
Příloha č. 1 

 

Výběrové řízení na „Poskytnutí úvěru ve výši do 150 mil. Kč“ 

PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI  

 

Zastupitelstvo města Přerova na svém 17. zasedání dne 08.02.2021 schválilo záměr přijetí 

úvěru ve výši do 150 mil. Kč se splatností 15 let na financování akcí nad 500 tis. Kč 

schválených Zastupitelstvem města Přerova v letech 2021-2022. Se žádostí o zaslání cenové 

nabídky bylo dne 25.02.2021 osloveno těchto 6 subjektů:  

• Česká spořitelna, a. s. 

• Československá obchodní banka, a. s.  

• Komerční banka, a. s. 

• Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. 

• Raiffeisenbank, a. s. 

• Citibank Europe plc, organizační složka 

V termínu pro podání nabídek, který byl stanoven do 14.04.2021 do 15.00 hodin, byly na 

adresu statutárního města Přerova v níže uvedeném pořadí doručeny písemné nabídky 

těchto uchazečů: 

1) Česká spořitelna, a. s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČ 45244782 

2) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350 

3) Komerční banka, a. s., Na Příkopě 33, čp. 969, 114 07 Praha 1, IČ 45317054  

Komise pro otevírání obálek se sešla dne 16.04.2021 v 10.00 hodin v sídle zadavatele, 

v kanceláři náměstkyně primátora Ing. Hany Mazochové, nám. T. G. Masaryka 2, v tomto 

složení:  

• Ing. Hana Mazochová, náměstkyně primátora 

• JUDr. Vladimír Lichnovský, člen zastupitelstva města a předseda finančního výboru 

• Ing. Eva Řezáčová, vedoucí odboru ekonomiky 

• Dagmar Bercsényiová, odbor ekonomiky 

Komise přistoupila k otevírání obálek s nabídkami v pořadí, v jakém byly doručeny. 

Kontrolována byla úplnost nabídky dle požadavku zadavatele a do protokolu zapsána celková 

nabídková cena: 

 



1) Česká spořitelna, a. s.     

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  ANO NE 

Fotokopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů v souladu s platnou legislativou 

ANO NE 

Podepsaný návrh smlouvy  ANO NE 

Tabulka s nabídkovou cenou  ANO NE 

 
Celková nabídková cena v Kč  
 

6M PRIBOR - 0,11 % p. a. 
0,43 – 0,11 = 0,32 % p. a. 

3 791 412,19 
 

2) Československá obchodní banka, a. s.      

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ANO NE 

Fotokopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů v souladu s platnou legislativou  

ANO NE 

Podepsaný návrh smlouvy ANO NE 

Tabulka s nabídkovou cenou  ANO NE 

 
Celková nabídková cena v Kč 
 

1M PRIBOR + 0,01 % p. a.  
0,31 + 0,01 = 0,32 % p. a. 

3 788 725,93 Kč 
 

3) Komerční banka, a. s.       

Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti  ANO NE 

Fotokopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních 
předpokladů v souladu s platnou legislativou  

ANO NE 

Podepsaný návrh smlouvy – viz text níže ANO NE 

Tabulka s nabídkovou cenou  ANO NE 

 
Celková nabídková cena v Kč 
 

1M PRIBOR + 0,25 % p. a. 
0,31 + 0,25 = 0,56 % p. a. 

6 634 971,34 Kč 
 

Komise konstatovala, že nabídky České spořitelny, a. s. a Československé obchodní banky, 

a. s., jsou úplné, dokumenty Komerční banky, a. s., však nejsou podepsány v souladu 

s příslušným obchodním rejstříkem (společně všichni členové představenstva nebo libovolní 

jeho dva členové). S ohledem na tuto skutečnost bude banka oslovena se žádostí o dodání 

příslušných pověření.  

V Přerově dne 16.04.2021 

Ing. Hana Mazochová v. r.  

JUDr. Vladimír Lichnovský v. r. 

Ing. Eva Řezáčová v. r. 

Dagmar Bercsényiová v. r.  


