Výzva k podání nabídek
Číslo zakázky (bude doplěno
MŠMT v případě IP, v případě
GP ZS)1
Název programu:
Registrační číslo projektu
Název projektu:
Název zakázky:
Předmět zakázky
(služba/dodávka/stavební
práce) :
Datum vyhlášení zakázky:
Název/ obchodní firma
zadavatele:
Sídlo zadavatele:
Osoba oprávněná jednat
jménem zadavatele, vč.
kontaktních údajů (telefon a
emailová adresa)
IČ zadavatele:
DIČ zadavatele:
Kontaktní osoba zadavatele,
vč. kontaktních údajů (telefon
a emailová adresa):
Lhůta pro podávání nabídek
(data zahájení a ukončení
příjmu, vč. času)
Popis předmětu zakázky:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
CZ.1.07/1.1.00/08.0094
Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a
ekonomických souvislostech
Zajištění komplexní služby vedení účetnictví
Služba

18.3.2010
Asociace pedagogů základního školství České republiky,
o.s.
Šantrochova 1800/2, 162 00 Praha 6 – Břevnov
Mgr. Jaroslav Štercl
Předseda sdružení
+420 777 309 797
stercl.j@seznam.cz
00571270
CZ00571270
Iva Tkáčová
Finanční manažerka
+420 602 727 712
ivatkacova@seznam.cz
18.3.2010 12:00
31.3.2010 12:00
Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexních
účetních služeb výše uvedeného projektu pojištěné
smlouvou o profesní odpovědnosti za škodu nejméně na
2 000 000,00 Kč.
Vedení účetnictví:
- kontrola a zpracování předaných účetních dokladů
- kontrola úhrad přijatých faktur a zálohových plateb
- zpracování cestovních náhrad
- kompletní majetková evidence
- vedení všech zákonem stanovených účetních knih a
evidencí
- měsíční uzávěrky
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Číslo zakázky bude doplněno MŠMT/ZS před zveřejněním.
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-

měsíční, čtvrtletní hlášení a výkaznictví
provedení inventarizace majetku
sestavení účetní i daňové závěrky včetně daňového
přiznání a povinných příloh
kompletace účetnictví s účetnictvím Asociace
pedagogů základního školství ČR
sledování povinností, vyplývající z aktuálních právních
předpisů v souvislosti s vedením účetnictví
zastupování na úřadech
poskytnutí nutné součinnosti při kontrolách a auditech
během projektu a do 6 měsíců po jeho ukončení

Mzdová agenda:
- výpočet platů, dávek sociálního zabezpečení, daní a
daňových záloh, sociálního a zdravotního pojištění
- tisk a předání výplatních pásek, mzdových výplatních
listin a rekapitulace mezd
- vyhotovení a předání přehledů pro instituce zdravotního
a sociálního pojištění
- výpočet zákonného pojištění z hrubých mezd
zaměstnanců
- vyhotovení a předání příkazů k úhradě mezd a plateb
odvodů z mezd do bankovního ústavu
- sledování povinnosti, vyplývající z aktuálních právních
předpisů v souvislosti s vedením mzdové agendy
- zastupování na úřadech
- poskytnutí nutné součinnosti při kontrolách a auditech
během projektu a do 6 měsíců po jeho ukončení
Personalistika:
- zápočet předchozí odpracované doby
- pracovní smlouvy, dohody o provedené práci, dohody o
pracovní činnosti, platové výměry
- zápočtové listy a potvrzení o zaměstnání a mzdových
příjmech pro zaměstnance
- vedení evidenčních listů důchodového pojištění

Předpokládaná hodnota
zakázky v Kč2:
Typ zakázky3
2

Daňová přiznání:
- k dani z příjmů ze závislé činnosti a srážkové dani
- k dani z příjmů právnických osob
Cena nesmí přesáhnout 535 500 Kč (slovy:
,,pětsettřicetpěttisícpětset korun českých“) bez DPH za
celou dobu trvání smluvního vztahu.
Zakázka malého rozsahu

Uveďte hodnotu zakázky bez DPH a v závorce s DPH.
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Lhůta dodání (zpracování
zakázky)/ časový
harmonogram plnění/ doba
trvání zakázky
Místa dodání/převzetí
nabídky:

Hodnotící kritéria:

Požadavky na prokázání
splnění základní a profesní
kvalifikace dodavatele na
základě zadávací
dokumentace4:

Požadavek na uvedení
kontaktní osoby uchazeče:
Požadavek na písemnou
formu nabídky (včetně
požadavků na písemné
zpracování smlouvy
dodavatelem):

Od doby uzavření smlouvy do 31.01.2013. Součástí
dodávky jsou i činnosti kompletního zavření účetnictví
projektu, jeho auditu a přípravě jeho dlouhodobé archivace
po termínu 31.1.2013.
Asociace pedagogů základního školství České republiky,
o.s.
Kubánské nám. 1391/11
100 00 Praha 10
• Nabídková cena – 60 %
• Reference za poslední 3 roky – 25 %
• Poskytnuté garance – 15 %
Základní kvalifikační předpoklady podle §53 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokázané
následujícím způsobem:
- Čestné prohlášení uchazeče o splnění podmínek v §53
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
písmena c) až j),
- Výpis z evidence Rejstříku trestů,
Profesní kvalifikační předpoklady podle §54 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách prokázané
následujícím způsobem
- Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či
výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán (ne
starší 90 dní)
- Ověřenou kopii dokladu o oprávnění k podnikání
v předmětné oblasti zakázky (ne starší 90 dní)
- Ověřenou kopii smlouvy o pojištění profesní
odpovědnosti za škodu
Uchazeč ve své nabídce uvede kontaktní osobu ve věci
zakázky, její telefon a e-mailovou adresu.
Nabídka musí být zadavateli podána v písemné formě
v jazyce českém ve 2 originálech v uzavřené obálce
zřetelně označené nápisem „NABÍDKA – ÚČETNÍ
FIRMA – NEOTVÍRAT“.
Požadavek na písemnou formu je považován za splněný
tehdy, pokud je nabídka podepsána osobou oprávněnou
jednat jménem uchazeče.
Součástí nabídky je i návrh smlouvy o dílo na poskytování
služeb ve výše uvedeném rozsahu, včetně smluvních sankcí
v případě neplnění termínů a povinnosti dodavatele uhradit
zadavateli prokazatelně způsobené škody.

