DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2
k podmínkám uvedených ve Výzvě pro podání nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu:
“Strategický finanční partner UHK v letech 2018 – 2023“
Zadavatel obdržel dne 09. 02. 2018 a 12.02.2018 dotazy k zadání; své odpovědi
přiřazuje barevně, hned za položeným dotazem:
Dobrý den,
dovoluji si zaslat další dotazy k zadávací dokumentaci:
- konstrukce depozitní sazby – zadavatel umožňuje pouze konstrukci depozitní sazby pohyblivou sazbu O/N PRIBOR – riziková přirážka (resp. případně i plus) na celou dobu
trvání zakázky. Bylo by možné nabídnout fixní úrokovou sazbu?
Ne, zadavatel z důvodu srovnatelnosti nabídek požaduje v nabídce uvést
rizikovou přirážku, o kterou bude upravena aktuálně platná úroková sazba ve
formě O/N PRIBOR.
- pro výpočet nabídkové ceny v části E je třeba aby zadavatel stanovil hodnotu O/N
PRIBORU k nějakému datu shodnou pro všechny uchazeče, protože jinak nelze stanovit
srovnatelnou nabídkovou cenu na depozita na 5 let.
Zadavatel stanoví hodnotu O/N PRIBORU k datu konce lhůty pro podání
nabídek, tedy k 16. 2. 2018. V případě prodloužení lhůty pro podání nabídek by
hodnota O/N PRIBOR byla stanovena ke dni, ke kterému by byla lhůta
prodloužena.
- pro účast v tendru je třeba, aby zadavatel upravil zadávací podmínky tak, že doplní
možnosti překročení nabídkové ceny - změny O/N PRIBORU (jedná se o tržní sazbu jejíž
výše se bude v čase měnit bez vlivu uchazeče/dodavatele), zdanění služeb banky daní,
zavedení povinných poplatků dané legislativou.
Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu této veřejné zakázky malého
rozsahu s ohledem na dosavadní praxi - jde však o cenu předpokládanou,
nikoliv maximální – viz bod 1 Výzvy pro podání nabídek.
- dále upozorňujeme, že příloha č. 1 ZD neodpovídá zadání, neboť v části E nepočítá cenu
dle zadání se zahrnutím sazby O/N PRIBORU a zároveň nezahrnuje depozitní zhodnocení
do celkové nabídkové ceny.
Příloha č. 1 zadávací dokumentace slouží jako formulář pro podání nabídky ve
smyslu nabízených hodnot. Do části Riziková srážka pro cash pooling zhodnocení souhrnného zůstatku do CPF 12ti zapojených účtů uveďte %
hodnotu rizikové přirážky, o kterou bude v rámci hodnocení nabídek upravena
aktuální sazba O/N PRIBOR.
S ohledem na výše uvedené prosíme o úpravu zadávací dokumentace, tak aby
respektovala výše uvedené zásady a také o adekvátní prodloužení termínu předkládání
nabídek.
Vzhledem k situaci, kdy je těmito informacemi zadání pouze dovysvětleno a
žádným způsobem se nemění, Zadavatel nemění ani lhůtu pro podání nabídek.

Dovolujeme si zaslat další zásadní připomínku k podkladům zadávací dokumentace příloha č. 6 - návrh Rámcové dohody o dlouhodobé spolupráci. Tato dohoda by měla být
s vítězným uchazečem uzavřena a je pro uchazeče závazná a nemůže být žádným
způsobem měněna - nicméně fakticky návrh této dohody obsahuje ustanovení, která
odporují logice poskytování bankovních služeb - neboť dle nich by banka měla zadavateli
platit za to, že mu bude poskytovat platební služby.:
- 2.1
Banka se zavazuje za podmínek stanovených touto Rámcovou a příslušnou
Prováděcí smlouvou zaplatit za poskytování sjednaných Plnění dohodnutou cenu.
4 CENA, DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, SMLUVNÍ POKUTY
4.1 Daňové doklady (faktury) budou doručeny Bance vždy na adresu sídla. Doba
splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od doručení Bance.
4.2 Veškeré daňové doklady nebo jiný účetní doklad musí odpovídat platné účetní a
daňové legislativě ČR. V případě, že tomu tak nebude, Banka vrátí takový doklad v době
splatnosti Partnerovi, který jej opraví a zašle zpět Bance. Od okamžiku doručení
opraveného dokladu běží nová doba splatnosti 30 kalendářních dnů.
Závazný návrh rámcové dohody upravuje i případné sjednání Prováděcích
smluv, jejímž předmětem by mohlo být plnění, na základě kterého by Partner
(univerzita) byla oprávněna vystavit fakturu.
Vámi uvedená ustanovení rámcové dohody tuto situaci obecně upravují.
Z toho důvodu se Vás obracíme s vysvětlením jak jsou ustanovení Rámcové dohody
myšleny a prosíme o vysvětlení, případně úprava Rámcové dohody v souvislosti s logikou
obchodního vztahu a popř. i prodloužení lhůty pro podání nabídky.
Vzhledem k situaci, kdy je těmito informacemi zadání pouze dovysvětleno a
žádným způsobem se nemění, Zadavatel nemění ani lhůtu pro podání nabídek.
Hezký den, moc děkujeme za spolupráci.

V Hradci Králové dne 12. 02. 2018
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