ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ NABÍDKY K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE
MALÉHO ROZSAHU

1) Zakázka malého rozsahu s názvem: „Konzultační činnosti v rámci účetnictví“
2) Vymezení plnění zakázky
Předmětem plnění zakázky je metodická podpora při zpracování roční účetní závěrky a při
implementaci IS EKIS, řešení sporných případů určení dlouhodobého majetku (technické
zhodnocení), kontrola správnosti a úplnosti zaúčtování časového rozlišení a podpora při sestavení
výkazu Přehled o peněžních tocích, a to v období prosinec 2013-únor 2014. Celkový rozsah
požadovaných konzultantských hodin bude vycházet z požadavků zadavatele, nepřekročí však
celkově 200 hodin.
3) Platební podmínky
Zadavatel nebude poskytovat zálohy, platba bude provedena až po kompletním poskytnutí služeb a
schváleném výkazu odvedené práce v hodinách. Poskytovatel vystaví po splnění předmětu smlouvy
daňový doklad. Doba splatnosti daňového dokladu za celé plnění veřejné zakázky bude 21 dní ode
dne jeho doručení objednateli. Platbu provede objednatel v českých korunách.
Uchazeč uvede nabídkovou cenu bez DPH, samostatně DPH a včetně DPH.
Maximální cena činí 3.000 Kč/hod. bez DPH, tj. celkem max. 600.000 Kč bez DPH (726.000 Kč vč.
DPH).
4) Dodací lhůty
Realizace konzultantských služeb od 23.12.2013 do 28.2.2014.
5) Podmínky zadavatele popř. obchodní podmínky
Nabídka bude zpracována v českém jazyce.
6) Prokázání kvalifikace
Profesní způsobilost: výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list – nesmí být starší 90 dnů,
předložení v prosté kopii.
Technické kvalifikační předpoklady: K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů
dodavatel předloží seznam min. 3 služeb, poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s
uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu musí být osvědčení vydané či
podepsané zadavatelem, který účtuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění.
7) Podání nabídky
Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Nabídka v
listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem zakázky a označena
slovem „NEOTVÍRAT“. Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii. Nabídka bude
svázána, zajištěna proti neoprávněné manipulaci. Nabídka bude podávána na podatelně
zadavatele, Ve Smečkách 33, Praha 1. Bude označena identifikačními údaji uchazeče a názvem VZ.
Bude obsahovat návrh smlouvy.
8) Lhůty
Lhůta pro podání nabídek: do 19. prosince 2013 do 14,00 hodin.
9) Hodnotící kritéria
Kritériem pro zadání zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH (pro celkový rozsah 200 hodin).
10) Ostatní
Zadavatel nabídky ani jejich části uchazečům nevrací.
Otevírání obálek s nabídkami proběhne bez přítomnosti zástupců uchazečů.
Všechny náklady a výdaje spojené s vypracováním a předložením nabídky nese uchazeč.
Při nesplnění podmínek této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje právo nabídku uchazeče
nezahrnout do hodnocení nabídek.
Pozn. Podpisy na všech dokumentech budou od osoby oprávněné jednat za uchazeče (podle
obchodního rejstříku), popřípadě na základě plné moci, kterou uchazeč předloží.
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