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V Heřmanově Městci, dne 30.9.2016

Věc: výzva k podání nabídky

Vážení,
MAS Železnohorský region, z.s., jako samostatný zadavatel, bude v období 15. 10. 2016 – 10. 12.
2023 realizovat akci Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023,
která je součástí realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Železnohorský region, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101 v rámci výzvy
ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS v rámci specifického cíle
4.2: Posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a
administrativních schopností MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu

V příloze si dovolujeme zaslat písemnou výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci.

S pozdravem

Josef
Blažek

Digitálně podepsal
Josef Blažek
Datum: 2016.09.30
10:01:59 +02'00'

Josef Blažek
Předseda MAS Železnohorský region, z.s.

Příloha:
písemná výzva k podání nabídky
zadávací dokumentace
Smlouva o dílo
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Výzva k podání nabídek
MAS Železnohorský region, z.s.., zadavatel zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb,. Vás vyzývá
k podání nabídky pro zakázku: Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023,
realizovaného v rámci projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Železnohorský
region, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101 v rámci výzvy ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A
ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS v rámci specifického cíle 4.2: Posílení kapacit
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností
MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu
I.
Identifikační údaje zadavatele:
Zadavatel:
MAS Železnohorský region, z.s.
Sídlo:
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČ:
270 09 076
Statutární orgán:
Josef Blažek – předseda MAS
Kontaktní osoba:
Josef Blažek – předseda MAS
II.
Informace o druhu a předmětu zakázky a jeho technická specifikace
Název:
Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023
Druh zakázky:
služba
Místo plnění:
Heřmanův Městec
Předpokládaná hodnota zakázky:
846 280,99,- Kč bez DPH
Obsah předmětu zakázky /stručný popis/:
V rámci realizace projektu dojde k zajištění služeb účetnictví pro MAS Železnohorský region od 15.
10. 2016 do 10. 12. 2023:
Doba plnění veřejné zakázky:
Předpokládané zahájení plnění zakázky:
Předpokládané ukončení plnění zakázky:

15. 10. 2016
10. 12. 2023

III.
Zadávací dokumentace
Zadávací dokumentace je nedílnou součástí výzvy.
IV.
Lhůta, místo a způsob pro podání nabídek
Nabídka se podává v listinné podobě, v českém jazyce, ve dvou originálech, ve lhůtě pro podání
nabídek. Nabídka musí být podána v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky
Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023 - NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být
uvedena adresa, na níž je možné případně zaslat oznámení o tom, že nabídka nebyla podána ve lhůtě
pro podání nabídek.
Místo konání jednání, datum, hodina:
Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy.
Datum a hodina pro předložení nabídek:
do 13. 10. 2016 do 12:00 hodin
Adresa pro zasílání nabídek :
Kancelář MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Datum, hodina a místo konání otevírání obálek: 13.10.2016 v 12:00 hodin
Kancelář MAS Železnohorský region, z.s.,
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec.
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V.
Údaje o hodnotících kritériích
Kritérium pro zadání zakázky:
Nejnižší cena
Dodavatel ve své nabídce uvede celkovou nabídkovou cenu bez DPH.
Předmětem hodnocení bude celková cena s DPH.
Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Nabídková cena musí být platná po celou dobu trvání zakázky.
VI.
Čestné prohlášení, že
 uchazeč nebyl pravomocně odsouzen pro trestní čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,
 na majetek uchazeče není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkursu nebyl zamítnut
pro nedostatek majetku uchazeče nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání nebo zavedena
nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
 uchazeč není v likvidaci.
VII. Ostatní údaje
Všichni uchazeči předkládají své nabídky bezplatně.
Obchodní, platební a technické podmínky jsou uvedeny v přiložené zadávací dokumentaci. Zadavatel
si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy
Zadavatel si vyhrazuje právo vyřadit z posouzení nabídku, která nebude splňovat podmínky
zadavatele, uvedené v této výzvě.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli důvodu nebo i bez
uvedení důvodu.

