
 

1 / 6 
 

KAPLANOVA 1931/1 
148 00 PRAHA 11 – 

CHODOV 

TEL: 283 069 242 
FAX: 283 069 241 

ID DS: DKKDKDJ 
aopkcr@nature.cz 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

(dále jen „výzva“) 

na veřejnou zakázku malého rozsahu zadávanou dle ustanovení § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), mimo působnost ZZVZ v souladu 

s ustanovením § 31 ZZVZ 

 

1 IDENTIFIKACE ZADAVATELE 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 
Sídlo:   Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 
IČ:   62933591 
Zastoupený:  RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem 
Právní forma:  organizační složka státu 

Kontaktní osoba: Mgr. Martina Procházková 
tel.:  951 421 169 
e-mail:  martina.prochazkova@nature.cz  

2 INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

Název veřejné zakázky: Audit projektu „Strenghtened protection and sustainable use of 
biodiversity in Armenia in line with the European standards Twinnning“ 
(„Posílení ochrany biodiversity v Arménii a její udržitelné využívání v 
souladu s evropskými standardy“) 

Režim veřejné zakázky: Veřejná zakázka malého rozsahu  

Druh zadávacího postupu: Otevřená výzva 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na služby 

Hlavní CPV kód: 79212500-8 Kontrola účetnictví 

Místo pro podání nabídek: https://nen.nipez.cz/profil/AOPK 

Systémové číslo NEN: N006/21/V00009478 

Lhůta pro podání nabídky: 21. 6. 2021 10:00 

Zdroj financování: 100% Program Twinning, projekt („Posílení ochrany biodiversity v Arménii a 
její udržitelné využívání v souladu s evropskými standardy“) 

2.1 Předmět plnění veřejné zakázky 
Stručný popis předmětu VZ: 

Předmětem veřejné zakázky je vypracování auditní zprávy, jejímž obsahem budou faktická zjištění finanční 

kontroly, tedy procesy jak z pohledu legislativního rámce ČR (u finského partnera SYKE legislativního rámce 

Finska), tak i procesy z pohledu projektových pravidel. Přesná osnova kontrolovaných položek a procesů je 

detailně stanovena poskytovatelem dotace ve formě „TERMS OF REFERENCE FOR AN EXPENDITURE 

VERIFICATION OF A TWINNING GRANT CONTRACT“, která je nedílnou součástí smlouvy o poskytnutí dotace 

(Twinning Grant Contract) jakožto příloha Annex A6 (viz příloha č. 2 návrhu smlouvy). Tento dokument 

obsahuje zásadní a závazné pokyny pro vyhotovení auditu a slouží zároveň jako vzorová šablona pro výslednou 

auditní zprávu.  Struktura a forma auditní zprávy je neměnná a pevně daná těmito podmínkami 

specifikovanými v příloze č. 2 návrhu smlouvy. Ke změně může dojít pouze po domluvě a odsouhlasení ze 

strany zhotovitele. 
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V rámci auditu bude provedena kontrola projektových nákladů. Přesné požadavky na auditní zprávu („Terms of 

reference for an expenditure verification of a Twinning Grant Contract“) jsou specifikovány v příloze č. 1 návrhu 

smlouvy Specifikace díla. 

 

Bližší specifikace viz příloha č. 1 Návrh smlouvy včetně příloh. 

2.2 Předpokládaná hodnota a maximální nabídková cena: 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 128 926 Kč bez DPH. 

 

Maximální nabídková cena je 205 700 Kč včetně DPH. V případě, že účastník zadávacího postupu překročí 

maximální nabídkovou cenu, bude vyloučen. 

2.3 Platební a obchodní podmínky 

Smluvní podmínky jsou vymezeny v příloze č. 1 této výzvy. Zadavatel uzavře smlouvu s vybraným dodavatelem.  

Typ smlouvy: Smlouva o dílo uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“) 

2.4 Doba plnění veřejné zakázky 
Předpokládaná doba plnění: 

Viz příloha č. 1 výzvy Návrh smlouvy včetně příloh. 

2.5 Místo plnění a prohlídka místa plnění: 

Adresa místa plnění: Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, Kaplanova 1931/1, 148 00 
Praha 11 - Chodov 
Bližší specifikace viz příloha č. 1 Návrh smlouvy včetně příloh. 

