Oznámení úmyslu zadat veřejnou zakázku malého rozsahu
v souladu s § 12 odst. 3 zák.č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění
Zadavatel, ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace, Ostrava-Slezská Ostrava, PSČ
710 00, IČ: 70995362, tímto oznamuje svůj úmysl zadat veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky
pro akci:

Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72,
příspěvková organizace
A) SPECIFIKACE ZAKÁZKY
Předmětem zakázky je zpracovávání účetnictví (hlavní kniha, účetní deník, výkazy), čtvrtletních
mezitímních účetních závěrek včetně elektronického zaslání do CSUIS a na Magistrát města Ostravy,
roční účetní uzávěrky (včetně odpisového plánu, dokladové inventarizace) pro Základní školu Slezská
Ostrava, Bohumínská 72, příspěvkovou organizaci dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném
znění, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, vyhlášky
č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb.
B) DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ
Doba plnění: Smlouva o zpracování účetnictví mezi objednatelem a zpracovatelem bude uzavřena
neprodleně po ukončení výběrového řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.
Účetnictví příspěvkové organizace bude zpracovatelem vedeno od 1.1.2017. V průběhu měsíce února
2017 (po zpracování roční účetní uzávěrky za rok 2016) budou předány počáteční stavy.
Místo plnění: ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
Bohumínská 1082/72, Ostrava - Slezská Ostrava, PSČ 710 00
C) HODNOTÍCÍ KRITÉRIA
-

cenová nabídka paušálního měsíčního poplatku
Cena paušálního
měsíčního poplatku (Kč)
nad 17 001
16 501 – 17 000
16 001 – 16 500
15 501 – 16 000
15 001 – 15 500
14 501 – 15 000
14 001 – 14 500
13 501 – 14 000
13 001 – 13 500
12 501 – 13 000

1/5

Bodové
ohodnocení
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
4,5
5

…

70 %

Cena paušálního
měsíčního poplatku (Kč)
12 001 – 12 500
11 501 – 12 000
11 001 – 11 500
10 501 – 11 000
10 001 – 10 500
9 501 – 10 000
9 001 - 9 500
8 501 - 9 000
8 001 - 8 500
do 8000 Kč

Bodové
ohodnocení
5,5
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
9,5
10 bodů

-

cenová nabídka hodinové sazby ostatních prací
(viz článek III, odst. 2 smlouvy)
Cena hodinové sazby
ostatních prací (Kč)
nad 401
351 – 400
301 - 350
251 - 300
201 - 250
do 200

-

1
2
3
4 a více

10 %

…

20 %

Bodové
ohodnocení
1
2
3
4
5
6

reference z příspěvkové organizace, nadace
Počet referencí (ks)

