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ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané dle Metodického pokynu pro zadávání 
veřejných zakázek v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II 
Moravskoslezsko 2007 – 2013  
Název veřejné zakázky: Audit investičních projektů 

Název zadavatele: Statutární město Ostrava  

IČ zadavatele: 00845451 

Kontaktní adresa zadavatele: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 

Kontaktní osoba zadavatele: Ing. Ivana Růžičková 

Telefon, fax: 599443256/599442010 

E-mail: iruzickova@ostrava.cz 

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky (služba) 

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení externích auditů dále uvedených grantových projektů statutárního 
města Ostravy a vydání auditorských zpráv (dále též „zpráva auditora“) pro každý jednotlivý projekt dle požadavků 
Příručky pro příjemce (dostupné v digitální podobě na webové adrese http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/672/ ze 
dne 10.12.2012) a Metodického pokynu pro způsobilé výdaje a vícenáklady (dostupného v digitální podobě na webové 
adrese http://www.rr-moravskoslezsko.cz/folder/671/ ze dne 10.12.2012) Regionálního operačního programu regionu 
soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013. Zprávy auditora budou obsahovat výrok auditora podle zákona 
č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), ve znění pozdějších předpisů.  

Přehled projektů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního 
operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013: 

Název projektu Registrační číslo Celkové způsobilé 
výdaje v Kč s DPH 

Plánované ukončení 
realizace projektu 

1. Prodloužená ul. Porážkova *) CZ.1.10/3.1.00/04.01241 129.145.000,-- 31.12.2012 

2. 
Revitalizace přednádražního prostoru 
Svinov, II. etapa 

CZ.1.10/1.3.00/02.00710 381.018.223,-- 31.3.2013 

3. Propojení ulic Plzeňská – Pavlovova *) nepřiděleno 108.809.001,-- 31.3.2013 

4. Pavilon Evoluce CZ.1.10/3.1.00/04.01209 140.760.000,-- 30.6.2013 

5. Nová ul. Porážkova *) CZ.1.10/3.1.00/04.01352 156.952.000,-- 29.8.2013 

6. Prodloužená ul. Ruská *)      CZ.1.10/3.1.00/04.01357 199.401.001,-- 31.12.2013 

7. Cyklostezky Ostravice CZ.1.10/3.1.00/04.01240 154.684.000,-- 31.1.2014 

8. 
Inteligentní dopravní systémy – II. 
etapa pilotního projektu 

CZ.1.10/1.3.00/06.01138 256.471.000,-- 31.10.2014 

Pozn.: *) v celkových způsobilých výdajích je zahrnuta rezerva na očekávané vícepráce. 

Popis projektů: 
Projekty 1. – 7. jsou dostupné v digitální podobě na webové adrese  http://www.ostrava.cz/cs/podnikatel-
investor/projekty-mesta-ostravy/strategicke-projekty ze dne 10.12.2012. 
Projekt 8. - Podstatou projektu je modernizace a vybudování nových součástí a prvků dopravně-komunikační 
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infrastruktury ve městě Ostrava, což bude mít za následek zatraktivnění městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“). 
Dojde k celkovému zefektivnění organizace a řízení MHD ve městě díky snížení dopravních kongescí, zkrácení 
zpoždění. To přinese také pozitivní dopad na životní prostředí. 

Vzájemně propojené subsystémy projektu: 1. Dynamický dispečink MHD, 2. Poskytování informací cestujícím v 
reálném čase - "Inteligentní zastávky", 3. Dopravně řídící a informační centrum, 4. Podpora veřejné dopravy, 
5. Telemetrie, 6. Centrální serverová farma. 

Podrobná specifikace veřejné zakázky je uvedena v Požadavcích na obsah smlouvy ze strany zadavatele - příloha č. 1 
Zadávací dokumentace. 

II. Místo a doba plnění veřejné zakázky 

Místem plnění pro předání zpráv auditora je kontaktní adresa zadavatele, tj. Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, odbor 
ekonomického rozvoje Magistrátu města Ostravy. Předpoklad zahájení služby - uzavření smlouvy (02/2013); 
předpoklad ukončení služby - předání poslední zprávy auditora (12/2014). 

III. Způsob a popis hodnocení nabídek 

Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle kritéria: 

- nejnižší nabídková cena bez DPH 

Pořadí nabídek bude stanoveno podle výše nabídkové ceny. 

IV. Cena veřejné zakázky 

Předpokládaná hodnota plnění této veřejné zakázky, tedy celková cena předmětu plnění této veřejné zakázky 
zahrnující veškeré náklady nutné k realizaci předmětu veřejné zakázky nepřekročí částku 685.067,- Kč bez DPH. 