V Heřmanově Městci, dne 30. 9. 2016

Příloha:
zadávací dokumentace
Smlouva o dílo

Josef
Blažek

Digitálně podepsal
Josef Blažek
Datum: 2016.09.30
10:02:09 +02'00'

..................................................................
Josef Blažek – předseda MAS
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NÁZEV AKCE
Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
zakázky mimo režim zákona č. 137/2006 Sb,.

Zadávací dokumentace vymezuje předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování
nabídky. Obsahuje doplňující informace k výzvě o zadání zakázky a zadávací podmínky, které bude
zadavatel posuzovat a jejichž nesplnění vede k vyřazení nabídek z hodnocení. Zadávací dokumentace
je pro uchazeče o zakázku závazná.

Počet listů: 1 paré
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Údaje o zadavateli:
Zadavatel:
MAS Železnohorský region, z.s.
Sídlo:
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČ:
270 09 076
Statutární orgán:
předseda MAS
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Josef Blažek – předseda MAS
Telefon:
+420 606 627 506
Kontaktní osoba ve věcech technických:
Josef Blažek – předseda MAS
Telefon :
+420 606 627 506
Údaje o uchazeči:
Uchazeč je povinen uvést v nabídce své identifikační údaje takto:
a) Právnické osoby:
Obchodní firma nebo název
Sídlo/místo podnikání
Právní forma
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Jména, příjmení a funkce členů statutárního orgánu
Jiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby – k tomu doložit originál či úředně
ověřenou kopii dokladu o takovém oprávnění
Kontaktní osoba
Kontaktní spojení – adresa, telefon, fax, e-mail
b) Fyzické osoby:
Obchodní firma nebo jméno a příjmení
Rodné číslo nebo datum narození
Bydliště, případně místo podnikání, je-li odlišné od bydliště
Identifikační číslo a daňové identifikační číslo
Kontaktní osoba
Kontaktní spojení – adresa, telefon, fax, e-mail
Informace o druhu a předmětu zakázky:
1. Název zakázky
Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023
2. Druh zakázky
mimo režim zákona č. 137/2006 Sb.
3. Předmět veřejné zakázky
služba
4. Místo plnění zakázky
Heřmanův Městec
5. Předpokládaná hodnota zakázky:
846 280,99,- Kč bez DPH
Popis zakázky:
V rámci realizace projektu dojde k zajištění služeb účetnictví pro MAS Železnohorský region od 15.
10. 2016 do 10. 12. 2023:
Rozsah prací:
 vedení účetnictví, vystavování faktur a ostatní různorodé účetní práce
 zpracování mezd kompletně (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní
činnosti),
 termín vyzvedávání dokladů minimálně 1x týdně (pravidelný den dle domluvy)
 e-mailová komunikace včetně skenování dokumentů
 ovládání elektronické komunikace s úřady (finanční úřad – přes portál EPO, OSSZ i zdravotní
pojišťovny)
 zpracování plateb přijatých faktur a ostatních závazků
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spolupráce s manažerem při vyhodnocování etap Žádostí o proplacení projektu Zlepšení
řídících a administrativních schopností MAS Železnohorský region
vedení revolvingového účtu a jeho správa a příprava podkladů pro jeho čerpání
příprava přehledu hospodaření na jednání valné hromady, představenstva a dle pokynů
předsedy MAS