Prohlídka místa plnění: Vzhledem k povaze veřejné zakázky se prohlídka místa plnění neuskuteční. 

3 POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY VČETNĚ KVALIFIKACE 

Nabídka dodavatele může být podána pouze písemně v elektronické podobě v rámci elektronického nástroje  

NEN. 

3.1 Zadavatel v rámci podání nabídky požaduje prokázání následující 

způsobilosti a kvalifikace: 

1) Účastník prokáže základní způsobilost analogicky v souladu s § 74 ZZVZ čestným prohlášením, které 
bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka. 

2) Účastník prokáže profesní způsobilost: 

a.  analogicky v souladu s § 77 odst. 1 ZZVZ předložením čestného prohlášení, které bude 

podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka. 

b. analogicky v souladu s § 77 odst. 2 písm. a) ZZVZ. Účastník je oprávněn podnikat v rozsahu 

odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, tj. živnostenské oprávnění s druhem živnosti: 

vázaná a předmětem podnikání: „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové 

evidence“ nebo obdobné. Účastník prokáže tuto profesní způsobilost čestným prohlášením, 

které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka. 

c. analogicky v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ. Účastník je způsobilý provádět audity dle 

Směrnice 2006/43/EK. Účastník prokáže tuto profesní způsobilost čestným prohlášením, které 

bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka. 
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3) Účastník prokáže technickou kvalifikaci: 

a. Analogicky v souladu s § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ předložením seznamu významných služeb 

poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího postupu této veřejné zakázky 

a to v obdobném rozsahu jako je předmět této veřejné zakázky. 

i. Významnými službami se rozumí realizace projektových auditů. 

ii. Účastník předloží seznam minimálně dvou významných služeb. 

iii. Účastník předloží seznam významných služeb formou čestného prohlášení, který 

bude podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem/za účastníka. Z tohoto 

čestného prohlášení musí být zřejmé splnění tohoto kvalifikačního předpokladu a 

musí obsahovat identifikaci objednatele (název, IČO) včetně uvedení kontaktní osoby 

a jejích kontaktních údajů (e-mail/telefon), popis předmětu zakázky, dobu realizace, 

finanční objem zakázky (cena bez DPH). Zadavatel si vyhrazuje právo uvedené 

informace kdykoliv ověřit. 

Kvalifikaci může účastník prokázat také výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů (ne starším než 3 

měsíce k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost analogicky dle § 74 ZZVZ a 

profesní způsobilost analogicky dle § 77 ZZVZ), účastník může prokázat svou kvalifikaci rovněž osvědčením, 

které pochází z jiného členského státu, v němž má účastník sídlo analogicky dle § 228 odst. 3 ZZVZ, popř. 

platným certifikátem v systému certifikovaných dodavatelů analogicky dle § 234 ZZVZ. 

Doklady prokazující základní způsobilost analogicky dle § 74 a profesní způsobilost analogicky dle § 77 odst. 1 

ZZVZ, prokazující splnění požadovaného kritéria způsobilosti, nesmí být starší 3 měsíců přede dnem zahájení 

zadávacího postupu této veřejné zakázky. 

Účastník má právo prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby (např. poddodavatelem) kromě prokázání 

profesní způsobilosti analogicky dle § 77 odst. 1. Účastník je v tomto případě povinen předložit analogicky dle 

§ 83 ZZVZ:  

1) doklad prokazující splnění základní způsobilosti jiné osoby analogicky v souladu s § 74 ZZVZ, může být 

prokázáno čestným prohlášením, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat jménem jiné 

osoby, 

2) doklad prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby 

3) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky a to alespoň 

v rozsahu, v jaké jiná osoba prokázala kvalifikaci. 

Pravost dokladů: Doklady dle čl. 3.1 této výzvy dodavatel předloží v prosté kopii (například scan). Budou 

akceptovány i originály či úředně ověřené kopie dokladů. 

