
 

 

1 

Výzva k podávání nabídek 

1. Název veřejné zakázky 
Provedení povinného auditu účetní závěrky spolu s ověřením výroční zprávy za účetní období 2022 - 
2024 

2. Zadavatel 
Název: Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

Sídlo: Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice 

IČO: 63217066 

Zastoupený: Ing. Tomášem Pelikánem, místopředsedou představenstva 

3. Vymezení předmětu veřejné zakázky 
Druh veřejné zakázky:  

Jedná se o sektorovou zakázku malého rozsahu na služby. 

Předmět plnění: 

Předmětem plnění je  

• Provedení povinného auditu ověření účetní závěrky pro účetní období kalendářních let 2022 
až 2024 dle ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů, 
standardů Komory auditorů České republiky pro audit. 

• Ověření výroční zprávy za jednotlivá účetní období kalendářních let 2022 – 2024 dle 
ustanovení zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Požadavky na kvalifikaci 

Základní kvalifikační předpoklady 

Zadavatel požaduje, aby dodavatel měl základní způsobilost pro účast v zadávacích řízeních dle 
zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy aby měl základní způsobilost dle § 74 zákona.  

Zadavatel nepožaduje prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů v nabídce, 
vyhrazuje si však právo požadovat prokázání základních kvalifikačních předpokladů po vybraném 
dodavateli jako podmínku pro uzavření smlouvy. 

Profesní kvalifikační předpoklady: 

Uchazeč splňuje profesní kvalifikační předpoklady, pokud jsou statutární auditoři konající audit, resp. 
auditorská společnost zapsáni do seznamu auditorů a jsou držiteli auditorského oprávnění dle zákona 
č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů. 

Uchazeč prokazuje profesní kvalifikační předpoklady doložením kopie auditorského oprávnění 
statutárního auditora, resp. auditorské společnosti. 

Technické kvalifikační předpoklady: 

Uchazeč splňuje technické kvalifikační předpoklady, jestliže v posledních třech letech realizoval 
alespoň dvě zakázky obdobného rozsahu a předmětu plnění (dále jen „referenční zakázky“). Za 
referenční zakázku se považuje taková zakázka, jejíž předmětem bylo provedení povinného auditu 
účetní závěrky.   

Dodavatel prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením čestného 
prohlášení, v němž budou pro jednotlivé zakázky uvedeny nejméně tyto údaje: 
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• identifikace objednatele (včetně kontaktních údajů na kontaktní osobu objednatele, u níž je 
možné referenci ověřit), 

• specifikace předmětu plnění v rozsahu nutném pro posouzení, zda zakázka naplňuje znaky 
referenční zakázky,  

• rok a měsíc plnění zakázky. 

Čestné prohlášení bude podepsané dodavatelem nebo osobou oprávněnou dodavatele 
zastupovat. 

5. Požadavky na zpracování nabídky 
Nabídka bude v českém jazyce. 

Dodavatelé mohou podat nabídku v elektronické nebo listinné podobě. Nabídka podaná v listinné 
podobě musí být podepsána uchazečem nebo osobou oprávněnou uchazeče zastupovat. Požadavek 
na podpis nabídky je splněn podpisem krycího listu nabídky nebo jiné listiny obsahující údaje o cenové 
nabídce a identifikační údaje uchazeče. Nabídka podaná v elektronické podobě, podaná 
z uživatelského účtu dodavatele na určeném elektronickém nástroji, nemusí být podepisována. 
Pokud je elektronická nabídka podána z uživatelského účtu jiného subjektu, než je dodavatel, musí 
být opatřena elektronickým podpisem dodavatele či jeho zástupce. 

Nabídka bude obsahovat alespoň: 

• Identifikační a kontaktní údaje uchazeče – firma, sídlo/místo podnikání, IČO, bankovní 
spojení, telefonické a e-mailové spojení.  

• Doklady prokazující profesní a technickou kvalifikaci kvalifikaci uchazeče v rozsahu kapitoly 
4. této výzvy. 

