Dle rozdělovníku
Číslo jednací

Vyřizuje / e-mail / telefon

VZMR/036/2/2021

Ing. Klára Rašková verejnezakazky@vop.cz
telefon: +420 606 083 692

Šenov u Nového Jičína, 19. 07. 2021
Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace k veřejné zakázce malého rozsahu
„Audit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2021 – 2024 a poskytování auditorských
služeb k dotačním projektům“
1. Identifikační údaje zadavatele:
VOP CZ, s.p.
IČ: 00000493
DIČ: CZ00000493
se sídlem Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
zapsaný v obchodním
vložka 150

rejstříku

vedeném

Krajským

soudem

v Ostravě,

oddíl

A

XIV,

zastoupený Ing. Radovanem Putnou, ředitelem podniku
Kontaktní osoba: Ing. Klára Rašková, e-mail: verejnezakazky@vop.cz , telefon: +420 606 083 692
2. Název, číslo a druh veřejné zakázky veřejné zakázky
VZMR/036/2/2021 Audit účetních závěrek, průběžný audit a audit výročních zpráv v letech 2021 –
2024 a poskytování auditorských služeb k dotačním projektům
Druh veřejné zakázky: služby
Vymezení veřejné zakázky prostřednictvím CPV kódu:
79212300-6 – Provádění zákonných auditů
79221000-9 – Daňové poradenství
79212500-8 – Kontrola účetnictví
3. Místo a doba plnění
Místo plnění zakázky malého rozsahu:
VOP CZ, s.p., Dukelská 102, 742 42 Šenov u Nového Jičína.
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Předpokládaná doba plnění u auditu ročních účetních závěrek a výročních zpráv je průběžná od
účinnosti smlouvy do 30. 6. 2025. Účetním obdobím zadavatele je kalendářní rok.
Předpokládaná doba plnění u auditorských služeb k dotačním projektům v termínech uvedených
v písemné objednávce zadavatele, nejpozději však do 30. 6. 2025.
4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Veřejná zakázka je zadávána ve výběrovém řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání
veřejných zakázek (dále ZZVZ). Součet hodnot veškerého plnění poskytnutého za dobu trvání
rámcové smlouvy musí být nižší než 2 mil. Kč bez DPH.
5. Specifikace předmětu plnění
Cílem tohoto výběrového řízení bude uzavření smlouvy, na základě které bude realizován předmět
tohoto zadávacího řízení a to:
-

provedení auditu ročních účetních závěrek včetně průběžného auditu zadavatele za účetní
období 2021 – 2024 s vypracováním zprávy auditora o ověření účetní závěrky a ověření
výroční zprávy v českém jazyce za jednotlivá účetní období dle zákona č. 563/1991 Sb., o
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění
pozdějších předpisů, standardů Komory auditorů České republiky a Nařízení Evropského
parlamentu a Rady EU č. 537/2014, o specifických požadavcích na povinný audit subjektů
veřejného zájmu. Součástí této části předmětu plnění je i účetní a daňové poradenství
v objemu 50 hodin ročně. Zadavatel předpokládá, že na roční audit účetní závěrky bude
zapotřebí do 31. 12. auditovaného roku vynaložit 140 osobohodin na průběžný audit
a do 30. 4. následujícího roku vynaložit 110 osobohodin na závěrečný audit.

-

poskytování auditorských služeb k ověřování vybraných skutečností souvisejících
s konkrétním dotačním programem, tj. účelnost vynaložených výdajů v souladu
s podmínkami poskytnutí dotace, kontrola odděleného sledování projektů, soulad výdajů
s rozpočtem a ostatní náležitosti vyplývající z podmínek poskytnutí dotace, vč. zpracování
Auditorské zprávy, a to podle potřeb zadavatele. Auditorské služby budou využívány u dotací
na financování projektů z alokovaných finančních prostředků ministerstev České republiky,
strukturálních fondů Evropské unie a dalších evropských popř. jiných fondů. Konkrétní
požadavky zadavatele dle tohoto odstavce budou blíže specifikovány na základě písemných
objednávek, ve kterých budou uvedeny následující informace:
o
o
o

předmět auditní činnosti
konečný termín, případně dílčí termíny plnění,
předpokládaný počet hodin