4 SPECIFIKACE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ A METODY HODNOCENÍ 

Hodnocení nabídek: podle jejich ekonomické výhodnosti (nižší je lepší) 

Kritéria hodnocení: Nabídková cena, váha 100% 

Metoda vyhodnocení nabídek 
v jednotlivých kritériích hodnocení: 

Automaticky systémem NEN, více viz čl. 4.2 této výzvy 

Předmět hodnocení: Předmětem hodnocení bude nabídková cena včetně DPH. 
U účastníků, kteří nejsou plátci DPH, bude posuzována cena, kterou 
uvedou v nabídce jako cenu, za kterou jsou ochotni splnit zakázku. 

Nejvýhodnější nabídka:  S nejnižší nabídkovou cenou 

Shoda nabídkových cen: V případě shody nabídkových cen bude rozhodovat pořadí podaných 
nabídek, tj. bude vybrána nabídka, která byla podána dříve. 

Otevírání nabídek: Není veřejné 
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4.1 Požadavky na zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady spojené s plněním veřejné zakázky, vč. dopravy, poplatků 

a dalších vedlejších nákladů. 

Účastník VZMR zjistí nabídkovou cenu vyplněním ceny v návrhu smlouvy – příloha č. 1 výzvy. Vyplněnou 

celkovou hodnotu včetně desetinných míst účastník VZMR přepíše do elektronického nástroje NEN. 

Nabídkovou cenou u plátců DPH se rozumí celková cena vč. DPH uvedená v elektronickém nástroji NEN, ta musí 

odpovídat uvedené ceně ve smlouvě. 

Nabídkovou cenou u neplátců DPH se rozumí celková cena uvedená v elektronickém nástroji NEN1, ta musí 

odpovídat uvedené ceně ve smlouvě. 

Nabídková cena bude uvedena v Kč. 

4.2 Hodnocení nabídek 

Hodnotit se bude celková nabídková cena v elektronickém nástroji NEN. Stanovení pořadí nabídek bude 
provedeno podle výše nabídkových cen, přičemž nabídky budou seřazeny podle výše nabídkové ceny s tím, že 
nejvýhodnější bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.  

Údaje k hodnoticím kritériím budou uvedeny v elektronickém nástroji NEN a ve smlouvě. V případě rozporu 
údajů uvedených v elektronickém nástroji NEN a ve smlouvě je pro hodnocení rozhodný údaj uvedený v 
elektronickém nástroji NEN.  

4.3 Mimořádně nízká nabídková cena 

Zadavatel bude při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny postupovat přiměřeně dle § 113 ZZVZ. 

5 NABÍDKA 

Nabídka bude účastníkem zadávacího postupu podána v českém jazyce. 

Účastník zadávacího postupu přiloží k nabídce:  

a) Vyplněnou smlouvu, která nemusí být účastníkem zadávacího postupu podepsána, 

b) Čestné prohlášení nebo doklady dle čl. 3 této výzvy. 

6 ZPŮSOB KOMUNIKACE MEZI ZADAVATELEM A ÚČASTNÍKEM ZADÁVACÍHO 

POSTUPU/DODAVATELEM 

Veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v průběhu zadávacího postupu probíhá elektronicky 

prostřednictvím elektronického nástroje NEN. Na telefonické, listinné, e-mailové dotazy nebude brán zřetel. 

Zadavatel dále upozorňuje, že pro podání nabídky je nezbytná registrace dodavatele. Registrace není okamžitá 

a podléhá schválení provozovatele systému, který má 2 pracovní dny na akceptaci, nebo zamítnutí registrace, 

pokud žádost o registraci nebude obsahovat veškeré požadované náležitosti. 

7 VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Účastník zadávacího postupu je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace. 

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání 

nabídek. V případě, že písemná žádost není doručena včas, zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout. 

Zadavatel může zadávací dokumentaci vysvětlit i bez písemné žádosti účastníka před uplynutím lhůty pro 

podání nabídek. 

Zadavatel může zadávací dokumentaci upřesnit, změnit či doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. 

