
 
Veřejný zadavatel 
Město Strakonice 

Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
IČ: 00251810  

 
 

Výzva více zájemcům 
 o  veřejnou zakázku malého rozsahu k podání nabídky na Přezkoumávání hospodaření 

města Strakonice  za rok 2013 a další roky 
 
 

Město Strakonice jako zadavatel, vyhlašuje v souladu s Pravidly pro zadávaní veřejných 
zakázek v podmínkách města Strakonice a v souladu s usnesením Rady města Strakonice 
č.25158/2013 ze dne 13. 2. 2013 výzvu k podání nabídky malého rozsahu: 
 
 „Přezkoumávání hospodaření města Strakonice za rok 2013 a další roky“ 

 
 

I. Zadavatel veřejné zakázky 
Město Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice 
zastoupené starostou Mgr. Ing. Pavlem Vondrysem 
IČ: 00251810  
 
II. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky : 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je přezkoumání údajů o ročním hospodaření 
města Strakonice (podle zákona č. 420/2004 Sb. o přezkoumávání hospodaření ÚSC a DSO, 
v platném znění), které jsou součástí závěrečného účtu  a to: 
- plnění příjmů a výdajů rozpočtu včetně peněžních operací, týkajících se rozpočtových  
  prostředků, 
- finanční operace, týkající se tvorby a použití peněžních fondů, 
- náklady a výnosy podnikatelské činnosti , 
- finanční operace, týkající se cizích zdrojů ve smyslu právních předpisů o účetnictví, 
- hospodaření a nakládání s prostředky poskytnutými z Národního fondu a s dalšími  
   prostředky ze zahraničí poskytnutými na základě mezinárodních smluv, 
- vyúčtování a vypořádání finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů,   
  k rozpočtům obcí, k jiným rozpočtům, ke státním fondů a dalším osobám,  
- nakládání a hospodaření s majetkem ve vlastnictví územního celku, 
- nakládání a hospodaření s majetkem státu, s nímž hospodaří město Strakonice,  
- zadávání a uskutečňování veřejných zakázek, s výjimkou úkonů a postupů přezkoumaných  
  orgánem dohledu, 
- stav pohledávek a závazků a nakládání s nimi, 
- ručení za závazky fyzických a právnických osob, 
- zastavování movitých a nemovitých věcí ve prospěch třetích osob,  
- zřizování věcných břemen k majetku města Strakonice,  
- účetnictví vedené městem Strakonice 
 
Předmět přezkoumání se ověřuje z hlediska: 
- dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy  



- souladu hospodaření s finančními prostředky ve srovnání s rozpočtem 
- dodržení účelu poskytnuté dotace nebo návratné finanční výpomoci a podmínek jejich  
   použití 
- věcné a formální správnosti dokladů o přezkoumávaných operacích 
 
III. Doba a místo plnění veřejné zakázky 
Přezkoumání bude probíhat v kontrolovaném roce průběžně tak, aby mohly být napraveny 
případné zjištěné nedostatky. Závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření bude 
zadavateli předána nejpozději do 30. 4. roku následujícího. 
 
 
IV. Způsob zpracování nabídky 
 
1. Prokázání základních kvalifikačních předpokladů 
Uchazeč předloží originál nebo úředně ověřenou kopii příslušného oprávnění k podnikání (ne 
starší 90 dnů) 
 
2. Čestná prohlášení 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že se seznámil s podmínkami výzvy a že si před 
podáním nabídky vyjasnil případná sporná ustanovení, a že podmínky výzvy respektuje. 
Uchazeč předloží čestné prohlášení o tom, že údaje obsažené v jeho nabídce jsou pravdivé. 
 
3. Cenová nabídka 
Cena musí být v nabídce uvedena jako celková hodnota předmětu zakázky v Kč bez DPH, 
výše DPH musí být vyčíslena zvlášť a nakonec celková cena včetně DPH. 
 
4. Reference o realizovaných zakázkách 
Uchazeč uvede seznam realizovaných zakázek obdobného charakteru za období pěti let a 
jejich finanční rozsah. 
 
5. Návrh smlouvy 
Součásti nabídky bude návrh smlouvy podepsaný statutárním zástupcem uchazeče. 
 
V. Způsob hodnocení nabídek 
Jediným hodnotícím kriteriem je nabídková cena včetně DPH. 
 
 
VI. Místo a způsob podávání nabídek 
Nabídka bude doručena v zalepené obálce s označením „Nabídka – Přezkoumání 
hospodaření“ NEOTEVÍRAT na adresu Městský úřad Strakonice, Velké náměstí 2, 386 21 
Strakonice. 
 
 
VII. Lhůta pro podávání nabídek 
Lhůta končí 8. 3. 2013 v 10,00 hod. 
 
VIII. Výhrady zadavatele 
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výzvu bez udání důvodu a nevrátit žádnému z uchazečů 
podanou nabídku. 
Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky. 



 
IX. Ostatní podmínky a požadavky 
Písemná nabídka bude zpracována v českém jazyce. 
Pokud uchazeč nesplní podmínky výzvy, bude jeho nabídka vyřazena. 
Zadavatel nepřipouští variantní řešení. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………..    Ve Strakonicích dne 20. 2. 2013  
 Mgr. Ing. Pavel Vondrys 
             starosta 


