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Výzva k podání nabídek 
(pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) 

 
Název programu: Mládež v akci 
Název zakázky: Finanční audit na čerpání peněžních prostředků z rozpočtu 

Evropské unie při realizaci programu „Mládež v akci“  
Předmět zakázky 
(služba/dodávka/stavební 
práce) : 

Služba (veřejná zakázka malého rozsahu podle § 12 odst. 3 a § 
18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 
v platném znění a Směrnice MŠMT upravující zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu č. j. 2371/2009-14) 

Datum vyhlášení 
zakázky: 

18. 01. 2010 

Název/ obchodní firma 
zadavatele: 

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Sídlo zadavatele: Sámova 3, 101 00 Praha 10 
Osoba oprávněná jednat 
jménem zadavatele, vč. 
Kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa) 

Mgr. Jiří Veverka 
ředitel NIDM 
tel.: +420 246 088 222 
email: jiri.veverka@nidm.cz 

IČ zadavatele: 00022217 
DIČ zadavatele: CZ00022217 
Kontaktní osoba 
zadavatele, vč. 
Kontaktních údajů (telefon 
a emailová adresa): 

Mgr. Josef Boček 
tel.: +420 221 850 950  
email: josefb@mladezvakci.cz 
 

Lhůta pro podávání 
nabídek (data zahájení a 
ukončení příjmu, vč. Času) 

 

 
• datum zveřejnění výzvy: 18. 01. 2010 
• termín pro zasílání dotazů týkajících se zakázky: 

nejpozději do 25. 01. 2010 
• termín na zodpovězení odpovědí NIDM: do 27. 01. 2010 
• datum a čas doručení nabídek: 29. 01. 2010 do 10.00 

hodin 
• termín a místo otevírání nabídek: 29. 01. 2010 v 10.00 

hodin na adrese zadavatele: NIDM, Sámova 3, Praha  
101 00 

• konečné rozhodnutí o výběru nabídky: do 01. 02. 2010 
• písemné informování přihlášených o rozhodnutí NIDM: 

03 02. 2010 
•  předpokládaná doba zahájení realizace od: 05. 02. 2010 

 
Popis předmětu zakázky: 
 
 
 
 

Kontext:  
Program Mládež v akci je vzdělávací program EU určený 
mladým lidem ve věku od 13 do 30 let a pracovníkům s mládeží 
Finanční prostředky programu jsou určeny neformálním 
skupinám mladých lidí (tj. fyzickým osobám) a neziskovým 
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organizacím na realizaci veřejně prospěšných projektů 
s následujícími cíly:  
- posílit zapojení mladých lidí do společnosti,  
- rozvíjet a podporovat u nich toleranci, solidaritu a přispět tak    
  ke zvýšení sociální soudržnosti EU,  
- podpořit vzájemné porozumění mezi mladými lidmi z různých  
  zemí,  
- přispět k rozvoji systémů podporujících aktivity mladých lidí a 
  kompetencí neziskových organizací působících v oblasti  
  mládeže,  
- podnítit rozvoj evropské spolupráce v oblasti mládeže. 
 
V České republice z pověření Evropské komise administruje 
program Česká národní agentura Mládež (součást NIDM), která 
na tuto činnost rovněž čerpá finanční prostředky EU.  

 
Bližší informace jsou uvedeny na www.mladezvakci.cz. 
 
Předmětem veřejné zakázky jsou tyto činnosti:  

1. ověření správnosti použití poskytnutých prostředků 
z rozpočtu Evropské unie příjemci podpory , kteří s touto 
podporou realizovali projekty v programu „Mládež 
v akci“ v období let 2007 až 2013 a programu „Mládež“ 
v období  2000-2006. 

2. provedení finančního auditu (nezávislého ověření) 
čerpání peněžních prostředků svěřených České národní 
agentuře MLÁDEŽ z rozpočtu Evropské unie v letech 
2006 – 2013. 

 
S jediným uchazečem, jehož nabídka bude vyhodnocena jako 
nejvýhodnější, bude uzavřena smlouva na dobu od 05. 02. 2010 
do 31. 12. 2014. 
 
Specifikace zakázky: 
 

1. Nezávislé ověření správnosti použití poskytnutých 
prostředků probíhá na místě v sídle příjemce podpory, 
postupem podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, resp. podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní 
kontrole, a současně podle manuálu Evropské komise, 
který je přílohou této Výzvy. Předpokládaný roční objem 
prací se bude pohybovat v rozmezí 150-250 hodin. 