Obchodní a platební podmínky:
Před zahájením prací si dodavatel zajistí převzetí veškerých relevantních podkladů.
Součástí cenové nabídky bude doplněná smlouva o dílo, jejíž vzor je přiložen k této zadávací
dokumentaci.
Každá faktura bude vystavena ve 3 originálech. Faktura musí splňovat předepsané náležitosti
účetního dokladu ve smyslu z.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a musí být
označena číslem CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101 a jeho názvem projektu Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Železnohorský region.
Fakturace bude probíhat v následujících termínech za následující období:
Období fakturace
Termín fakturace
15.10.2016 – 10.12.2016
10.12.2016
11.12.2016 – 10.8.2017
10.8.2017
11.8.2017 – 10.4.2018
10.4.2018
11.4.2018 – 10.8.2018
10.8.2018
11.8.2018 – 10.12.2018
10.12.2018
11.12.2018 – 10.4.2019
10.4.2019
11.4.2019 – 10.8.2019
10.8.2019
11.8.2019 – 10.12.2019
10.12.2019
11.12.2019 – 10.4.2020
10.4.2020
11.4.2020 – 10.8.2020
10.8.2020
11.8.2020 – 10.12.2020
10.12.2020
11.12.2020 – 10.4.2021
10.4.2021
11.4.2021 – 10.8.2021
10.8.2021
11.8.2021 – 10.12.2021
10.12.2021
11.12.2021 – 10.4.2022
10.4.2022
11.4.2022 – 10.8.2022
10.8.2022
11.8.2022 – 10.12.2022
10.12.2022
11.12.2022 – 10.4.2023
10.4.2023
11.4.2023 – 10.8.2023
10.8.2023
11.8.2023 – 10.12.2023
10.12.2023
Zadavatel uhradí dodavateli faktury do výše 100 % z celkové sjednané ceny po předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků nebo po odstranění poslední z nich. Fakturace bude probíhat ve výše upravených
termínech za uvedená období. Dodavatel vždy dodá seznam prací, které za dané období provedl pro
odběratele v rámci realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS
Železnohorský region, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101. V případě realizace dalších projektů, se
kterými budou souviset účetní služby, bude na tyto projekty znovu realizováno výběrové řízení a dané
služby budou financovány z jiných zdrojů mimo realizaci projektu Zlepšení řídících a
administrativních schopností MAS Železnohorský region, CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101
Splatnost jednotlivých faktur je 30 kalendářních dnů ode dne doručení zadavateli.
Podmínky, za nichž je možné překročit výši nabídkové ceny:
- Pokud v průběhu plnění dojde ke zvýšení sazeb DPH.
Splnění požadavků uvedených v tomto článku je podmínkou zadavatele.
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Technické podmínky
Při realizaci je dodavatel povinen dodržet veškeré platné předpisy relevantní pro danou zakázku.
Požadavky na zpracování nabídkové ceny a dalších hodnotících kriterií
Nabídková cena bude rozdělena do výše uvedených etap a za ně budou uvedeny sazby.
Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost uchazeč.
Jednotkové ceny, včetně celkové nabídkové ceny, musí být pevné pro předmět plnění zakázky po
celou dobu plnění zakázky a musí obsahovat veškeré náklady spojené s realizací prací, vč. veškerých
souvisejících nákladů.
Minimální záruční lhůta na práce se rozumí 24 měsíců (když není výslovně uvedeno jinak).
Termín plnění je stanoven od 15. 10. 2016 do 10. 12. 2023 (když není výslovně uvedeno jinak).
Požadavky na splnění kvalifikačních předpokladů uchazečů:
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku mimo režim zákona č. 137/2006 Sb, zadavatel požaduje, aby
