Zadávací dokumentace a pokyny pro vypracování
nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na služby
s názvem:

„VÝBĚR NEZÁVISLÉHO AUDITORA
PRO SZIF“

Tato zadávací dokumentace je zároveň výzvou a obsahuje veškeré údaje pro
zpracování nabídky.
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

ZADAVATEL :

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

SÍDLO:

Ve Smečkách 33, 110 00 Praha 1

IČ:

481 33 981

ZASTOUPENÝ:

Ing. Martinem Šebestyánem, MBA, ředitelem SZIF

KONTAKTNÍ OSOBA
ZADAVATELE:

Ing. Kateřina Smělá

TEL. :

222 871 507

EMAIL :

Katerina.Smela@szif.cz

2. VYMEZENÍ DRUHU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
Tyto zadávací podmínky jsou vypracovány jako podklad pro podání nabídek vyzvaných
uchazečů v rámci zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby, jejichž
předpokládaná hodnota nedosáhne 2.000.000,- Kč bez DPH (dále též jen „zakázka“).
Toto zadávací řízení se neřídí zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále též jen „ZVZ“), vyjma ustanovení § 18 odst. 5 a dále § 6 ZVZ,
podle kterého je zadavatel povinen dodržovat zásady transparentnosti, rovného
zacházení a zákazu diskriminace, a dále vyjma ustanovení, na které zadavatel výslovně
odkazuje v této výzvě.
Shora uvedený zadavatel Vás tímto současně vyzývá k podání nabídky a k prokázání
splnění kvalifikace dle této výzvy.

3. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování auditorských a poradenských
služeb pro Státní zemědělský intervenční fond za účetní období 2015 - 2017.
Hodnota předmětu plnění veřejné zakázky činí max. 1.620.000,- Kč bez DPH (slovy
jeden milion šest set dvacet tisíc korun českých) za celou předpokládanou dobu plnění
veřejné zakázky tj. 3 roky.
Předpokládaná doba zahájení plnění veřejné zakázky: 4.5.2015
Předpokládaná doba ukončení plnění veřejné zakázky: 28.2.2018
Vymezení požadovaných služeb:
- Provedení auditu řádné účetní závěrky SZIF v souladu se zákonem o
auditorech a mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími doložkami
Komory auditorů České republiky,
- Ověřování, zda informace uvedené v předložené účetní závěrce zobrazují
věrně předmět účetnictví a finanční situaci SZIF,
- Způsob provádění auditu etapově: v květnu (1. čtvrtletí), v srpnu (2. čtvrtletí),
v listopadu (3. čtvrtletí) a v lednu (4. čtvrtletí),
- Průběžné poskytování poradenské služby při vedení účetnictví a návazně také
v daňové oblasti – 20 konzumovaných hodin ročně,
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-

Předložení zprávy nezávislého auditora o ověření řádné účetní závěrky vedení
SZIF vždy nejpozději do 16. února následujícího roku.