6. Zpracování nabídkové ceny
Zadavatel v rámci zadávacích podmínek stanovuje následující požadavky na způsob zpracování
nabídkové ceny.
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Zadavatel požaduje, aby dodavatel uvedl cenu zvlášť pro:
1) Audit účetních závěrek, včetně průběžného auditu a audit výročních zpráv
- paušální cena provedení uvedeného auditu za rok v korunách českých bez DPH
- zadavatel požaduje, aby paušální nabídková cena dodavatele za rok provedení auditu
účetních závěrek, včetně průběžného auditu a audit výročních zpráv byla pro všechny roky
v průběhu plnění předmětu zakázky stejná
- zadavatel požaduje, aby součástí nabídkové ceny, v souladu s předmětem plnění bylo
zahrnuto i účetní a daňové poradenství v objemu 50 hodin za kalendářní rok
2) Auditorské služby k ověření vybraných skutečností souvisejících s konkrétním dotačním
programem
- cena za jednu hodinu služby včetně všech vynaložených nákladů v korunách českých bez
DPH
- zadavatel požaduje, aby paušální nabídková cena dodavatele za jednu hodinu služby byla
pro všechny roky v průběhu plnění předmětu zakázky stejná

Zadavatel upozorňuje uchazeče a vyhrazuje si právo nezavázat se k jakémukoliv povinnému
plnění (povinnosti odebrat za určitý čas určitý objem služeb), a to co do auditorských služeb
k ověření účelnosti vybraných skutečností souvisejících s konkrétním dotačním programem.
Účetní závěrka bude součástí účetní konsolidace státu. Audit musí být vždy kompletně zpracován
do 30. 4. roku následujícího po auditovaném roku.
7. Kvalifikace dodavatele a její splnění
Předpokladem hodnocení nabídky účastníka zadávacího řízení je splnění stanovených podmínek
pro účast, tedy mj. také požadavků na kvalifikaci. Splněním kvalifikace se rozumí prokázání:
a) profesní způsobilosti dle ustanovení § 77 ZZVZ,
b) technické kvalifikace dle ustanovení § 79 odst. 2 ZZVZ
a) profesní způsobilost
Profesní způsobilost zadavatel považuje za prokázanou předložením potvrzení

auditorského

oprávnění, vydaného Komorou auditorů České republiky.
b) technická kvalifikace
Splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ prokáže účastník zadávacího řízení,
který předloží:
I) seznam minimálně 2 auditů provedených za poslední 3 roky před zahájením výběrového
řízení v průmyslové společnosti s majetkovou účastí České republiky s průměrným
čistým ročním obratem vyšším než 1.000.000.000,- Kč, a to za poslední 3 roky před
provedením auditu.
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a dále
II) seznam minimálně 3 auditů, provedených za poslední 3 roky před zahájením
výběrového řízení, jejichž předmětem bylo ověření účelnosti vybraných skutečností
souvisejících s konkrétním dotačním programem, a to na řešení dotačních projektů
financovaných z prostředků ministerstev České republiky, strukturálních fondů Evropské
unie a dalších evropských popř. jiných fondů.
Z předložených seznamů musí být zřejmé splnění technické kvalifikace požadované zadavatelem,
a musí obsahovat níže uvedené údaje:
-

identifikaci objednatele, včetně uvedení kontaktní osoby a jejích kontaktních údajů;

-

název realizované zakázky;

-

popis předmětu a rozsahu zakázky (podrobně);

-

místo a dobu realizace zakázky (ve formátu MM/RRRR – MM/RRRR);

-

celkový rozsah plnění ve finančním vyjádření v Kč bez DPH (pokud se na základě smluvního
vztahu jedná o důvěrný údaj, stačí uvést řádovou výši v tis. Kč)

S ohledem na předmět veřejné zakázky zadavatel nepřipouští splnění kvalifikačních podmínek
prostřednictvím poddodavatele.
8. Platební a obchodní podmínky
Vlastní návrh smlouvy, podepsaný oprávněnou osobou, předloží uchazeč spolu s nabídkou.
Smlouva musí mít v sobě implementovány následující obchodní podmínky:
-

-

-

Splatnost faktur je 60 dní od doručení zadavateli
Dodavatel odpovídá za všechny škody, které zadavateli nebo třetím osobám způsobil
při provádění činností porušením svých právních povinností
Dodavatel se zavazuje uhradit zadavateli veškeré finanční částky, které byly zadavateli
ve správním, soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty, či jiné
majetkoprávní sankce za dodavatelem způsobené porušením právních povinností
Dodavatel se zavazuje, že služby budou provedeny řádně a včas a v souladu
s platnými právními předpisy, se všemi podmínkami stanovenými smlouvou.
V případě prodlení dodavatele s předáním předmětu smlouvy v termínu, je zadavatel
oprávněn po dodavateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% jehož se
prodlení týká, minimálně však ve výši 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody, která
vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo zajištěno smluvní pokutou
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-