• Cenovou nabídku, která bude v Kč bez DPH. Uchazeč uvede v cenové nabídce nabídkovou 
cenu za zpracování auditu za jedno účetní období. Nabídková cena bude zahrnovat veškeré 
náklady spojené s realizací předmětu plnění.  

Pro uvedení identifikačních a kontaktních údajů, jakož i pro zpracování cenové nabídky doporučuje 
zadavatel využít vzor krycího listu nabídky – přílohu č. 1 této výzvy. 

6. Smluvní a obchodní podmínky 

a) Doba plnění: 

Předmět plnění bude uchazečem prováděn od 1. 10. 2022 do 30. 4. 2025. Audit účetní závěrky a 
ověření výroční zprávy za jednotlivá účetní období bude proveden vždy do 30. 4. následujícího 
účetního období. 

b) Místo plnění 

Dopravní podnik města Pardubic, Teplého 2141, 532 20 Pardubice.  

c) Cenové a platební podmínky: 

• Platby budou probíhat výhradně v Korunách českých a rovněž veškeré cenové údaje budou 
v této měně. 

• Cena za provedení předmětu plnění vztahující se k účetnímu období roku 2023 a 2024 může 
být valorizována v souladu s mírou inflace spotřebitelských cen. Pro účely valorizace ceny 
bude pro příslušné účetní období posuzována cenová úroveň v únoru roku následujícího po 
uplynutí účetního období oproti cenové úrovni v únoru roku 2022.   

• Zadavatel uhradí cenu za dílčí roční plnění na základě řádných daňových dokladů (faktur se 
všemi náležitostmi účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů). 
Uchazeč (dodavatel) doručí zadavateli fakturu spolu se zprávou auditora o ověření účetní 
závěrky a výroční zprávy za příslušné účetní období.  
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• V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, je zadavatel oprávněn zaslat ji ve 
lhůtě splatnosti zpět uchazeči (dodavateli) k doplnění či úpravě. Lhůta splatnosti je stanovena 
na 14 kalendářních dnů a počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněného či 
opraveného dokladu. 

d) Sankce 

• Pokud uchazeč poruší povinnost mlčenlivosti specifikované ve smlouvě je uchazeč (dodavatel) 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10 tis. Kč, a to za každý jednotlivý případ 
prokazatelného porušení povinnosti. Toto ustanovení se nevztahuje na případ právními 
předpisy stanovené informační povinnosti. 

• V případě, že zadavatel bude v prodlení se splatností daňových dokladů, je uchazeč oprávněn 
účtovat smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

• Smluvní pokuta a úroky z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů poté, co bude písemná 
výzva jedné smluvní strany doručena druhé smluvní straně. 

e) Další podmínky zadavatele: 

• Uchazeč vymezí ve smlouvě o povinném auditu předmět plnění tak, aby plně odpovídal 
požadavkům zadavatele na plnění veřejné zakázky dle této Výzvy.   

• Uchazeč se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost dle § 15 zákona č. 93/2009 
Sb., ve znění p.p.  

• Uchazeč musí mít po celou dobu plnění uzavřenu platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro 
případ vzniku odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám. Výše pojistného plnění musí 
činit minimálně 1 000 000,- Kč. Zadavatel bude oprávněn kdykoli v průběhu platnosti smlouvy 
o povinném auditu požadovat po Uchazeči předložení pojistné smlouvy k nahlédnutí. Uchazeč 
bude povinen pojistnou smlouvu na žádost Zadavatele předložit. 

• Vybraný dodavatel bude provádět auditní činnost primárně kontrolou účetnictví vedeného 
v sídle zadavatele. Případné zasílání kopií nebo snímků účetních dokladů dodavateli ke 
kontrole na dálku je možné pouze v jednotlivých případech, zejména v případě potřeby 
dodatečného ověření skutečností, které vyplynuly z auditní činnosti prováděné v sídle 
zadavatele. Požadavky na zasílání účetních dokladů nesmí nahrazovat řádnou kontrolu 
účetnictví v sídle zadavatele. 

