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Veřejné zakázky 
Audit hospodaření MFF UK 2020-2022 

Zadavatel - Univerzita Karlova 
Veřejná zakázka malého rozsahu (dále jen „VZ") na služby zadávaná zadavatelem v souladu 
s ustanovením § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon") 
postupem mimo režim zákona při respektování § 6 zákona. 

1. Identifikační údaje zadavatele 
Univerzita Karlova, se sídlem Ovocný trh 560/5, Praha 1, PSČ 116 36 
IČ:00216208 
DIČ:CZ00216208 

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc, děkan Matematicko-
fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, Ke Karlovu 3, Praha 2, PSČ 12116 

Osoba zastupující zadavatele: Ing. Blanka Svobodová, tajemnice Matematicko-fyzikální fakulty 
Univerzity Karlovy 

2. Název veřejné zakázky 
Audit hospodaření MFF UK 2020-2022 

3. Druh veřejné zakázky 
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby. 

4. Předmět a klasifikace plnění veřejné zakázky 

a) Předmětem plnění VZ je provedení kompletní auditorské činnosti hospodaření zadavatele. 
Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je popsáno v předloze Smlouvy o auditu, 
která je Přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. 



b) Klasifikace předmětu veřejné zakázky: Kód CPV: 79212200-5 - Provádění interních auditů 

5. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky - neobsazeno 

6. Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky 

Místem plnění je sídlo objednatele. 

Auditorské činnosti dle této smlouvy budou prováděny za tři účetní období, tj. za roky 2020, 
2021 a 2022. 

Dílčí plnění bude probíhat v těchto termínech: 

a) dokončení auditu účetní závěrky za účetní období r. 2020 a zpráva o zjištěných 
nedostatcích - nejpozději do dvou měsíců od uzavření této smlouvy; 

b) dokončení auditu účetní závěrky a zpráva o zjištěných nedostatcích za účetní období r. 
2021 a r. 2022 - vždy nejpozději do 31. 3. roku následujícího po účetním období, 

c) ověření souladu finálního návrhu výroční zprávy o hospodaření objednatele (před 
schválením v samosprávných orgánech objednatele) s roční účetní závěrkou 
objednatele - vždy nejpozději do 30. 4. roku následujícího po účetním období, 

d) odevzdání a projednání zprávy auditora - vždy nejpozději do 15. 5. roku následujícího 
po účetním období. 

7. Lhůta a způsob podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy. Nabídky lze 
doručit pouze v elektronické podobě. 

Nabídku je možné podat elektronicky prostřednictvím https://zakazky.cuni.cz . Veškeré podmínky a 
informace týkající se elektronického nástroje, včetně informací o používání elektronického podpisu, 
jsou dostupné v uživatelské příručce na téže internetové adrese. 

Lhůta pro podání nabídek končí dne 16. 3. 2021 v 10:00 hod. 

8. Vysvětlení zadávací dokumentace 
Zadávací dokumentaci tvoří tato výzva včetně příloh. Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace musí 
být zadavateli doručena nejpozději 4 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek, a to na 
e-mail: maskarova(5)dekanat.mff.cuni.cz. Zadavatel elektronicky zveřejní na profilu zadavatele 
vysvětlení zadávací dokumentace/dodatečné informace k zadávacím podmínkám do 2 pracovních dní 
po doručení žádosti. Profil zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Univerzita-
Karlova-v-Praze-Matematicko-fyzikalni-fakulta 2780/ 

9. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace 
Kvalifikovaným pro plnění veřejné zakázky je ten dodavatel, který splňuje níže uvedené předpoklady. 
Požadavky a způsob prokázání kvalifikace: 

a) Prokázání základní způsobilosti 
Uchazeč prokáže splnění základní způsobilosti předložením dokladů analogicky dle § 75 odst. 1 
zákona. Čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem, či za účastníka. 
Rozhodne-li se účastník předložit v nabídce místo čestného prohlášení doklady prokazující 
způsobilost dle § 75 odst. 1 zákona, postačuje jejich prostá kopie. Další variantou k prokázání základní 
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způsobilosti může být analogicky dle § 228 zákona i výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, 
není-li tento doklad starší 3 měsíce. Ktomu může dodavatel využít předlohy čestného prohlášení, 
které je Přílohou č. 2 této zadávací dokumentace. 