4. PODMÍNKY ZADAVATELE
4.1 Uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu je povinen předložit zadavateli jediný,
závazný návrh smlouvy na celý předmět veřejné zakázky, tzn. bude obsahovat popis
služeb i smluvní principy objednávání, platební podmínky, délku trvání a další nutné
součásti smlouvy, vše v souladu se zadávací dokumentací a platnými právními předpisy.
4.2 Návrh smlouvy nesmí vyloučit či žádným způsobem omezovat oprávnění či
požadavky zadavatele, uvedené v této zadávací dokumentaci; v opačném případě není
nabídka uchazeče úplná.
4.3 Návrh smlouvy musí být ze strany uchazeče o veřejnou zakázku podepsán osobou
oprávněnou jednat jménem či za uchazeče; originál či úředně ověřená kopie zmocnění
musí být v takovém případě součástí návrhu smlouvy uchazeče o veřejnou zakázku.
Předložení nepodepsaného návrhu smlouvy, popřípadě nepředložení zmocnění dle
předchozí věty není předložením řádného návrhu požadované smlouvy a nabídka
uchazeče je v takovém případě neúplná.
4.4 Uchazeč v návrhu smlouvy uvede jméno osoby, svého zaměstnance, která bude
kontaktní osobou pro plnění všech služeb vyplývající z této zakázky.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY (uchazeč uvede ve smlouvě)
5.1 Po splnění předmětu smlouvy vystaví poskytovatel daňový doklad. Doba splatnosti
daňového dokladu po celou dobu plnění veřejné zakázky bude 21 dní ode dne jeho
doručení objednateli. Platbu provede objednatel v českých korunách.
5.2 Smlouva se uzavírá na dobu 36 měsíců.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY
6.1 Uchazeč ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu bez DPH, samostatně
DPH a včetně DPH a položkový rozpis celkové nabídkové ceny bez DPH, samostatně DPH
a včetně DPH podle jednotlivých roků plnění veřejné zakázky.
6.2. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné
zakázky.
6.3 Zadavatel nepřipouští překročení celkové nabídkové ceny vyjma změny sazby DPH.
6.4. Nabídková cena za 36 měsíců plnění veřejné zakázky dle vymezení plnění služeb
v bodě 3. této zadávací dokumentace bude tvořit výslednou nabídkovou cenu, která
bude jasně uvedena v návrhu smlouvy ve formě:
Celková nabídková cena bez DPH
DPH
Celková nabídková cena včetně
DPH
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7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE
7.1. Je požadováno splnění základních kvalifikačních předpokladů ve smyslu § 53
odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
Uchazeč prokazuje splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného
prohlášení nebo Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (uchazeč může
využít Přílohu č. 1: Čestné prohlášení uchazeče (základní kvalifikační
předpoklady) – vzor).
7.2. Splnění profesních kvalifikačních předpokladů bude prokázáno doložením:
1. kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné evidence, pokud je v ní uchazeč
zapsán, ne starší než 90 dnů,
2. kopie dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů
v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné
živnostenské oprávnění.
Uchazeč je oprávněn prokázat splnění profesních kvalifikačních předpokladů Výpisem ze
seznamu kvalifikovaných dodavatelů.
7.3. Splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů:
K prokázání splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů dodavatel
předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou dodavatelem třetí osobě, v minimální finanční výši 10.000.000,- Kč
(slovy deset milionů korun českých). Pojistná smlouva se bude týkat pojištění
podnikatelských rizik či pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele. Uvedený kvalifikační
předpoklad splní uchazeč doložením ověřené kopie pojistné smlouvy či potvrzením
pojistitele, ze které bude patrná požadovaná výše pojištění.
7.4. Splnění technických kvalifikačních předpokladů:
K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatel předloží seznam
minimálně 3 služeb, z nichž alespoň 1 bude významná, poskytnutých dodavatelem v
posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby plnění; přílohou tohoto seznamu
musí být:
1. osvědčení vydané či podepsané veřejným zadavatelem, pokud byly služby
dodány veřejnému zadavateli,
2. osvědčení vydané jinou osobou, pokud byly služby dodány jiné osobě než
veřejnému zadavateli, nebo
3. čestné prohlášení dodavatele, pokud byly služby dodány jiné osobě než
veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení podle bodu 2 od
této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně.
Významné služby se budou týkat provádění auditu v organizacích, které splňují
níže uvedené podmínky:
1. účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění
2. roční úhrn čistého obratu činil nejméně 900 000 000,- Kč (slovy devět set
milionů korun českých)
3. mají zkušenosti s auditem poskytovatelů dotací z evropských fondů.
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8. PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY
8.1 Nabídky se podávají písemně. Uchazeč podává nabídku, ve lhůtě pro podávání
nabídek, osobně, poštou nebo jiným veřejným přepravcem na adresu zadavatele:
Státní zemědělský intervenční fond
Ve Smečkách 33
110 00 Praha 1.
Lhůta pro podání nabídek končí dne 1.4.2015 ve 12:00 hod.
Při podání nabídky osobně, poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik
podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou zadavatele na adrese výše
uvedené. Nabídky doručené zadavateli po uplynutí stanovené lhůty nebudou hodnoceny.
Opožděně podané nabídky zadavatel nevrací a ponechává je přiložené k dokumentaci o
zadání zakázky.
8.2 Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce označené
názvem zakázky, na které musí být uvedena adresa zadavatele i odesílatele
(uchazeče). Obálka bude označena slovem „NEOTVÍRAT“.
Nabídka bude předložena v českém jazyce. Nabídka nesmí obsahovat opravy a přepisy,
které by zadavatele mohly uvést v omyl.
Zadavatel požaduje, aby uchazeči předložili nabídku v tištěné (1 výtisk) i elektronické
podobě na vhodném médiu (nejlépe CD). Elektronická forma a obsah nabídky musí být
v plné shodě s listinnou formou nabídky. Všechny listy (s výjimkou úředních dokladů)
musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny
způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
Požadavky na obsah nabídky:









Identifikační údaje uchazeče (uchazeč může využít Přílohu č. 2: Identifikační
údaje uchazeče – vzor)
Obsah nabídky
Doklady prokazující splnění
- základních kvalifikačních předpokladů
- profesních kvalifikačních předpokladů
- ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů
- technických kvalifikačních předpokladů
Návrh smlouvy
Ostatní údaje, které tvoří nabídku
Čestné prohlášení uchazeče, že souhlasí se zadáním a podmínkami tohoto
zadávacího řízení
Prohlášení dodavatele o pravdivosti a úplnosti nabídky v následujícím znění:
„Prohlašuji, že veškeré uvedené údaje v této nabídce jsou úplné a pravdivé.“

9. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK DLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ
Základním hodnotícím kritériem pro zadání této veřejné zakázky je nejnižší nabídková
cena bez DPH.
Způsob hodnocení:
Pro hodnocení nabídek použije hodnotící komise bodovací stupnici v rozsahu 1 až 100.
Nejnižší hodnotě bude přiřazeno 100 bodů. Další hodnocené nabídky získají bodovou
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hodnotu (přepočtené body), která vznikne
nejvhodnější nabídky ku hodnocené nabídce.

násobkem

100

a

poměru

hodnoty

10. ZMĚNA PODMÍNEK ZADÁNÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených v zadání, a
to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadání, nebo z vlastního podnětu. Změnu
obsahu zadání zadavatel oznámí všem uchazečům, kteří byli k podání nabídky vyzváni a
zároveň ji zveřejní na svých webových stránkách www.szif.cz.
Změna bude provedena písemnou formou nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty pro
podání nabídek.

11. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Do okamžiku uzavření smlouvy je zadavatel oprávněn toto zadávací řízení kdykoli zrušit,
popř. odmítnout všechny podané nabídky, přičemž není povinen sdělovat důvody svého
rozhodnutí. Stejně tak nevzniká vybranému dodavateli nárok na uzavření smluvního
vztahu se zadavatelem. Zrušení zadávacího řízení zadavatel vyzvaným dodavatelům
písemně oznámí.

12. VYŘAZENÍ NABÍDKY
Při nesplnění podmínek a požadavků této zadávací dokumentace si zadavatel vyhrazuje
právo nabídku uchazeče nezahrnout do hodnocení nabídek.
Zadavatel nemá povinnost informovat písemně uchazeče o tom, že jeho nabídka byla
vyřazena.

13. 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.

14. PŘÍLOHY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
Příloha č. 1: Čestné prohlášení uchazeče (základní kvalifikační předpoklady) - vzor
Příloha č. 2: Identifikační údaje uchazeče - vzor
V Praze dne 17.3.2015
Digitálně podepsal Ing. Petr Dlouhý MBA
DN: c=CZ, cn=Ing. Petr Dlouhý MBA,
o=Státní zemědělský intervenční fond,
ou=0316, ou=Odbor účtáren a reportingu,
title=ředitel odboru, serialNumber=ICA 10259486
Datum: 2015.03.17 10:52:26 +01'00'

Ing. Petr
--- E-SIGNATURE --Dlouhý MBA

……………………………………………………………………

Ing. Petr Dlouhý
ředitel Odboru účtáren a reportingu
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