2. Provedení finančního auditu čerpání peněžních 
prostředků svěřených České národní agentuře MLÁDEŽ 
probíhá na místě v jejím sídle postupem podle instrukcí 
obsažených ve formulářích roční zprávy a v manuálu 
Evropské komise, které jsou přílohou č. 1  této Výzvy. 
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Předpokládaný roční objem prací se bude pohybovat 
v rozmezí 75-110 hodin. 
 

Výstupem zakázky budou:  
1. Nezávislé zprávy auditora o ověření správnosti použití 

poskytnutých prostředků příjemci podpory. Zprávy 
budou vyhotoveny v českém jazyce. 

2. Nezávislé zprávy auditora o provedení finančního auditu 
čerpání peněžních prostředků svěřených České národní 
agentuře MLÁDEŽ za léta 2006-2013 ve struktuře 
požadované Evropskou komisí. Zprávy budou 
vyhotoveny v anglickém jazyce. 

 
 

Předpokládaná hodnota 
zakázky v Kč1: 

1 500 000,-- Kč bez DPH (1 800 000,00 Kč včetně DPH)  
 za období let 2010 až 2013 

 
Typ zakázky2 Veřejná zakázka malého rozsahu  

Otevření řízení  
Lhůta dodání (zpracování 
zakázky)/ časový 
harmonogram plnění/ doba 
trvání zakázky 

Zadávací lhůta: 28. 01. 2010 – 27. 02. 2010 
 
Doba plnění (účinnost smlouvy): 01. 02. 2010 – 31. 12. 2014 

Místa dodání/převzetí 
nabídky: 

Poštou na adresu Sámova 3, 101 00 Praha 10, v případě 
osobního předání na podatelně ve stejném objektu v pracovních 
dnech mezi 7 - 15.30 hodinou. 
 
Nabídka bude doručena v písemné podobě a dále 
na elektronickém nosiči v zalepené obálce s názvem „Finanční 
audit na čerpání peněžních prostředků z rozpočtu EU při 
realizaci programu Mládež v akci“, na obálce bude nápis 
„NEOTVÍRAT“.  
Na obálce bude dále uvedena adresa, na niž je možno poslat 
oznámení pro případ potřeby vyrozumění uchazeče, pokud jeho 
nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek. 

Hodnotící kritéria: Nabídky budou hodnoceny dle kritéria ekonomické výhodnosti 
a to následujícím způsobem: 
 
Pořadí 
kritéria  

Kritérium Váhy  

1. Jednotková cena 60% 
2. Metodika provedení zakázky 40% 

 

                                                 
 
1 Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH. 
2 Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu. 
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1. Jednotková cena (bez DPH)…………………….…..60% 
 

Nejnižší cena za hodinu 
 auditorské práce x               60% 

Cena za hodinu auditorské  práce 
 hodnocené nabídky   

 
Uchazeč uvede cenu bez DPH, DPH, a cenu včetně DPH za 
jednu hodinu expertní auditorské práce. 
 
2. Návrh metodiky provedení auditů………………..…40% 
 

Počet bodů hodnocené nabídky x               40% 
Nejvyšší počet bodů   

 
10-30: Metodika odpovídá charakteru a kontextu zakázky 
pouze okrajově, není přehledná a srozumitelná, neprokazuje 
dostatečně odbornou znalost problematiky, nevymezuje 
dostatečně techniky a způsob provádění auditu, časové 
rozvržení auditů.  
 
40-70: Metodika ve většině podstatných aspektů odpovídá 
charakteru a kontextu zakázky, je přehledná a srozumitelná, 
prokazuje dostatečně odbornou znalost problematiky, částečně 
vymezuje techniky a způsob provádění auditu. 
 
80-100: Metodika ve všech podstatných aspektech odpovídá 
charakteru a kontextu zakázky, je přehledná a srozumitelná, 
prokazuje výbornou odbornou znalost problematiky, vymezuje 
úplně a adekvátně techniky a způsob provádění auditu,  
 
Komise pro posouzení a hodnocení nabídek přidělí kritériu 
takové bodové hodnocení, které vyjadřuje míru splnění ve 
vztahu k nejvhodnější nabídce. Nejvyšší počet bodů za kritérium 
Metodika provedení zakázky je 100 bodů.  
 
