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Zadávací dokumentace je podkladem pro zpracování a podání nabídek uchazečů na veřejnou
zakázku v rámci zjednodušeného podlimitního řízení dle § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách (dále jen zákon).
Práva a povinnosti uchazeče a zadavatele a další podmínky neuvedené v této dokumentaci se
řídí výše uvedeným zákonem.
1. VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
1.1. Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je ověření řádné účetní závěrky sestavené ke dni 31.12.2007
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy za účetní období 2007.
Specifikace předmětu veřejné zakázky:
• ověření skutečnosti, zda účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace účetní jednotky a je v souladu s právními předpisy
• ověření úplnosti, průkaznosti a správnosti účetních záznamů, na základě kterých byla
účetní závěrka sestavena a to ve všech jejich významných položkách
• ověření použitých účetních postupů a metod
• ověření archivace účetních dokladů
• ověření vnitropodnikových směrnic
• ověření funkčnosti a vhodnosti nového informačního systému EIS JASU v souvislosti
s vedením účetnictví
• posouzení, zda účetní závěrka ve všech významných ohledech věrně zobrazuje
majetek, závazky a vlastní zdroje Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ke dni
31.12. 2007 v souladu se zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy České
republiky
• předložení návrhů a doporučení na zlepšení systému vedení účetnictví MŠMT
1.2. Lhůta a místo plnění veřejné zakázky
Místem plnění je sídlo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12
Praha 1.
Předpokládané zahájení plnění je od září 2008.
Termín zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněn ukončením zadávacího řízení a
podepsáním smlouvy s vybraným uchazečem. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit
předpokládaný termín zahájení ve vazbě na termín ukončení výběrového řízení.
Předpokládaná lhůta plnění a termín ukončení je součástí hodnotících kritérií nabídek.
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2. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH KRITÉRIÍ
2.1. Obecné požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace
Splnění kvalifikace
Předpokladem hodnocení nabídky v zadávacím řízení je prokázání splnění kvalifikačních
předpokladů. Kvalifikaci splní dle smyslu zákona dodavatel, který prokáže splnění:
à

základních kvalifikačních předpokladů - § 53 zákona

à

profesních kvalifikačních předpokladů - § 54 zákona

à

ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů - § 55 zákona

à

technických kvalifikačních předpokladů - § 56 zákona

Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele upravuje § 51 odst. 4 zákona.
Prokázání kvalifikace v případě podání společné nabídky upravuje § 51 odst. 5 a 6
zákona.
Prokázání kvalifikace u zahraničního dodavatele upravuje § 51 odst. 7 zákona.
Zvláštní způsoby prokázání kvalifikace
-

Použití výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů se řídí ustanovením § 127
zákona

-

Použití výpisu ze zahraničního seznamu dodavatelů se řídí ustanovením § 143 zákona.

Pravost a stáří dokladů
-

Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace doklady předloženými v originále
nebo úředně ověřené kopii těchto dokladů.

-

Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být
prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

-

V případech, kdy zadavatel v rámci prokázání kvalifikace požaduje předložení
prohlášení uchazeče, musí toto prohlášení obsahovat zadavatelem požadované údaje a
musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

-

Pokud za uchazeče jedná zmocněnec na základě plné moci, musí být v nabídce
předložena plná moc v originále nebo v úředně ověřené kopii

Změny v kvalifikaci se řídí ustanovením § 58 zákona
Lhůta pro prokázání splnění kvalifikace
Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek.
2.2. Základní kvalifikační předpoklady
Základní kvalifikační předpoklady dle § 53 zákona splňuje dodavatel:
a. který 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, musí tento předpoklad splňovat
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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 vedení 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. který 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 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 vedení 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.
c. který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle
zvláštního právního předpisu
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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e. který není v likvidaci
f. který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice,
tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele
g. který 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 dodavatele
h. který 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 dodavatele
i. který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle §
54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného
zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento
předpoklad na tyto osoby.
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení. (viz příloha č. 2)
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2.3. Profesní kvalifikační předpoklady
Profesní kvalifikační předpoklady dle § 54 zákona splňuje dodavatel předložením:
à

výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán či výpis z jiné obdobné
evidence pokud je v ní zapsán,

à

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

à

dokladu vydaným profesní samosprávnou komorou (KAČR) či jinou profesní
organizací prokazující jeho členství v této komoře či jiné organizaci, je-li takové
členství nezbytné pro plnění veřejné zakázky na služby podle zvláštních právních
předpisů, a

à

dokladu osvědčujícím odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž
prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky
nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

2.4. Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady
Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady dle § 55 zákona splňuje dodavatel
předložením:
à

čestného prohlášení o výsledku hospodaření za poslední 3 účetní období.
V každém roce musí být dosaženo vždy kladného hospodářského výsledku.
Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení.