-

-

-

-

Dodavatel nesmí postoupit jakékoli pohledávky za zadavatelem vyplývající z této
smlouvy či v souvislosti s ní třetí osobě. V případě, že dodavatel poruší svou
povinnost, je povinen zaplatit zadavateli pokutu ve výši 25 % z nominální hodnoty
postoupené pohledávky.
Dodavatel nesmí zatížit (např. zástavním právem) jakékoli své pohledávky za
zadavatelem vyplývající z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě, že dodavatel
poruší svou povinnost, je povinen zaplatit zadavateli pokutu ve výši 25 % z nominální
hodnoty zatížené pohledávky.
Dodavatel nesmí započítat jakékoli své pohledávky za zadavatelem proti pohledávkám
zadavatele za prodávajícím vyplývajícím z této smlouvy či v souvislosti s ní. V případě,
že dodavatel poruší svou povinnost, je povinen zaplatit zadavateli pokutu ve výši 25
% z nominální hodnoty započtené pohledávky.
Dodavatel je povinen nakládat s dokumenty a informacemi, které zadavatel nejpozději
při jejich předání označí za důvěrné nebo za své obchodní tajemství, jako s vlastním
obchodním tajemstvím. Dodavatel je proto povinen použít tyto dokumenty
s informacemi výlučně k účelu, pro který mu je zadavatel poskytl. Dodavatel je
oprávněn seznámit s těmito dokumenty a informacemi pouze ty své zaměstnance, u
nichž je to z hlediska účelu stanoveného zadavatelem nezbytné. Bez předchozího
písemného souhlasu zadavatele nesmí dodavatel tyto dokumenty a informace
kopírovat, předat třetí osobě nebo jí umožnit přístup k nim, ledaže jde o osobu, na níž
se vztahuje zákonná povinnost mlčenlivosti o takto získaných informacích.
Dodavatel je po celou dobu trvání smlouvy a po dobu deseti let po jejím skončení
vázán povinností zachovávat o skutečnostech vztahujících se k činnosti zadavatele,
zjištěných dodavatelem při plnění předmětu smlouvy (zakázky) mlčenlivost. V případě
nedodržení této povinnosti, je dodavatel povinen uhradit zadavateli vzniklé škody a
smluvní pokutu ve výši 1.000.000,- Kč.

9. Požadované součásti nabídky
Zadavatel požaduje nabídku předložit v elektronické podobě; v českém jazyce nebo slovenském
jazyce. Uchazečem předložená nabídka musí obsahovat:
a)Vyplněný Krycí list nabídky (příloha č. 1 ZD) uchazeč vyplní identifikační údaje a uvede nabídkové
ceny pro jednotlivá kritéria (musí být stejné jako ceny v příloze č. 2), datum a podpis oprávněné
osoby jednat jménem či za uchazeče
b) Vyplněnou přílohu č. 2 ZD Ceník, musí být vložena v editovatelné podobě (formát xls).
c) Vlastní návrh smlouvy včetně příloh s implementovanými obchodními podmínkami dle článku 8
této smlouvy. Všechny stejnopisy budou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za
uchazeče. Pokud nebude návrh smlouvy obsahovat výše uvedené obchodní podmínky,
bude tato skutečnost důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení uchazeče.
d) Doklad o profesní způsobilosti a Seznamy o technické kvalifikaci
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10. Lhůta a místo pro podání nabídek
Nabídky Zadavatel požaduje podat v elektronické podobě pomocí elektronického nástroje E-ZAK
dostupného na URL: https://verejnezakazky.vop.cz/
Nabídky musí být podány nejpozději 26.7.2021,