Bodové hodnocení jednotlivých nabídek bude upraveno o váhu 
příslušného kritéria, hodnocení dílčího kritéria a ceny bude 
sečteno, vybrána bude nabídka s nejvyšším počtem procent. 
 
 

Požadavky na prokázání 
splnění základní a 
profesní kvalifikace 

Uchazeč je povinen v souladu s § 50 zákona o veřejných 
zakázkách v nabídce prokázat splnění kvalifikace. 
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dodavatele na základě 
zadávací dokumentace3: 1. Základní kvalifikační předpoklady:  

Čestné prohlášení dodavatele prokazující základní kvalifikační 
předpoklady dodavatele podle  § 53 odst. 1 zákona č.137/2006 
Sb.z. podepsané osobou oprávněnou jednat jménem dodavatele, 
kterým dodavatel stvrzuje: 
 

a) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný 
ve prospěch zločinného spolčení, trestný čin účasti na 
zločinném spolčení, legalizace výnosů z trestné činnosti, 
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého 
úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, 
kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém 
trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za 
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou 
osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 
nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním 
orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu 
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad 
splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního 
orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o 
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své 
organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene 
splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této 
organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad 
musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České 
republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či 
bydliště; 
 
b) že nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož 
skutková podstata souvisí s předmětem podnikání 
dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k 
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; 
jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat 
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li 
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního 
orgánu navrhovatele dodavatele právnická osoba, musí 
tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen 
statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku 
či žádost o účast zahraniční právnická osoba 
prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad 
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob 
rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní 
kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve 

                                                 
3 Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky 
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vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, 
místa podnikání či bydliště; 
 
c) že nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže 
formou podplácení podle zvláštního právního předpisu 40); 
 
d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž 
bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh 
nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen 
proto, že majetek byl zcela nepostačující 41) nebo zavedena 
nucena zpráva podle zvláštních právních předpisů. 
 
e) že není v likvidaci; 
 
f) že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště navrhovatele; 
 
g) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné 
zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi 
sídla, místa podnikání či bydliště navrhovatele; 
 
h) že nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální 
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a 
to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání 
či bydliště navrhovatele; a 
 
i) že nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně 
potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření 
podle zvláštních právních předpisů. 

 
j) že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění 
veřejných zakázek. 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

• výpis z obchodního rejstříku, či jiné obdobní 
      evidence ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu 

dni, v němž mohou být nabídky dle této výzvy 
předloženy, 

• doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních 
právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné 
živnostenské oprávnění, či licenci, 

• osvědčení o zápisu do seznamu auditorů, resp. do 
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seznamu auditorských společností u Komory auditorů 
ČR 

 
2. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady 

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění ekonomických a 
finančních kvalifikačních předpokladů. 
 

3. Technické kvalifikační předpoklady 
Technické kvalifikační předpoklady prokáže dodavatel, který: 

• předloží seznam minimálně 3 významných služeb 
realizovaných v posledních třech letech v oblasti 
provádění finančních auditů u projektů 
spolufinancovaných z prostředků Evropské komise. 

• předloží seznam auditorů, jež se budou podílet na plnění 
veřejné zakázky, a to minimálně ve struktuře vedoucí 
týmu dodavatele a 3 auditoři, bez ohledu na to zda jde o 
zaměstnance dodavatele nebo osoby v jiném vztahu 
k dodavateli. 

• předloží osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
auditorů dodavatele navržených dle předchozího bodu.     

 
Forma splnění kvalifikace 
Uchazeč je povinen prokázat splnění základní kvalifikace 
čestným prohlášením. Splnění profesní kvalifikace uchazeč 
prokáže doklady předloženými v originále nebo úředně 
ověřenými kopiemi těchto dokladů. Výpis z obchodního 
rejstříku, či jiné obdobné evidence nesmí být starší než 90 
kalendářních dnů k poslednímu dni, v němž mohou být nabídky 
dle této výzvy předloženy. Splnění technické kvalifikace 
uchazeč prokáže tím, že k seznamu 3 významných služeb, 
přiloží: 

1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, 
pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, 

2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby 
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo 

3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby 
poskytovány jiné osobě než veřejnému zadavateli a 

      není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od této  
      osoby získat z objektivních důvodů spočívajících na její  
      straně. 