dodavatel předložil ve lhůtě pro podání nabídek níže uvedené doklady.
Pro splnění základních kvalifikačních předpokladů:
- čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů, z jehož obsahu musí být
zřejmé, že dodavatel:
- nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání,
- na majetek dodavatel není prohlášen konkurz nebo návrh na prohlášení konkurzu nebyl
zamítnut pro nedostatek majetku dodavatele nebo vůči němuž není povoleno vyrovnání
nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů,
- dodavatel není v likvidaci.
Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou oprávněnou k podpisu.
Pokud podává nabídku více dodavatelů společně, je každý z dodavatelů povinen splnit uvedené
základní kvalifikační předpoklady.
Podmínky a požadavky na zpracování nabídky:
Nabídka se podává v listinné podobě, v českém jazyce, ve dvou originálech, ve lhůtě pro podání
nabídek. Musí být podána v řádně uzavřené obálce, označené názvem veřejné zakázky – „
Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023- NEOTVÍRAT“. Na obálce musí být
uvedena adresa, na níž je možné případně zaslat oznámení o tom, že nabídka nebyla podána ve lhůtě
pro podání nabídek.
Každý dodavatel může podat pouze 1 nabídku. Nabídku může podat více dodavatelů společně. Pokud
dodavatel podá více nabídek samostatně nebo společně s dalšími dodavateli, nebo podá nabídku a
současně bude subdodavatelem jiného dodavatele v tomto zadávacím řízení, zadavatel všechny
nabídky podané takovým dodavatelem samostatně či společně s jinými dodavateli vyřadí.
Obsah nabídky:
Identifikační údaje dodavatele
Údaje pro hodnocení nabídek: Celková nabídková cena - v Kč s DPH.
Minimální záruční lhůta na práce se rozumí 24 měsíců (když není výslovně uvedeno jinak).
Termín plnění je stanoven od 15. 10. 2016 do 10. 12. 2023 (když není výslovně uvedeno jinak).
Návrh Smlouvy o dílo, dle vzoru v příloze, který je doplněn o aktuální nabídku a data.
Nabídka musí splňovat požadavky výzvy a zadávací dokumentace. Nabídka musí být opatřena
podpisem osoby oprávněné jednat jménem uchazeče.
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a) Lhůta pro podání nabídky
Lhůta pro podání nabídky počíná běžet dnem následujícím po dni odeslání této výzvy a končí dne
13. 10. 2016 v 12:00 hodin.
b) Způsob a místo pro podání nabídky
Nabídky je možné podat poštou na adresu zadavatele: MAS Železnohorský region, z.s., Náměstí Míru
288, 538 03 Heřmanův Městec nebo osobně v pracovní dny na výše uvedené adrese na základě
předchozí telefonické domluvy (předchozí telefonická domluva je nutná!!).
Kritéria pro zadání zakázky:
1. Hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky
Základním hodnotícím kritériem pro zadání zakázky je nejnižší cena.
2. Způsob hodnocení nabídek
Na základě nejnižší cenové nabídky.
Ostatní údaje:
1.
Zadavatel nehradí náklady na účast v soutěži.
2.
Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o náplni smlouvy.
3.
Zadavatel si vyhrazuje právo všechny předložené nabídky odmítnout.
4.
Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli toto zadávací řízení zrušit, a to z jakéhokoli
důvodu nebo i bez uvedení důvodu.
5.
Při nesplnění podmínek tohoto zadávacího řízení si zadavatel vyhrazuje právo nabídku
dodavatele nezahrnout do hodnocení nabídek.
V Heřmanově Městci, dne 30. 9. 2016

