Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 1/ VZMR/2020
1. Specifikace zadavatele:
Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace
Svaté Anežky České 29, 530 02 Pardubice
IČ: 06495036
zastoupená ředitelem MgA. Zdeňkem Závodným
Zřizovatel: Statutární Město Pardubice
Kontaktní osoba oprávněná jednat ve věcech specifikace zakázky a zodpovídat případné
dotazy uchazečů: Ing. Martina Dvořáková e-mail: martina.dvorakova@divadlo29.cz
Dotazy budou podány elektronicky na adresu kontaktní osoby a kopie odpovědí (včetně
dotazů, ale bez identifikace tazatele) budou rozeslány všem uchazečům.
2. Předmět VZMR: Zpracování účetnictví příspěvkové organizace od 1.1.2021
-

vedení účetnictví dle zákona 563/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů
zpracování předaných účetních dokladů
vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí v programu POHODA
nebo GORDIC (popř. jiný, který umožňuje el. odesílání čtvrtletních účetních závěrek)
- měsíční výsledky hospodaření organizace a také výsledky dle středisek (3 střediska) a
zakázek (počet zakázek cca 20)
- zpracování čtvrtletní mezitímní účetní závěrky v souladu s platnými předpisy včetně
předání zřizovateli dle jeho požadavků a to včetně souvisejících přehledů
- vedení saldokonta a spolupráce na dokladové inventarizaci
- sestavení roční účetní závěrky včetně ročních závěrkových prací a povinných příloh
- zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob
- zastupování na úřadech a poskytnutí nutné součinnosti při kontrolách a auditech
- zpracování měsíčního přiznání DPH pro identifikovanou osobu (neplátce DPH)
- hlášení plátce daně o dani vybírané srážkou daně z příjmů dle § 22 zákona č.586/1992
Sb./ zpravidla měsíčně
Předmětem plnění se rozumí veškeré úkony související se zpracováním účetnictví a to i
takové činnosti, které zde nejsou výslovně zmíněny, ale z povahy předmětu plnění je zřejmé,
že jsou k tomuto nezbytné.
Předpokládá se, že zpracování bude probíhat v rozsahu 1 dne v týdnu osobně v sídle
zadavatele.

Rozsah dokladů měsíčně (průměrně):
- cca 340 řádků v účetním deníku
- cca 35 přijatých faktur, 5 vydaných faktur, 25 pokladních dokladů (výdajových a
příjmových), 20 interních dokladů, bankovní výpisy 12 stran, 12 smluv (či jiných
pohledávek a závazků) - na dotaz budou uchazeči zaslána přesná čísla o počtu dokladů
za rok 2019
- do přiznání DPH vstupuje 1- 5 dokladů měsíčně (nejčastěji přijetí služby od osoby
registrované k dani v jiném členském státě)
3.Termín podání nabídek:
je pondělí 14.12.2020 do 12:00 hod. Uchazeči podávají nabídky písemně v uzavřené obálce
označené výraznými nápisy „Nabídka – VZMR - Zpracování účetnictví příspěvkové
organizace od 1.1.2021“ a „Neotvírat“.

Podání nabídek :
prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu:
Centrum pro otevřenou kulturu, příspěvková organizace, Svaté Anežky České 29, 530 02
Pardubice nebo osobně na uvedenou adresu.
Nabídky doručené po termínu budou vyřazeny.
Termín otevírání obálek: 14.12.2020 ve 12:00 hod.
4. Požadovaný termín plnění:
Předpokládaný termín zahájení plnění: 1. 2. 2021
Termín dokončení plnění: doba neurčitá
5. Zpracování nabídky:
Nabídku podá uchazeč písemně. Nabídka včetně veškeré dokumentace bude zpracována v
českém jazyce. Nabídka bude vytištěna tak, aby byla dobře čitelná a bude svázaná či jinak
zabezpečená proti manipulaci s jednotlivými listy. Nabídka bude zpracována v listinné
podobě v jednom originále.
6. Zpracování nabídkové ceny:
Uchazeč stanoví celkovou nabídkovou cenu za provedení veřejné zakázky v souladu s touto
výzvou absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena pro celý
rozsah předmětu plnění paušálně za měsíc a také za celé účetní období (12 po sobě
jdoucích kalendářních měsíců), a to včetně zpracování DPPO.
K zajištění porovnatelnosti nabídek bude uvedena cena bez DPH i včetně DPH a
s uvedením informace, zda dodavatel je či není plátce DPH.
7. Obchodní podmínky:
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
8. Požadavky na dodavatele:
8.1 Základní kvalifikační předpoklady splňuje, pokud:
a)

b)

1

nebyl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení
pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 zákona č. 134/2016 Sb.
nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele1,
nemá v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný
daňový nedoplatek,

k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží; je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku splňovat tato právnická
osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu; je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele; účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické
osoby, musí podmínku splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu, u české právnické osoby, musí
podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto
právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a vedoucí pobočky závodu

nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na veřejné zdravotní pojištění,
d) nemá v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo
na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
e) není v likvidaci, nebylo proti němu vydáno rozhodnutí o úpadku, nebyla vůči němu
nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle
právního řádu země sídla dodavatele,
Dodavatel prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení dle Přílohy č. 1 této výzvy.
c)

8.2 Profesní kvalifikační předpoklady:
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů prokáže uchazeč, který předloží:
a)
b)

výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán,
doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu
odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění
Dodavatel prokazuje splnění profesních předpokladů předložením prosté kopie
požadovaných dokumentů.
8.3 Technické (odborné) kvalifikační předpoklady:
Splnění technických kvalifikačních předpokladů uchazeč prokáže:
Předložením seznamu zakázek dle předmětu zakázky za poslední 3 roky, s uvedením
kontaktní osoby pro možnou referenci.
9. Kritéria posuzování a hodnocení nabídek:

Hodnotícím kritériem ekonomické výhodnosti pro hodnocení nabídek byla stanovena nejnižší
nabídková celková cena včetně DPH za celé účetní období (12 po sobě jdoucích
kalendářních měsíců) včetně zpracování DPPO. U dodavatele, který není plátcem DPH bude
posuzována cena bez DPH, vzhledem k tomu, že zadavatel také není plátcem DPH.
10. Práva zadavatele:
Zadavatel si vyhrazuje právo:
a) změnit, upřesnit, doplnit podmínky výběrového řízení nebo řízení zrušit
b) před uzavřením smlouvy ověřit, popřípadě vyjasnit, informace deklarované uchazečem
v nabídce
c) jednat o upřesnění konečného znění smlouvy
d) neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem
e) neposkytnout uchazečům náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží v souvislosti se svou
účastí v zadávacím řízení
f) vyloučit uchazeče, který nesplnil zadávací podmínky
11. Přílohy:
Příloha č. 1: Čestné prohlášení
V Pardubicích dne: 20.11.2020
MgA. Zdeněk Závodný