                                                           
1 U položky DPH bude vyplněna 0, tj. cena bez DPH a cena vč. DPH bude stejná. 
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8 VYHRAZENÁ PRÁVA ZADAVATELE 

a) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace obsažené v nabídce účastníka zadávacího postupu 

(zejména ve vztahu k prokázání splnění kvalifikace) u třetích osob a účastník zadávacího postupu je 

povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. Pokud se ukáže, že informace 

obsažení v podané nabídce jsou nepravdivé, bude účastník zadávacího postupu vyloučen. 

b) Zadavatel si vyhrazuje právo zažádat o opravu, doplnění nebo objasnění nabídky účastníka zadávacího 

postupu přiměřeně dle § 46 ZZVZ. Opravou, doplněním nebo objasněním nemůže být dotčena 

nabídková cena v elektronickém nástroji NEN. 

c) Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit zadávací postup (tj. včetně odmítnutí všech podaných 

nabídek v rámci zadávacího postupu). 

d) Zadavatel si vyhrazuje právo nejdříve provést hodnocení nabídek a následně přistoupit k posouzení 

splnění podmínek účasti v zadávacím postupu u vybraného dodavatele. Podmínkami účasti se rozumí 

veškeré podmínky vztahující se k účastníkovi a k nabídce, stanovené v této výzvě. Pokud dojde 

k vyloučení vybraného dodavatele, může zadavatel vyzvat k uzavření smlouvy dalšího účastníka 

zadávacího postupu, a to v pořadí, které vyplývá z výsledku původního hodnocení nabídek nebo 

z výsledku nového hodnocení. Nové hodnocení bude provedeno, pokud by vyloučení vybraného 

dodavatele znamenalo podstatné ovlivnění původního pořadí nabídek. Účastník zadávacího postupu 

vyzvaný k uzavření smlouvy se považuje za vybraného dodavatele a bude u něj posouzeno splnění 

podmínek účasti. 

e) Zadavatel si v případě, že v zadávacím postupu bude jediný účastník, vyhrazuje právo vybrat účastníka 

zadávacího postupu k uzavření smlouvy bez provedení hodnocení nabídek. 

f) Účastníkům zadávacího postupu nevzniká právo na jakoukoliv úhradu nákladů spojených s účastí 

v zadávacím postupu. 

g) Dodavatel může v zadávacím postupu podat jen jednu nabídku. Zadavatel nepřipouští varianty 

nabídek. Dodavatel, který podá více než jednu nabídku nebo varianty nabídky, bude ze zadávacího 

postupu vyloučen. Dodavatel, který podá více než jednu nabídku samostatně nebo společně s dalšími 

dodavateli, nebo podá nabídku a současně je subdodavatelem jiného dodavatele, jehož 

prostřednictvím tento dodavatel prokazuje kvalifikaci požadovanou v tomto zadávacím postupu, bude 

ze zadávacího postupu vyloučen. 

h) Dokumenty vytvořené zadavatelem kromě čestného prohlášení jsou závazné a účastník zadávacího 

postupu v nich nesmí nic měnit kromě doplnění požadovaných chybějících údajů a nabídkové ceny. 

i) Nabídky, které nesplní podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek včetně zadávací dokumentace, 

budou z hodnocení vyřazeny. 

9 DALŠÍ POŽADAVKY ZADAVATELE 

Účastník zadávacího postupu nemusí nabídku šifrovat.  

Vybraný dodavatel je povinen zadavateli zaslat vyplněnou smlouvu včetně příloh ve strojově čitelném 

formátu .doc/.pdf pro účely jejího uveřejnění. 

10 INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Zadavatel v roli správce sděluje, že Informace podle č. 13 a čl. 14 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 

(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) 

jsou v souladu s § 8 zák. č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, pro subjekty údajů zveřejněny na profilu 

zadavatele https://nen.nipez.cz/profil/AOPK. 

https://nen.nipez.cz/profil/AOPK
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11 PŘÍLOHY VÝZVY 

Příloha č. 1 Návrh smlouvy včetně příloh 

Příloha č. 2 Vzor čestného prohlášení k prokázání kvalifikace 

Příloha č. 3 Odůvodnění dodržení zásad sociálně a environmentálně odpovědného zadávání a inovací 

 

 

 

V Praze dne: 19. 5. 2021 

Mgr. Martina Procházková 

Specialista veřejných zakázek 

Oddělení právní podpory a veřejných zakázek 

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 