3
4

Uveďte, zda se jedná o zakázku nadlimitní, podlimitní či malého rozsahu.
Pokud je požadováno pro vybraný druh výběrového řízení dle hodnoty předpokládané ceny dodávky
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Povinnost uchovávat
doklady a umožnit kontrolu:

Další podmínky pro plnění
zakázky:*

Smlouva s vybraným dodavatelem musí zavazovat
dodavatele, aby umožnil všem subjektům oprávněným
k výkonu kontroly projektu, z jehož prostředků je dodávka
hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním
zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich
archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
Požadavky na zpracování nabídkové ceny:
Dodavatel předloží komplexní cenovou nabídku
k uvedeným službám v rozsahu:
- vedení účetnictví pro neplátce DPH do 100 účetních
dokladů měsíčně
- cena za 1 hodinu účetního poradenství
- zpracování mzdové agendy – měsíční paušál za 1
zaměstnance
- zpracování účetní závěrky a daňového přiznání
právnických osob včetně povinných příloh.
Platební podmínky:
Platby za provedené práce budou uskutečňovány na základě
řádného daňového dokladu – faktury v měsíčních
intervalech. Splatnost daňových dokladů – faktur bude 14
dnů od jejich převzetí a schválení zadavatelem.
Poskytování dalších informací uchazečům:
- lhůta pro podání případných upřesňujících dotazů od
uchazečů je do 24.3.2010 do 12,00 hodin
- dotazy budou podány výhradně prostřednictvím e-mailu
na adresu tomek.trebic@seznam.cz a v dotazu musí být
specifikována osoba tazatele, firma, IČ a sídlo firmy
- na dotazy uchazečů bude odpovězeno prostřednictvím
e-mailu, na adresu, kterou uchazeč uvedl, a to ve lhůtě
48 hodin po skončení lhůty pro podání dotazů
Uchazeč předkládá svou nabídku bezplatně, z předané
nabídky nelze uplatňovat vůči zadavateli žádné nároky.
Zadavatel má právo zrušit výběrové řízení nebo veškeré
přijaté nabídky odmítnout bez uvedení důvodů.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat po vybrání
nejvhodnější nabídky o konečném znění smlouvy o dílo.
Návrhem smlouvy o dílo zařazeným v nabídce nevzniká
právní vztah
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*nepovinný údaj

Podrobná specifikace údajů uvedených ve výzvě nebo další podmínky pro plnění zakázky
jsou uvedeny také v samostatné zadávací dokumentaci.
Vyplněný formulář a případnou zadávací dokumentaci ve formátu .doc (MS Word) zasílejte
v případě individuálních projektů elektronicky na adresu cera@msmt.cz a v případě
grantových projektů na emailovou adresu daného ZS (viz níže) a v předmětu uveďte
"Zadávací řízení". Každé zadávací řízení musí být zasláno samostatným e-mailem.
Kontakty ZS
Kraj

WWW stránky

Emailová adresa

Jihočeský

http://opvk.kraj-jihocesky.cz/

opvk@kraj-jihocesky.cz

Jihomoravský

www.kr-jihomoravsky.cz

horavova.barbora@kr-jihomoravsky.cz

Karlovarský

http://www.krkarlovarsky.cz/kraj_cz/EU/OPvzdel/

linda.zabrahova@kr-karlovarsky.cz
jitka.kavkova@kr-karlovarsky.cz.

Kraj Vysočina

www.vysocina-finance.cz

zakazky.opvk@kr-vysocina.cz

Královéhradecký

www.kr-kralovehradecky.cz

phnatova@kr-kralovehradecky.cz

Liberecký

www.kraj-lbc.cz

opvk@kraj-lbc.cz

Moravskoslezský

www.nuts2moravskoslezsko.cz

opvk@kr-moravskoslezsky.cz

Olomoucký

www.kr-olomoucky.cz/opvk

m.hruby@kr-olomoucky.cz

Pardubický

elena.zrebena@pardubickykraj.cz

www.pardubickykraj.cz

Plzeňský

www.plzensky-kraj.cz

ludmila.novotna@plzensky-kraj.cz

Středočeský

http://fondyeu.kr-stredocesky.cz/

opvk@kr-s.cz

Ústecký

http://opvk.kr-ustecky.cz

opvk@kr-ustecky.cz

Zlínský

www.kr-zlinsky.cz

lenka.sestakgregorova@kr-zlinsky.cz

Výzva bude na www.msmt.cz/www stránky ZS (v případě grantových projektů) uveřejněna
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení.
Kontaktní osoba pro případ doplnění formuláře před jeho uveřejněním na www.msmt.cz/
www stránky ZS.
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Jméno:
Příjmení:
E-mail:
Telefon:
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Iva
Tkáčová
ivatkacova@seznam.cz
602727712
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