2.5. Technické kvalifikační předpoklady
Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 zákona splňuje dodavatel předložením:
à

seznamu realizovaných zakázek za poslední 3 roky
Přílohou tohoto seznamu bude kontakt na zadavatele z důvodu případného ověření
referencí.
Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení.

à

Doklad o realizaci minimálně 3 zakázek obdobného předmětu dané veřejné
zakázky, kdy klientem byla účetní jednotka z oblasti státního nebo veřejného
prostoru.
Požadované informace budou předloženy formou čestného prohlášení.
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3. POŽADAVKY NA JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY A
PLATEBNÍ PODMÍNKY
3.1. Nabídková cena
Celková cena díla je cenou maximální, nejvýše přípustnou a překročitelnou pouze při splnění
podmínek stanovených smlouvou.
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění:
Nabídková cena bez DPH
DPH 19%
Nabídková cena vč. DPH
Nabídková cena bude zpracována v souladu s obchodními podmínkami, které jsou součástí
tohoto zadání.
3.2. Zálohy
Zadavatel nebude poskytovat zálohy
3.3. Platební podmínky
Přesné vymezení platebních podmínek je obsaženo v obchodních podmínkách, které jsou
součástí tohoto zadání.
Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne doručení
daňového dokladu zadavateli.
Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty a § 13a Zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

4. KRITÉRIA HODNOCENÍ NABÍDEK
4.1. Základní kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky.
4.2. Dílčí kritéria
Pro zadání veřejné zakázky zadavatel stanovil pro posuzování ekonomické výhodnosti
následující dílčí kritéria:
váha
1. Nabídková cena

60 %

2. Lhůta plnění veřejné zakázky

40 %
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4.3. Způsob hodnocení
Hodnocení nabídek bude provedeno pomocí bodovací metody s vahami. Bodovací metoda s
vahami stanovuje celkovou ekonomickou výhodnost nabídek jako vážený součet dílčích
ohodnocení variant (nabídek) vzhledem k jednotlivým kritériím. Pro hodnocení nabídek
použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 0 až 100. Každé jednotlivé nabídce je
dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v
rámci dílčího kritéria.
Vážená hodnota dílčího kritéria č. 1 – Nabídková cena se vypočítá dle vztahu:
(Nejnižší nabízená nabídková cena/ Nabídková cena nabízená j-tým uchazečem) x 60
Vážená hodnota dílčího kritéria č. 2 – Lhůta plnění veřejné zakázky se vypočítá dle vztahu:
(Nekratší lhůta plnění/ Lhůta plnění nabízená j-tým uchazečem) x 40
Bude-li hodnotící komise považovat hodnotu některého dílčího kritéria, s výjimkou ceny, za
zjevně nepřiměřenou, výše uvedený postup nepoužije a nabídce v rámci tohoto kritéria přiřadí
0 bodů. Tento postup je hodnotící komise povinna odůvodnit ve zprávě o posouzení a
hodnocení nabídek.
Kritérium č. 1
Nabídková cena bude uvedena v CZK v členění:
-

cena bez DPH

-

DPH 19%

-

cena vč. DPH

Kritérium č. 2
Doba dodací lhůty ve dnech ode dne podpisu smlouvy.
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5. OBCHODNÍ PODMÍNKY
5.1. Závazný návrh smlouvy o dílo
Uchazeč v nabídce předloží návrh smlouvy na předmětnou činnost podepsaný osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.
Návrh smlouvy, předložený uchazečem, musí obsahovat následující podmínky zadavatele:
•

cena za předmět veřejné zakázky bude cenou maximální a nejvýše přípustnou a bude
obsahovat veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy, její změna je možná
pouze na základě dohody smluvních stran specifikované v dodatku smlouvy

•

úhrada za předmětnou činnost proběhne v jednom termínu po skončení průběhu auditu

•

doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne
doručení daňového dokladu zadavateli.

•

při nesplnění termínu dodávky předání zakázky zadavateli v požadovaném termínu a
kvalitě bude vůči dodavateli uplatněna sankce ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení.

•

rozpis prací vč. časového harmonogramu plnění

6. OBSAH A FORMA NABÍDKY UCHAZEČE
6.1.

Obsah nabídky
1) Krycí list nabídky
2) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4) Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
5) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
6) Návrh smlouvy o poskytování služeb vč. harmonogramu jednotlivých prací
Nabídka a veškeré ostatní údaje budou zpracovány v českém jazyce v písemné formě
v jednom originále. Nabídka bude podepsána na krycím listě osobou oprávněnou
jednat a podepisovat za uchazeče.

6.2.

Podání nabídky
Nabídka bude podána písemně v jedné uzavřené obálce označené názvem veřejné
zakázky „AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2007 A POSOUZENÍ ZPŮSOBU VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
MŠMT“ – NEOTVÍRAT. Na obálce bude uvedena adresa na níž je možné nabídku
uchazeče v případech stanovených zákonem vrátit. Obálka bude na uzavření opatřena
razítky uchazeče, případně podpisy.

