
Protokol o vyhodnoceni - Priloha c_1

Název bankovní instituce ČS ČSOB KB

Nabídka: 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč 18 000 000,00 Kč

Úroková míra v % 2,0 p.a. 1,68 p.a. 2,05 p.a.

Celkový náklad 1 109 902,77 Kč 932 318,33 Kč 1 137 650,35 Kč

platnost nabídky 15.04.2020 --- 29.05.2020

Čerpání:

období 01.4.2020-31.12.2020 do 31.12.2020 do 31.12.2020

způsob na účet dodavatele či města a i DPH
na účet dodavatele či města a i DPH - 

pokud nebudou vratky
na účet dodavatele či města a i DPH

Splátka:

výše 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč 250 000,00 Kč

od 31.01.2021 29.01.2021 31.01.2021

do 30.12.2026 30.12.2026 30.12.2026

Ostatní podmínky:

platba úroků dle splátek od prvního čerpání

zveřejnění v registru banka??? město město

předložení smlouvy o dotaci předložit vyhodnocení a další info ??? ano

předložení smlouvy se zhotovitelem díla ano ano ano

mimořádná splátka po obdržení dotace ano ??? ANO do 30 dnů

ukazatel dluhové služby a přebytek běžného rozpočtu --- --- min. 1,2

podíl výše čistého provoz.zisku --- hranice 110% ---

na běžný účet směřovat 60% daňových příjmů za kalendářní rok --- 60 % daňových příjmů ---

předkládání výkazů ano
ano (roční FIN a rozvahu a příloha do 

31.3., SR do 30 dnů max.28.2.)
ano

náklady při nedočerpání bez sankcí bez sankcí, dodatek bez poplatku do 10% výše nedočerpání

Podmínky zadání:

úroková sazba fixní ano ano ano

možnost odstoupení bez sankce ano, písemně oznámit ano ano

možnost mimořádné splátky ano ano ano

bez zajištění ano ano ano

refinancování (refundace) již dříve uhrazených nákladů ano ano, max 6 měs. zpětně ano

bez nutnosti zřízení dalšího běžného účtu ano ano ano

čerpání bude úhradami závazků (výdajů) přímo z daného běžného 

účtu příp. přeposlání na jiný účet města Milevska ano ano ano

možnost dřívějšího ukončení bez sankce ano ano ano

nabídka prostřednictvím podepsaného a orazítkovaného návrhu 

smlouvy, ve kterém budou uvedeny všechny podmínky ano ano ano

bankovní licence ano ano ano

VÝSLEDEK ekonomické výhodnosti 2. 1. 3.

Milevsko 18.2.2020

VÝSLEDEK /porovnání/ VZ                                                                                                                            

ÚVĚR Sportovní hala zateplení, vzduchotechnika, nářaďovna


