Město Vrchlabí
Městský úřad Vrchlabí, finanční odbor
Zámek 1, 543 01 Vrchlabí

Výzva
k podání nabídky na splnění veřejné zakázky malého
rozsahu
Město Vrchlabí,
Sídlo: 543 01 Vrchlabí, Zámek čp.1,
IČ: 00278475,
DIČ: CZ00278475
zastoupené starostou města ing. Janem Sobotkou
jako veřejný zadavatel vyzývá tímto k podání nabídky na splnění veřejné zakázky
malého rozsahu s názvem:

„Uložení volných finančních prostředků“
V souladu s ust. § 31 zák.č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen
„ZZVZ“) není tato veřejná zakázka malého rozsahu zadávána v zadávacím řízení
dle ZZVZ.
1) Druh veřejné zakázky :
veřejná zakázka na služby
2) Předmět veřejné zakázky:
Uložení volných finančních prostředků ve výši 10 mil. - 50 mil. Kč na dobu určitou u
subjektu s bankovní licencí ČNB
3) Doba plnění veřejné zakázky :
Předpoklad uložení finančních prostředků: max. 1 rok
Předpoklad počátku uložení finančních prostředků: 1.7.2019
Předpoklad ukončení plnění veřejné zakázky: 30.6.2020
4) Obsah zadávací dokumentace:
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva.
5) Lhůta a místo pro podání nabídek :
Lhůta pro podání nabídek: do 23.5.2019
Místo pro podání nabídek: - poštou na adresu zadavatele
- osobně na podatelně zadavatele nebo na
kontaktním místě
Kontaktní místo
- Městský úřad Vrchlabí, finanční odbor
Kontaktní osoba
- Bc. Zapadlová Lenka tel. 499 405 346,
733690775
e-mail: zapadlovalenka@muvrchlabi.cz
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Nabídku uchazeč předloží písemně v uzavřené obálce označené :
“Veřejná zakázka - neotvírat”, s uvedením názvu: „Uložení volných finančních
prostředků“.

6) Požadavky na kvalifikaci uchazeče:
Platná bankovní licence ČNB
(uchazeč není povinen ji předkládat s nabídkou, zadavatel je oprávněn si
v případě pochybností vyžádat její předložení ).
7) Obsah nabídky:
Uchazeč ve své nabídce uvede jednotlivé možnosti uložení finančních
prostředků na dobu určitou (předpokládaná výše a doba uložení viz shora).
Uchazeč je povinen u každé z nabízených možností uvést veškeré povinnosti
a náklady zadavatele spojené s uložením finančních prostředků a výnosy
z takto uložených finančních prostředků.
Uchazeč je povinen ve své nabídce uvést kontaktní osobu pro případné
vysvětlení obsahu nabídky.
8) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv bez udání důvodů zrušit zadání této
veřejné zakázky.
9) Uchazeč dává podáním nabídky souhlas se zveřejněním údajů obsažených
v nabídce v rozsahu nezbytném pro vyhodnocení a přijetí nabídky zadavatelem.
10) Zadavatel vyrozumí všechny uchazeče o výsledku zadávacího řízení
nejdéle ve lhůtě do 30.6.2019
Ve Vrchlabí dne 13.5.2019
„otisk úředního razítka“
v.r.

-------------------------------------Ing. Jan Sobotka
starosta města Vrchlabí
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