Za zadavatele:

Josef
Blažek

Digitálně podepsal
Josef Blažek
Datum: 2016.09.30
10:02:26 +02'00'

.......................................
Josef Blažek – předseda MAS
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PROTOKOL O OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

ZADAVATEL:
Zadavatel:
MAS Železnohorský region, z.s.
Sídlo:
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČ:
270 09 076
Statutární orgán:
Josef Blažek – předseda MAS
OSOBA OPRÁVNĚNÁ JEDNAT ZA ZADAVATELE:
Josef Blažek – předseda MAS
IDENTIFIKACE ZAKÁZKY: Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023
V rámci realizace projektu dojde k zajištění služeb účetnictví pro MAS Železnohorský region od 15.
10. 2016 do 10. 12. 2023:
Rozsah prací:
 vedení účetnictví, vystavování faktur a ostatní různorodé účetní práce
 zpracování mezd kompletně (pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní
činnosti),
 termín vyzvedávání dokladů minimálně 1x týdně (pravidelný den dle domluvy)
 e-mailová komunikace včetně skenování dokumentů
 ovládání elektronické komunikace s úřady (finanční úřad – přes portál EPO, OSSZ i zdravotní
pojišťovny)
 zpracování plateb přijatých faktur a ostatních závazků
 spolupráce s manažerem při vyhodnocování etap Žádostí o proplacení projektu Zlepšení
řídících a administrativních schopností MAS Železnohorský region
 vedení revolvingového účtu a jeho správa a příprava podkladů pro jeho čerpání
 příprava přehledu hospodaření na jednání valné hromady, představenstva a dle pokynů
předsedy MAS
SPECIFIKACE DATA A ČASU JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍ KOMISE
Jednání hodnotící komise proběhlo dne: 13. 10. 2016 od 12:00 hodin v Kanceláři MAS
Železnohorský region, Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
Na jednání hodnotící komise se dostavili všichni jmenovaní členové hodnotící komise, tj.
Jméno a příjmení
Vladimír Lašek
Václav Dostál
Bohumil Starý
Stanislav Doležal
Dušan Doležal

Datum narození
1. 8. 1953
20. 6. 1947
2. 10. 1946
13. 6. 1955
3. 4. 1973

Místní Akční Skupina ŽELEZNOHORSKÝ REGION, z.s.
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Nabídku podali tito uchazeči:
Nabídka číslo

Uchazeč

1.

2.

3.

Jednání hodnotící komise se nezúčastnil zástupce žádného z uchazečů.
Nabídky všech uchazečů byly doručeny včas a byly doručeny v uzavřené a neporušené obálce.
Komise otevřela obálky postupně podle pořadového čísla a provedla postupně kontrolu
úplnosti všech nabídek, hodnotila kvalifikaci uchazečů a do níže uvedené tabulky uvedla nabídkovou
cenu a další hodnocené parametry.
Nabídka
číslo

uchazeč

Nabídka
doručena
dne

Splnění podmínek
Další
kriterium

Kvalifik.
předpokl.

Cena
bez DPH

Doba
realizace

1.

2.

3.

Bylo mimo jiné zjištěno, že:
1) všechny nabídky jsou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;
2) všechny nabídky obsahují všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách
Na základě výše uvedeného se hodnotící komise jednomyslně usnesla na tomto rozhodnutí:
Nabídka č. 1, 2 a 3 splnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích
podmínkách.
Žádná nabídka nebyla vyřazena.
Jednání hodnotící komise bylo skončeno dne.
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V Heřmanově Městci, dne 13.10.2016
Podpisy členů hodnotící komise:
Člen hodnotící komise
Vladimír Lašek
Václav Dostál
Bohumil Starý
Stanislav Doležal
Dušan Doležal

Příloha: čestná prohlášení členů komise o nepodjatosti

Podpis člena hodnotící komise
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Jmenování hodnotící komise, která je oprávněná k otevírání
obálek, posouzení a hodnocení nabídek
1. Zadavatel:

MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 09 076

2. Název zakázky:

Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023

3. Výše uvedený zadavatel pro otevírání obálek, posouzení hodnocení nabídek pověřuje
hodnotící komisi
Jméno a příjmení
Vladimír Lašek
Václav Dostál
Bohumil Starý
Stanislav Doležal
Dušan Doležal

Datum narození
1. 8. 1953
20. 6. 1947
2. 10. 1946
13. 6. 1955
3. 4. 1973

Podpis

4. Nepodjatost a mlčenlivost:
Zadavatel pověřeným členům hodnotící komise sděluje, že osoby, které posuzují a hodnotí nabídky,
nemohou být ve vztahu k zakázce a uchazečům podjaté, nemohou mít osobní zájem na zadání zakázky
konkrétnímu uchazeči a musí zachovat mlčenlivost o skutečnostech, které se dozvědí v průběhu
posouzení a hodnocení nabídek
V Heřmanově Městci, dne 13.10.2016
………………………………
Josef Blažek – předseda MAS
5. pověřeným členům hodnotící komise bylo oznámeno jejich jmenování:
Jméno a příjmení
Vladimír Lašek
Václav Dostál
Bohumil Starý
Stanislav Doležal
Dušan Doležal

