Statutární město Chomutov, jako zadavatel vyhlašuje zadání veřejné
zakázky malého rozsahu na
„Provedení přezkoumání hospodaření statutárního města
Chomutova za období 2012 - 2015“
PODMÍNKYREALIZACEZAKÁZKY
Informace o zadavateli
Název
Sídlo
zástupce
IČ

statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Mgr. Jan Mareš – primátor města
00261891

1. Plnění zakázky:
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení přezkoumání hospodaření statutárního města
Chomutova za období 2012 – 2015.
(Upřesnění rozsahu přezkoumávaných dokumentů: statutární město Chomutov je městem s 50 tisíci
obyvateli a objem rozpočtu města převyšuje 1 miliardu korun).
Přezkoumání bude provedeno v rozsahu stanoveném zákonem o auditorech a Komoře auditorů ČR
zák. č. 254/2000 Sb. a zákona o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a
dobrovolných svazků obcí č. 420/2004 Sb., v platném znění.
2. Lhůta realizace a místo plnění:
Termín zahájení plnění: Průběžný přezkum od 01.10.2012, závěrečný audit od: 01.02.2013
Dokončení realizace zakázky: termín pro předání závěrečné zprávy auditora je vždy do 20.5., počínaje
rokem 2012 a konče rokem 2016
Místo plnění: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov – objekty Magistrátu
města Chomutova

3. Kvalifikace uchazeče:
Zadavatel požaduje předložit kopie těchto dokladů opravňující uchazeče provádět a zajišťovat tuto
zakázku:
a/ výpis z obchodního rejstříku (nesmí být starší 90 kalendářních dnů – ke dni uvedenému jako termín
podání nabídek),
b/ platné osvědčení vydané Komorou auditorů ČR,

c/ seznam min. 2 obdobných realizovaných zakázek v posledních 3 letech na zajištění auditu měst s
objemem rozpočtu ve výši min. 100 mil. Kč za rok, jehož přílohou bude čestné prohlášení uchazeče o
realizaci těchto zakázek pro konkrétního zadavatele (nebo přímo osvědčení od zadavatele, či
předložení smlouvy a dokladu o realizaci),
d/ seznam osob, které se budou podílet na plnění zakázky, jehož přílohou bude čestné prohlášení
uchazeče, že uvedené osoby jsou v zaměstnaneckém poměru, případně že budou s uchazečem
spolupracovat.
e/ čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku

4. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 600.000,- Kč bez DPH.

5. Hodnotící kritéria:
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena.

6. Nabídková cena:
Výše nabídkové ceny musí být garantována po celou dobu realizace a je nepřekročitelná, s výjimkou
změn daňových předpisů.
Uchazeči stanoví dílčí nabídkovou cenu zakázky za každý rok zvlášť a celkovou nabídkovou cenu za
kompletní splnění veřejné zakázky v souladu s požadavky zadavatele, a to absolutní částkou v českých
korunách. Nabídková cena bude uvedena v členění dle krycího listu nabídky.
Nabídková cena musí zahrnovat ocenění všech služeb nutných k řádnému splnění předmětu veřejné
zakázky. Součástí sjednané ceny jsou tedy veškeré služby a práce, poplatky a jiné náklady nezbytné
pro řádné a úplné dokončení závěrečné zprávy.

7. Návrh smlouvy o dílo:
Součástí nabídky bude podepsaný návrh smlouvy o auditorských službách, který je přílohou zadávací
dokumentace. Do dané smlouvy o auditorských službách uchazeč doplní pouze své identifikační údaje
a cenu za poskytnuté služby.

8. Ostatní podmínky zadání:
Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč v nabídce uvedl přehled případných obob jejichž podíl na
zakázce je vyšší jak 10 %. Tento seznam přibraných osob bude také objednateli předán při předání
zprávy o přezkoumání hospodaření a auditu účetní závěrky v roce 2016. Uchazeč také prohlásí, že
bude ve stejném rozsahu ručit i za závazky těchto svých smluvních subjektů.
Případné nejasnosti je nutno si vysvětlit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost nebo
mylné chápání ustanovení údajů neopravňují zhotovitele požadovat dodatečnou úhradu nákladů

nebo změnu nabídkové ceny. Uchazeč se může před odevzdáním nabídky informovat, případně
požádat o dodatečné informace.
Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnění nebo doplnění zadávacích podmínek ještě před odevzdáním
nabídek, dále odmítnout všechny nabídky, případně soutěž zrušit. Zadavatel si také vyhrazuje
možnost neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem. Zadavatel dále upozorňuje uchazeče, že všechny
stupně výběrového řízení včetně podepsané smlouvy o dílo mohou být zveřejněny.

9. Prohlášení uchazeče:
Uchazeč o zakázku dále doloží v kvalifikační části nabídky podepsané čestné prohlášení, že plně
respektuje tyto zadávací podmínky zadavatele. V případě nepředložení tohoto dokladu bude uchazeč
vyloučen.

10. Požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka bude zpracována v českém jazyce v jednom listinném originále, pevně spojeném tak, aby
bylo zabráněno ztrátě či výměně jednotlivých listů nabídky. Elektronická forma podání nabídek se
nepřipouští.
Nabídka bude rozdělena na dvě části – kvalifikační a s nabídkovou cenou. Tyto 2 části budou vloženy
samostatně do obálek, které budou označeny „Přezkoumání hospodaření města Chomutova Kvalifikace“ a „Přezkoumání hospodaření města Chomutova – Cenová nabídka“. Prvním listem
každé části nabídky bude „krycí list – kvalifikace“ nebo „krycí list – cena“ doplněné uchazečem
(formuláře jsou přiloženy v příloze č.1 a 2). Obálky budou zalepené a na uzavření opatřené razítkem
či podpisem uchazeče.
Tyto dvě obálky budou vloženy do jedné společné, která bude zřetelně označena nápisem „Veřejná
zakázka – Přezkoumání hospodaření města Chomutova – NEOTVÍRAT“, zároveň zde musí být
uvedena adresa uchazeče, na kterou je možné nabídku případně vrátit. Tato obálka bude zalepená a
na uzavření opatřená razítkem či podpisem uchazeče.

11. Způsob a termín odevzdání nabídek:
Zpracované nabídky podejte osobně nebo poštou v termínu do 31.5.2012 do 12.00 hod.
na adresu:
Statutární město Chomutov
Zborovská 4602
430 28 Chomutov,
podatelna se nachází v přízemí budovy magistrátu na téže adrese.