…

Bodové
ohodnocení
1
2
3
4

Vítězem veřejné zakázky se stane uchazeč s nejvyšším bodovým ohodnocením v součtu všech
hodnotících kritérií.
D) PRÁVO NA ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.
Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro zadání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotvírá; hodnotící
komise neprovede hodnocení nabídky a o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
Hodnotící komise neprovede hodnocení nabídek, pokud by měla hodnotit nabídku pouze jednoho
uchazeče a o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
E) LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK
Nabídka musí být zpracována v písemné podobě, v českém jazyce, v nerozebíratelném provedení, v řádně
uzavřené obálce, označené zpětnou adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem a podpisem a
označené nápisem „NEOTVÍRAT – Zpracování účetnictví pro ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72,
příspěvková organizace“
a dodána v termínu do 25.1.2017 do 12.00 hod, a to:
 poštou na adresu: ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
Ostrava - Slezská Ostrava
710 00
 osobně na sekretariát ředitele ZŠ Slezská Ostrava, Bohumínská 72, příspěvková organizace
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 25.1. 2017. Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné.
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E ) POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ A OBSAH CENOVÉ NABÍDKY
Nabídka ceny, kupní smlouva:
a) cena včetně a bez DPH, a to nejvýše přípustná, bude obsahovat veškeré náklady spojené
s realizaci předmětu plnění zakázky
b) doplněný návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou, zpracovaný v souladu se
zadávacími podmínkami (v případě, že se návrhy ve smlouvě budou odchylovat od
obchodních podmínek zadavatele, bude nabídka vyřazena)
Kvalifikační předpoklady :
a) čestné prohlášení s aktuálním datem a podepsané oprávněnou osobou, že uchazeč nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na
organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku,
podplacení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu
nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu
k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) čestné prohlášení s aktuálním datem a podepsané oprávněnou osobou, že uchazeč nebyl pravomocně
odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle
zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu;
tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky,
tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
c) čestné prohlášení prokazující, že dodavatel v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu
jednání nekalé soutěže formou podplácení, podle zvláštního právního předpisu,
d) čestné prohlášení s aktuálním datem a podepsané oprávněnou osobou, že vůči majetku neprobíhá
nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku
nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního
řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená
správa podle zvláštních právních předpisů,
e) čestné prohlášení, že uchazeč není v likvidaci,
f) čestné prohlášení, že uchazeč nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky (a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele), nemá nedoplatek na pojistném a
na penále na veřejné zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti (a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele),
g) čestné prohlášení, že uchazeč nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu
nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, pokud dodavatel
vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost
dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby.
h) čestné prohlášení, že uchazeč že není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek,
i) čestné prohlášení, že uchazeči nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění
výkonu nelegální práce podle zvláštního právního předpisu.
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j) prohlášení uchazeče o tom, že neuzavřel a neuzavře zakázanou dohodu podle zvláštního právního
předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou
k) aktuální výpis z obchodního rejstříku (ne starší 90 kalendářních dnů k poslednímu dni lhůty pro
podání nabídky), výpis z jiné odborné evidence, je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán
l) příslušná oprávnění k podnikání vztahující se k předmětu zakázky (živnostenské oprávnění, doklad
osvědčující odbornou způsobilost uchazeče – autorizace stavbyvedoucího)
m) uchazeč, který není schopen prokázat splnění určité části kvalifikace v plném rozsahu, je oprávněn
splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Uchazeč je
v takovém případě povinen předložit doklady prokazující splnění základního kvalifikačního
předpokladu podle § 53 odst. 1 písm. j) zákona o VZ a profesního kvalifikačního předpokladu podle §
54 písm. a) zákona o VZ subdodavatelem a smlouvu uzavřenou se subdodavatelem, z níž vyplývá
závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky malého rozsahu
dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude uchazeč oprávněn disponovat v rámci plnění
veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikačních
předpokladů. Uchazeč není oprávněn prostřednictvím subdodavatele prokázat splnění kvalifikace dle
výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence.
n) doklad o oprávněnosti osoby k jednání jménem či za uchazeče (např. k podpisu nabídky, čestných
prohlášení a příloh nabídky), nevyplývá-li toto oprávnění z výpisu z obchodního rejstříku či
obdobného dokladu
o) seznam statutárních orgánů nebo členů statutárních orgánů, kteří v posledních 3 letech od konce lhůty
pro podání nabídek byli v pracovněprávním, funkčním či obdobném poměru u zadavatele
p) má-li dodavatel formu akciové společnosti, seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá
hodnota přesahuje 10% základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě pro podání nabídek
q) reference za posledních 5 let s písemným potvrzením příspěvkové organizace, případně s čestným
prohlášením, podepsaným oprávněnou osobou uchazeče.
Dodavatel předkládá prosté kopie dokladů prokazující splnění kvalifikace s výjimkou čestných
prohlášení. Splnění kvalifikačních předpokladů dle písm. a), b), c), d) a e) se prokazuje
předložením jednoho čestného prohlášení (viz příloha Čestné prohlášení).
Obecné závazné požadavky
Pokud předložená nabídka nebude splňovat výše uvedené podmínky, bude z hodnocení vyřazena.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení do doby uzavření smlouvy.
Zadavatel si vyhrazuje právo nezadat veřejnou zakázku malého rozsahu v tomto zadávacím řízení.
Zadavatel si rovněž vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, popřípadě
upřesnit informace deklarované uchazeči v nabídkách.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky.
Uchazeč o veřejnou zakázku malého rozsahu může podat pouze jednu nabídku v zadávacím řízení. Nesmí
být současně subdodavatelem jiného uchazeče v tomtéž zadávacím řízení.
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Fyzická nebo právnická osoba, která nepodala nabídku v zadávacím řízení, může být v tomtéž zadávacím
řízení subdodavatelem více uchazečů.
Předmět veřejné zakázky malého rozsahu může být plněn několika dodavateli společně, za tím účelem
podávají společnou nabídku a v takovém případě se dodavatelé považují za jednoho uchazeče.
Při nedodržení těchto podmínek budou dotčení uchazeči z hodnocení vyřazeni.
Uchazeč nemá právo na úhradu nákladů spojených s vypracováním a předložením nabídky.
Pokud zadavatel obdrží ve lhůtě pro zadání nabídek pouze jednu nabídku, obálka se neotvírá; hodnotící
komise neprovede hodnocení nabídky a o této skutečnosti zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče.
Informace o veřejné zakázce budou zveřejněny na profilu zadavatele (www.zsbohuminska.cz)

Uzavření smlouvy s vybraným uchazečem
1. Smlouva s vybraným uchazečem může být uzavřena pouze za předpokladu, že uchazeč před
uzavřením smlouvy:
1.1 není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a není v úpadku,
1.2 prokázal splnění základních a profesních kvalifikačních předpokladů předložením originálů nebo
ověřených kopií následujících dokladů (pokud již v tomto požadovaném provedení nebyly
doloženy k nabídce) ne starších 90 kalendářních dnů:
a) výpisu z evidence Rejstříku trestů v rozsahu dle bodů a) a b) kvalifikačních předpokladů na str.2
tohoto oznámení
b) aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku uchazeč zapsán, výpis z jiné
obdobné evidence, u dodavatelů nepodnikajících (v případě dodavatelů nezapsaných v obchodním
rejstříku např. občanská sdružení, neziskové organizace, charita), viz body f) a g) kvalifikačních
předpokladů na str. 2 a 3 tohoto oznámení
2. Dojde-li do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem k jakékoliv změně v kvalifikaci, která by
jinak znamenala nesplnění vyžadovaných kvalifikačních předpokladů, je uchazeč povinen nejpozději
do 7 kalendářních dnů tuto skutečnost zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné
dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.

…………………………..
Vypracoval : Mgr. Bc. Marek Sládeček, 596 241 739, zsbohuminska@seznam.cz
Základní škola Ostrava – Slezská Ostrava, Bohumínská 1082/72, příspěvková organizace ,
Ostrava Slezská Ostrava, 710 00
Přílohy:
Příloha č.1
Příloha č.2
Příloha č.3

5/5

- Návrh smlouvy
- Čestné prohlášení uchazeče
- Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