6.3.

Doporučené zabezpečení nabídky
Nabídka bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy např. provázáním
nabídky provázkem jehož volný konec bude zapečetěn nebo přilepen tak, aby nebylo
možno žádný list volně vyjmout. Uchazeč očísluje všechny jednotlivé listy nabídky
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pořadovými čísly vzestupnou nepřerušenou číselnou řadou vždy v pravém dolním
rohu listu.
7. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁNÍ
7.1.

Změna podmínek zadávací dokumentace
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací
dokumentací. Změnu obsahu zadávací dokumentace je zadavatel povinen oznámit
všem uchazečům o veřejnou zakázku, kteří si vyzvedli zadávací dokumentaci. Změna
musí být provedena písemnou formou, postupem a v časových relacích dle zákona č.
137/2006, o veřejných zakázkách, v platném znění.

7.2.

Variantní řešení, zrušení výběrového řízení, zadávací lhůta
Zadavatel vylučuje variantní řešení nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení
výběrového řízení, popřípadě odmítnout všechny předložené nabídky případně
odmítnutí předložených nabídek.
Zadávací lhůta se stanovuje do 31.10.2008.

7.3.

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci.
Žádosti o dodatečné informace a jejich poskytnutí se řídí ustanovením zákona. Adresa
pro vyžádání dodatečných informací je Stavební a inženýrská společnost SPS, s.r.o.,
Národní třída 10, 110 00 Praha 1, Lucie Mandryková, tel: 224 951 447, Ing. Jiří
Franěk, tel.: 603 865 672, e-mail: sekretariat@stis.cz.
Žádost o dodatečné informace musí být písemná.

7.5.

Lhůta pro podání nabídek.
Každý uchazeč může podat pouze 1 nabídku. Lhůta pro podání nabídek končí dne
12.09.2008 v 08:30 hod. Nabídky je možno podávat osobně (případně prostřednictvím
kurýrní služby) na adresu Stavební a inženýrská společnost SPS, s.r.o., Národní třída
10, 110 00 Praha 1, podatelna, 4. patro a to v pracovních dnech od 08:00 – 09:00 a
11:00 – 15:30 hod. (v pátek pouze do 14:30) a v poslední den lhůty od 08:00 do 8:30
hod. (do kanceláře č. 409 a – 4. patro).
Uchazeči mohou podat nabídky rovněž doporučenou poštou na adresu Stavební a
inženýrská společnost SPS, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1, a to tak, aby byly
doručeny nejpozději do 12.09.2008 do 08:30 hod.

7.6.

Místo a doba otevírání obálek s nabídkami
Otevírání obálek se uskuteční dne 12.09.2008 v 09:00 hod. na adrese Stavební a
inženýrská společnost SPS, s.r.o., Národní třída 10, 110 00 Praha 1, zasedací místnost
č. 401a, 4.patro.
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Příloha č. 1

Krycí list nabídky
pro veřejnou zakázku
„AUDIT ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2007 A POSOUZENÍ ZPŮSOBU VEDENÍ ÚČETNICTVÍ
MŠMT“
Uchazeč:
(obchodní firma nebo název)
Sídlo:
(v případě fyzické osoby bydliště)
(celá adresa vč. PSČ)
Právní forma:
IČ:
DIČ:
Informace k hodnotícím kritériím:
Nabídková cena:

Cena bez DPH

Kč

DPH 19%

Kč

Cena celkem vč. DPH

Kč

Lhůta plnění veřejné zakázky:

dnů

Obsah nabídky:
1) Krycí list nabídky
2) Prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů
3) Prokázání splnění profesních kvalifikačních předpokladů
4) Prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
5) Prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
6) Návrh smlouvy o poskytování služeb vč. harmonogramu jednotlivých prací
Uchazeč prohlašuje, že je vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací
lhůty, která se stanovuje do 31.10.2008, a že vymezení plnění veřejné zakázky obsahuje
všechny údaje nutné pro realizaci zakázky
V

dne

Razítko a podpis uchazeče
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče.
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Příloha č. 2

Čestné prohlášení
Tímto dodavatel prohlašuje, v souladu s § 53 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., že :
a) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin dle bodu a) odst. 1
b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí
s předmětem podnikání a dále dle bodu b) odst. 1
c) nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení
d) vůči jeho 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 nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů
e) není v likvidaci
f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky
g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění
h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní na státní politiku zaměstnanosti
i) nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, nebylo mu
pravomocně uloženo kárné opatření

V …………. dne

Razítko a podpis uchazeče
Osoba oprávněná jednat jménem uchazeče či za uchazeče.
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