b) Profesní způsobilost 
Účastník prokazuje splnění profesní způsobilosti analogicky: 

• dle § 77 odst. 1 zákona předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné 
evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje, postačuje jejich 
prostá kopie. Výpis z obchodního rejstříku musí prokazovat splnění kvalifikace analogicky dle 
§ 86 odst. 5 zákona nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení. 

• dle § 77 odst. 2 zákona předložením prosté kopie auditorského oprávnění vydaného 
Komorou auditorů České republiky 

10. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude uvedena v předloze Smlouvy o auditu, který je Přílohou č. 1 této Výzvy a 
zadávací dokumentace jako Odměna celkem v Kč bez DPH. 
Celková nabídková cena musí být pevná a bude stanovena jako nejvýše přípustná cena za kompletní 
předmět plnění veřejné zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky a musí obsahovat veškeré 
náklady spojené s realizací veřejné zakázky vč. dopravy zboží do místa plnění. 
Nabídková cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české měny 
vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla. 
Nabídková cena včetně DPH může být měněna v souvislosti se změnou DPH. 

11. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude zpracovaná formou vyplněné předlohy Smlouvy o auditu a musí být předložena 
v českém nebo slovenském jazyce. 

Dodavatel musí ve své nabídce doložit zejména tyto požadované náležitosti: 
doklady k prokázání splnění kvalifikace dle bodu 9 této výzvy 
nabídkovou cenu 
Smlouvu o auditu - vyplněnou a podepsanou osobou oprávněnou jednat jménem či za 
dodavatele. 

Nabídky, které budou předloženy ve lhůtě pro podání nabídek a budou úplné, budou hodnoceny dle 
stanovených kritérií. Nekompletní a chybně vyplněné nabídky nebudou hodnoceny a budou 
vyřazeny. 

12. Platební a obchodní podmínky 
jsou podrobně uvedeny v předloze Smlouvy o auditu. 

13. Základní hodnotící kritérium a způsob hodnocení dle kritérií hodnocení 

a) Jediným hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost, a to na základě nejnižší nabídkové 
ceny. 

b) Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH. 
c) Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník, může být zadavatelem vybrán bez provedení 

hodnocení (analogicky dle § 122 odst. 2 zákona). Zadavatel pouze posoudí, zda jeho nabídka 
vyhověla zadávacím podmínkám. 



14. Zadávací lhůta 
Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou je dodavatel vázán svojí nabídkou, je stanovena na 60 
kalendářních dní od skončení lhůty pro podání nabídek. Během této lhůty jsou uchazeči vázáni svými 
nabídkami. 

15. Variantní řešení nabídky 
Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

16. Další podmínky veřejné zakázky 

a) Náklady na zpracování nabídek, jakož i jiné náklady spojené s účastí ve výběrovém řízení nese 
účastník. 

b) Údaje uvedené v jednotlivých částech této zadávací dokumentace vymezují závazné 
požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky. Těmito podklady je účastník povinen se řídit 
při zpracování nabídky a předkládání informací o kvalifikaci. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv před uzavřením smlouvy. 
d) Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem požádat o 

dodání ověřených kopií výpisu z obchodního rejstříku i živnostenských oprávnění. 
e) Smlouva s vybraným dodavatelem bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. uveřejněna 

v Registru smluv. 

17. Výsledek výběrového řízení 
Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky obdrží písemně všichni účastníci, kteří podali nabídku. 

V Praze dne C 2 _03" 2021 

Ing. Blanka Svobodová 
tajemnice 

Přílohy: 
Příloha č. 1 - Smlouva o auditu 
Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti 