13:00 hodin

Zadavatel požaduje nabídku vložit do elektronického nástroje v souboru s názvem „NABÍDKAAudit účetních závěrek a výročních zpráv v letech 2021 – 2024 a poskytování auditorských
služeb k dotačním projektům“
11. Způsob a kritéria hodnocení nabídek
Zadavatel může provést posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení před hodnocením
nabídek nebo až po hodnocení nabídek. U vybraného dodavatele musí zadavatel provést posouzení
splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a hodnocení jeho nabídky vždy.
Hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek je
poměr ceny a kvality.
Hodnotící kritéria jsou v rámci celkového hodnocení nabídek rozdělena na dvě části, a to
A) Nabídková průměrná roční cena auditu účetních závěrek, průběžného auditu a výročních
zpráv a B) Nabídková cena hodinové sazby auditorských služeb k ověření účelnosti
vynaložených nákladů za řešení dotačních projektů.
Váhy kritérií:
A) Nabídková průměrná roční cena auditu účetních závěrek, průběžného auditu a
výročních zpráv 90 %
B) Nabídková cena hodinové sazby auditorských služeb k ověření účelnosti
vynaložených nákladů za řešení dotačních projektů 10 %
Hodnotící kritéria
a) Kritérium, pro které má nejvhodnější nabídka minimální hodnotu kritéria: Počet bodů kritéria =
100 * (hodnota nejvhodnější nabídky / hodnota nabídky)
b) Bodové hodnocení = počet bodů získaných v rámci kritéria * váha kritéria v %
c) Celkové hodnocení = počet bodů odpovídající obsahu nabídky účastníka dle jednotlivých kritérií
Způsob hodnocení
U kritérií A) a B) zadavatel provede hodnocení všech nabídek, tak že zhodnotí ekonomickou
výhodnost nabídky podle výše nabídkové ceny dle kritéria za a), přičemž nejnižší nabídková cena
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získá nejvyšší počet bodů tj. 100 bodů. Ostatní nabídky budou hodnoceny podle poměru jejich
nabídnuté ceny k nejnižší nabídnuté ceně. Každá nabídka tak obdrží určitý počet bodů, který bude
vynásoben váhou dílčího kritéria, jak je uvedeno za b).
Získané počty bodů každého z kritérií budou nakonec sečteny. Nejvýhodnější nabídka bude
stanovena ta s nejvyšším počtem dosažených bodů dle c).
Zadavatel (hodnotící komise) posoudí výši celkové nabídkové ceny, zda se nejedná o mimořádně
nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Jestliže nabídka obsahuje
mimořádně nízkou nabídkovou cenu ve vztahu k předmětu veřejné zakázky, může hodnotící komise
vyžádat od uchazeče zdůvodnění či nabídku vyloučit.
12. Výsledek výběrového řízení
O výsledku výběrového řízení budou informováni všichni uchazeči, jejichž nabídka byla hodnocena,
a účastník zadávacího řízení nebyl vyloučen. Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího
řízení, Rozhodnutí o výběru dodavatele, Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, anebo Vysvětlení,
změny nebo doplnění zadávací dokumentace (dodatečnou informaci) zadavatel uveřejní
prostřednictvím profilu zadavatele http://verejnezakazky.vop.cz.
Ve výše uvedených případech se tak považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu
zadavatele, resp. okamžikem odeslání prostřednictvím nástroje E-ZAK.
13. Vysvětlení/změna nebo doplnění k zadávacím podmínkám
Zaregistrovaný uchazeč musí odeslat „Žádost o vysvětlení“ přes E-ZAK nejpozději do 3 pracovních
dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.
Zadavatel si vyhrazuje, že Vysvětlení/změnu nebo doplnění k zadávacím podmínkám zveřejní
na profilu zadavatele http://verejnezakazky.vop.cz; v takovém případě se považuje za doručenou
okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
14. Ostatní
a) Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodu, a to kdykoli do doby
uzavření smlouvy. Dále si vyhrazuje právo požadovat doplňující informace či vysvětlení k podané
nabídce uchazeče.
b) Všechny požadované doklady předkládá uchazeč v prosté kopii, pokud není stanoveno jinak.
c) Zadavatel upozorňuje, že není možné podat námitky proti tomuto výběrovému řízení.
d) Jakékoliv porušení, nesplnění nebo nedodržení těchto zadávacích podmínek ze strany uchazeče
nebo uvedení nepravdivých informací v nabídce bude důvodem k jeho vyloučení z výběrového
řízení.
e) Zadavatel nepřipouští podání variant nabídky. Podá-li uchazeč variantní nabídku, je to
považováno za skutečnost, na základě které, zadavatel takového uchazeče vyloučí z výběrového
řízení.
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f) Náklady na účast v zadávacím řízení a zpracování nabídky nebudou uchazečům hrazeny.
g) Otevírání obálek a hodnocení nabídek je u veřejné zakázky malého rozsahu neveřejné.
h) Elektronickou podobu této výzvy včetně jejich příloh bude také možné najít na profilu zadavatele
http://verejnezakazky.vop.cz, kde budou tyto dokumenty uveřejněny.
i) Zadavatel si vyhrazuje, že rozhodnutí o vyloučení uchazeče, rozhodnutí o zrušení zadávacího
řízení a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky oznámí na profilu zadavatele
http://verejnezakazky.vop.cz; v takovém případě se rozhodnutí či dodatečná informace považuje za
doručenou okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.
j) Nejedná se o veřejnou zakázku realizovanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
k) Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění
pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční
kontroly.
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