7. Způsob hodnocení 
Nabídky dodavatelů budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Hodnotícím kritériem bude 
výše nabídkové ceny bez DPH za jeden rok poskytování služeb. 

8. Místo a způsob podání nabídky 
Nabídka v listinné podobě se podává v jednom vyhotovení v řádně uzavřené obálce, na které budou 
vyznačeny identifikační údaje dodavatele a která bude označena nápisem „Provedení povinného 
auditu účetní závěrky spolu s ověřením výroční zprávy za účetní období 2022 - 2024“ a dále výzvou 
„Neotevírat“. Na obálce musí být uvedeno označení a kontaktní adresa dodavatele. 

Nabídky v listinné podobě mohou být podány: 

• osobně do kanceláře právníka společnosti v pracovních dnech od 9:00 do 15:00 hodin, po 
telefonické domluvě i v jinou hodinu, nebo 

• zaslány v písemné podobě s označením výše uvedeným způsobem na adresu: 

Dopravní podnik města Pardubic a.s. 

právní oddělení 

Teplého 2141 

532 20 Pardubice 
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Nabídka v elektronické podobě se podávají prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na 
webové adrese: https://www.tenderarena.cz/profil/detail.jsf?identifikator=DPMP. 

Dodavatel nahraje požadované dokumenty jako přílohy žádosti o účast, předběžné nabídky nebo 
nabídky podávané prostřednictvím shora uvedeného elektronického nástroje. Nabídka musí být 
šifrována v souladu s požadavky elektronického nástroje Tender arena. Zadavatel upozorňuje, že pro 
podání nabídky je nutná registrace dodavatele v systému elektronického nástroje používaného 
zadavatelem. Registraci je možné provést na webových stránkách www.tenderarena.cz. Podrobný 
návod na podání nabídky je k dispozici v příručce dodavatele k elektronickému nástroji. Odkaz na 
příručku je na profilu zadavatele v sekci nápověda, přímý odkaz na příručku je: 

http://navody.tendersystems.cz/doku.php?id=tenderarena:dlezzvz:dodavatel.  

Dodavatel může využít též technické podpory provozovatele elektronického nástroje zadavatele, a to 
na telefonním čísle +420 226 258 888 (v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin), e-mailu 
support@tendersystems.cz, popř. prostřednictvím webového rozhraní na internetové stránce: 
http://helpdesk.tendersystems.cz/. 

9. Lhůta pro podání nabídek 
Konec lhůty pro podání nabídek je stanoven na 14. února 2022 v 11:00 hodin. 

10. Jiné požadavky zadavatele na plnění zakázky a práva zadavatele 
• Zadavatel nebude vracet uchazečům podané nabídky. 

• Zadavatel nebude poskytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na zpracování nabídky. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu zadávacích podmínek v průběhu lhůty pro podávání 
nabídek. 

• Zadavatel si vyhrazuje právo jednat s vybraným uchazečem o textaci smlouvy 

• Zadavatel si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou z podaných nabídek. 

• Uchazeči budou svými nabídkami vázáni do 31. března 2022. Do tohoto data oznámí zadavatel 
dodavatelům vybranou nabídku. 

11. Další sdělení dodavatelům 
Touto výzvou není v souladu s ustanovením § 158, odst. 1 zákona č. 134/2016Sb., o zadávání 
veřejných zakázek (ZZVZ), zahájeno zadávací řízení ve smyslu ZZVZ. 

Případné bližší informace týkající se této zakázky poskytnou kontaktní osoby zadavatele: 

• Mgr. Pavlína Kuklová, referentka právního oddělení, tel. 466 899 293, email: 
pavlinak@dpmp.cz nebo 

• Ing. Mgr. Martin Slezák – právník společnosti, tel. 466 899 292, e-mail: martins@dpmp.cz.   

Součástí výzvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1: vzor krycího listu 
                                                                 

                                                                                          
 
                                                                                  …………………………………………. 
                                                                                          Ing. Tomáš Pelikán 
                                                                                místopředseda představenstva                              
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