Předpokládaná cena plnění předmětu veřejné zakázky pro jednotlivé projekty dle čl. I. Zadávací dokumentace určená 
zadavatelem činí: 
Projekt 1) –   72.000,- bez DPH; 
Projekt 2) – 186.067,- bez DPH; 
Projekt 3) –   47.000,- bez DPH; 
Projekt 4) –   50.000,- bez DPH; 
Projekt 5) –   64.000,- bez DPH; 
Projekt 6) – 100.000,- bez DPH; 
Projekt 7) –   64.000,- bez DPH; 
Projekt 8) – 120.000,- bez DPH. 

Cena pro příslušný projekt je cenou nejvýše přípustnou a není možné ji při zpracování nabídkové ceny překročit. 

Pokud by dodavatel nabídl cenu vyšší než je předpokládaná hodnota předmětu veřejné zakázky nebo cena za plnění 
předmětu veřejné zakázky pro jednotlivý projekt, nebude jeho nabídka hodnocena. 

V. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky 

Uchazeč stanoví nabídkovou cenu bez DPH za celé plnění veřejné zakázky. 

Nabídková cena bez DPH bude cenou nejvýše přípustnou. 

Nabídková cena bude uvedena v české měně v členění: nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (DPH), 
samostatně DPH a nabídková cena celkem včetně DPH. Nabídková cena v této skladbě bude uvedena na Krycím listu 
nabídky (příloha č. 2 Zadávací dokumentace). Nabídková cena bude zpracována v souladu se Zadávací dokumentací 
a v členění dle Požadavků na obsah smlouvy.  

Platební podmínky: 

Zálohy nejsou přípustné. 

Doba splatnosti daňového dokladu bude stanovena na 15 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu 
zadavateli. 
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Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy. 

VI. Obchodní podmínky  

Jsou uvedeny v příloze č. 1 Zadávací dokumentace – Požadavky na obsah smlouvy. 

VII. Pokyny pro zpracování nabídky  

Nabídka bude předložena v jednom originále a v jedné kopii v listinné formě, v českém jazyce. 

Uchazeč použije pořadí dokumentů specifikované v následujících bodech tohoto článku Zadávací dokumentace. 

1. Krycí list nabídky. Pro sestavení Krycího listu uchazeč použije přílohu č. 1 Zadávací dokumentace. 

2. Obsah nabídky s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol). Nabídka bude zabezpečena proti 
manipulaci s jednotlivými listy. 

3. Doklady prokazující splnění kvalifikace dle článku VIII. Zadávací dokumentace. 

4. Písemný návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 1 Zadávací 
dokumentace. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným 
způsobem. Oprávnění k podpisu vč. jeho způsobu dokládá uchazeč příslušným oprávněním (např. výpisem 
z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství dle § 17 - § 20 Obchodního 
zákoníku. 

5. Ostatní. 

6. CD nosič, který bude obsahovat textové a tabulkové části nabídky ve formátech kompatibilních s programy MS 
Word, MS Excel. 

VIII. Doklady pro splnění kvalifikace 

1. Profesní kvalifikační předpoklady doložením: 

 dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu 
veřejné zakázky, zejména dokladu prokazujícího živnostenské oprávnění; 

 aktuálního výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, v něm (ní) je dodavatel zapsán; 

 osvědčení o zápisu do seznamu auditorů, resp. do seznamu auditorských společností u Komory auditorů ČR. 

2. Technické kvalifikační předpoklady doložením: 
 seznamu min. 2 významných služeb obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech 

s uvedením jejich rozsahu, doby plnění a kontaktních údajů (vč. telefonního kontaktu) na objednatele. Za služby 
obdobného charakteru jsou považovány audity projektů spolufinancovaných z prostředků Evropské unie 
v celkovém součtu výdajů auditovaných projektů ve výši 100 mil. Kč vč. DPH. Uchazeč použije přílohu č. 3 
Zadávací dokumentace. 

V případě prokazování části kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, požaduje zadavatel předložení smlouvy 
uzavřené mezi dodavatelem a subdodavatelem, z níž vyplývá závazek subdodavatele k poskytnutí plnění určeného 
k plnění veřejné zakázky dodavatelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat 
v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém subdodavatel prokázal splnění kvalifikace. 

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích. 

IX. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 15. ledna 2013 do 9:00 hodin. 

Místem pro podání nabídek je Magistrát města Ostravy, odbor legislativní a právní, Prokešovo náměstí 8, 729 30 
Ostrava. 

X. Další podmínky a požadavky zadavatele 

1. Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. 
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2. Nabídka uchazeče bude v listinné formě v řádně uzavřené obálce opatřené adresou uchazeče a bude označena: 
Veřejná zakázka – „Audit investičních projektů“ – neotevírat. 

3. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. 

4. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. 

5. S ohledem na výši předpokládané hodnoty se nejedná o zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Předmětná veřejná zakázka bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím 
Regionálního operačního programu regionu soudržnosti NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013. 

XI. Přílohy Zadávací dokumentace 

 Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 1 

 Krycí list nabídky – příloha č. 2 

 Seznam významných služeb – příloha č. 3 
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