 
K seznamu auditorů je uchazeč povinen dále doložit profesní 
životopisy včetně  osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci 
jednotlivých auditorů, z nichž vyplývají tyto minimální 
požadavky:  

• vysokoškolské vzdělání 
• členství v komoře auditorů ČR nebo členství 
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v obdobné instituci (doložené příslušným 
dokladem) 

• min. 5 let praxe s prováděním finančních auditů 
• účast min. na 2 auditech projektů financovaných 

z prostředků EU  
• znalost české legislativy a relevantní legislativy 

EU pro oblast auditů a finančních kontrol 
• dobré komunikační a organizační schopnosti  

 
Požadavek na uvedení 
kontaktní osoby 
uchazeče: 

Nabídka uchazeče bude obsahovat kontaktní údaje osoby 
zodpovědné za podání nabídky a konzultace smluvních 
náležitostí. 

Požadavek na písemnou 
formu nabídky (včetně 
požadavků na písemné 
zpracování smlouvy 
dodavatelem): 

Obsah a specifické náležitosti nabídky:  
 

1. Identifikace uchazeče (Obchodní firma; Sídlo; Kontaktní 
osoby; Kontaktní adresa; Telefon; Elektronická adresa, 
případně fax; IČ, DIČ; Statutární orgán). 

2. Doložení základních, profesních a technických 
předpokladů. 

3. Finanční nabídka: cena za 1 hodinu expertní auditorské 
práce v členění na cenu bez DPH, DPH a cenu s DPH. 

4. Popis metodiky ověření použití prostředků EU příjemci 
podpory. 

5. Popis metodiky auditu čerpání finančních prostředků 
svěřených ČNA Mládež.  

6. Návrh smlouvy o dílo-v listinné podobě podepsaný. 
7. Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat 

jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč 
vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu 
zadávací lhůty.  

 
Nabídka musí být zadavateli podána současně v listinné 
(všechny části) i elektronické (alespoň části 1, 3, 4, 5,6) podobě. 
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný tehdy, 
pokud je originál nabídky opatřen datem a podepsán osobou 
oprávněnou jednat jménem uchazeče.  
 
Nabídka musí být předložena v českém jazyce v jednom 
originále.  
 
Vyloučení uchazeče 
Uchazeč bude vyloučen z účasti v zadávacím řízení, pokud: 

• nebude jeho nabídka úplná 
• neprokáže některý z kvalifikačních předpokladů 
• nebude jeho nabídka splňovat zadavatelem stanovené 

požadavky 
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• nabídka nebude doručena do stanovené lhůty 
• předloží variantní řešení nabídky 

Povinnost uchovávat 
doklady a umožnit 
kontrolu: 

Ve smlouvě bude dodavatel zavázán povinností umožnit všem 
subjektům oprávněným k výkonu kontroly projektu, z jehož 
prostředků je dodávka hrazena, provést kontrolu dokladů 
souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

Další podmínky pro 
plnění zakázky: 

Návrh smlouvy o poskytování auditorských služeb:  
 
1. Uchazeč o veřejnou zakázku je povinen předložit 

zadavateli návrh smlouvy na předmět veřejné zakázky jako 
přílohu nabídky.  

2. Požadavky na strukturu smlouvy mezi Objednatelem a 
Poskytovatelem: 
• Předmět smlouvy 
• Základní práva a povinnosti stran 
• Termíny plnění, místo plnění 
• Cena 
• Ostatní ustanovení (vč. kontaktních osob, mlčenlivosti, 

povinnosti uchovávat doklady související se zakázkou a 
umožnit přístup k nim) 

• Smluvní pokuta 
• Trvání smlouvy 
• Závěrečná ustanovení 

 
Platební podmínky: 
 
Poskytovatel vyhotoví fakturu se splatností minimálně 21 dní. 
Faktura bude uhrazena bankovním převodem na účet 
dodavatele. 
 
Zadavatel si vyhrazuje právo: 
 

1. vyžádat si dodatečně doplnění k podkladům uvedeným 
v zadávacích podmínkách. 

2. ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích 
osob. 

3. zrušit zadávací řízení 
4. na smluvní pokutu v případě prodlení plnění dle 

smlouvy, případně při porušení podstatné povinnosti 
plynoucí ze smlouvy, a to ve výši 0,01% z celkové 
částky zakázky denně. 

 


