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Město Jeví čko 
Palackého nám. 1, 569 43 Jeví čko 

 
předkládá výzvu více zájemcům na zakázku malého rozsahu formou 

poptávkového řízení na: 
 

Kontrolní činnost, da ňové poradenství, poradenství v oblasti  
vedení ú četnictví 

 
 

1. Zadavatel: 
Město Jevíčko 
zastoupené starostou města Ing. Romanem Müllerem 
Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 
tel.: 464 620 511 
e-mail: jevicko@jevicko.cz, bartunkova@jevicko.cz 
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., Jevíčko, č. ú. 2526-591/0100  
IČO: 00276791  
DIČ: CZ00276791 
Kontaktní osoba: Ing Jana Bartuňková, tel.: 464 620 518, e-mail: bartunkova@jevicko.cz  

 
2. Vymezení pln ění zakázky: 
Předmětem plnění je: 
Poradenství k DPH (p ředpoklad celkem 8 hodin ro čně)  
Poradenství v oblasti vedení ú četnictví (p ředpoklad celkem 8 hodin ro čně) 
Kontrola nahrazující interní audit u M ěsta Jeví čko – 1x ro čně 
Veřejnosprávní kontrola u p říspěvkových organizací (ZŠ, MŠ, ZUŠ, PBH) - 1x ro čně 
 
Město Jevíčko je doposud čtvrtletní plátce DPH.  
Poskytnutí služeb: poradenství k DPH a poradenství v oblasti účetnictví bude vykonáváno (nárazově) na 
základě požadavku zadavatele. V tomto případě si poskytovatel bude účtovat dohodnutou sazbu za 
každou započatou hodinu práce. 
 
Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit ještě před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost 
nebo mylné chápání soutěžních podmínek neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou změnu ceny. 

 
3. Doba a místo pln ění:  
Výsledkem poptávkového řízení bude uzavření smlouvy na dobu neurčitou. Předpokládané zahájení 
plnění veřejné zakázky je od 07/2015. Místem plnění je Město Jevíčko. 

 
4. Požadavky na prokázání kvalifika čních p ředpoklad ů uchazečů: 
Uchazeči prokazují: 
Splnění profesních kvalifikačních předpokladů 

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán 
- doklad o zápisu do seznamu auditorů, popř. daňových poradců 
- minimálně 3 reference na daňové poradenství pro veřejnoprávní sektor 

 
5. Způsob hodnocení nabídek: 
Nabídky budou hodnoceny podle odborné a ekonomické vhodnosti dle následujících kritérií. 

1. cenová nabídka …………………………………………………. 60 % 
2. reference poradenských služeb pro veřejnoprávní sektor ….  40 % 

 

6. Místo a lh ůta pro podání nabídek:  
Nabídku doručte nejpozději do 13. 6. 2014 do 10:00 h  na adresu Města Jevíčko: 
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Město Jeví čko 
Palackého nám. 1 
569 43 Jevíčko 
 
Nabídky se podávají písemně v uzavřených obálkách, označených názvem zakázky:                  
„SOUTĚŽ - účetnictví, DPH“ , identifikačními údaji uchazeče, adresou a opatřených na uzavření 
razítkem. 
 
Nabídky podané v neuzavřených nebo v neoznačených obálkách, či v obálkách poškozených tak, že je 
možné obsah obálky vyjmout, nebudou do výběrového řízení přijaty, stejně tak jako nabídky předložené 
po stanoveném termínu. V případě doručování nabídek poštou se za okamžik převzetí považuje převzetí 
zásilky adresátem. Elektronické podání nabídky není přípustné. 
 
 
7. Ostatní informace a práva zadavatele:  

 
1. Případné informace pro nabídku sdělí Ing. Jana Bartuňková, vedoucí FO MěÚ Jevíčko na výše 
uvedených kontaktech. Informace FO dostupné dálkovým přístupem jsou uveřejněny na 
www.jevicko.cz – Informace z radnice – Finanční odbor. 

2. Nabídka bude předložena pouze v českém jazyce. Uchazeč současně s nabídkou předloží 
podepsaný návrh smlouvy , jejíž obsah si zadavatel vyhrazuje po vzájemné dohodě doplnit či 
změnit. Předložené nabídky se nevrací.  

3. Nabídková cena bude stanovena číselnou částkou v K č za rok pln ění v členění – cena bez 
DPH, částka DPH a celková cena v č. DPH (viz tabulka). Nabídnutá cena musí být definována jako 
nejvýše přípustná a musí obsahovat veškeré náklady nutné k činnosti. 

Krycí list nabídky:  

Oblast pln ění Cena bez DPH 

Poradenství k DPH /sazba za hodinu práce/celkem 8 hodin ročně                   / 

Poradenství v oblasti vedení účetnictví/sazba za hodinu práce/celkem 8 hodin ročně                   / 

Kontrola nahrazující interní audit u Města Jevíčko  

Veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Základní škola  

Veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Základní umělecká škola  

Veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Mateřská škola  

Veřejnosprávní kontrola u příspěvkové organizace Podnik bytového hospodářství  

Cena celkem bez DPH   

DPH  

Cena celkem v č. DPH  

 

4. Zadavatel je oprávněn poptávkové řízení zrušit. Uchazeči mohou předložit pouze jednu cenovou 
nabídku. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce.  

 

 
 
V Jevíčku dne 15. května 2014  
 
 
 
 
 v z Mgr. Miroslav Šafář v. r. 
 místostarosta města 
 