Datum narození
1. 8. 1953
20. 6. 1947
2. 10. 1946
13. 6. 1955
3. 4. 1973

Podpis
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Člen komise pro otevírání obálek a předběžné posouzení nabídek zakázky.

Zadavatel:

MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 09 076

Název zakázky:

Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023

Jméno a příjmení:

Vladimír Lašek

Datum narození:

1. 8. 1953

Bydliště:

Kovářov 1, 538 07 Kovářov

Prohlašuji na svou čest, že nejsem ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatý. Zejména se nepodílím
na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání zakázky a s uchazeči mě nespojuje žádný
osobní, pracovní či jiný obdobný poměr.
Beru na vědomí, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své funkce.

V Heřmanově Městci, dne 13. 10. 2016

..........................................
Vladimír Lašek
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Člen komise pro otevírání obálek a předběžné posouzení nabídek zakázky.
Zadavatel:

MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 09 076

Název zakázky:

Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023

Jméno a příjmení:

Václav Dostál

Datum narození:

20. 6. 1947

Bydliště:

Čáslavská 274, 538 03 Heřmanův Městec

Prohlašuji na svou čest, že nejsem ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatý. Zejména se nepodílím
na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání zakázky a s uchazeči mě nespojuje žádný
osobní, pracovní či jiný obdobný poměr.
Beru na vědomí, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své funkce.

V Heřmanově Městci, dne 13. 10. 2016

..........................................
Václav Dostál
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Člen komise pro otevírání obálek a předběžné posouzení nabídek zakázky.

Zadavatel:

MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 09 076

Název zakázky:

Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023

Jméno a příjmení:

Bohumil Starý

Datum narození:

2. 10. 1946

Bydliště:

Morašice 68, 538 02 Morašice

Prohlašuji na svou čest, že nejsem ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatý. Zejména se nepodílím
na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání zakázky a s uchazeči mě nespojuje žádný
osobní, pracovní či jiný obdobný poměr.
Beru na vědomí, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své funkce.

V Heřmanově Městci, dne 13. 10. 2016

..........................................
Bohumil Starý
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Člen komise pro otevírání obálek a předběžné posouzení nabídek zakázky.

Zadavatel:

MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 09 076

Název zakázky:

Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023

Jméno a příjmení:

Stanislav Doležal

Datum narození:

13. 6. 1955

Bydliště:

Pod Nádražím 885, 538 03 Heřmanův Městec

Prohlašuji na svou čest, že nejsem ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatý. Zejména se nepodílím
na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání zakázky a s uchazeči mě nespojuje žádný
osobní, pracovní či jiný obdobný poměr.
Beru na vědomí, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své funkce.

V Heřmanově Městci, dne 13. 10. 2016

..........................................
Stanislav Doležal
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Člen komise pro otevírání obálek a předběžné posouzení nabídek zakázky.

Zadavatel:

MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
IČO: 270 09 076

Název zakázky:

Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023

Jméno a příjmení:

Dušan Doležal

Datum narození:

3. 4. 1973

Bydliště:

Valy 115, 535 01 Valy

Prohlašuji na svou čest, že nejsem ve vztahu k zakázce a k uchazečům podjatý. Zejména se nepodílím
na zpracování nabídky, nemám osobní zájem na zadání zakázky a s uchazeči mě nespojuje žádný
osobní, pracovní či jiný obdobný poměr.
Beru na vědomí, že jsem povinen zachovávat mlčenlivost o záležitostech, o nichž jsem se dozvěděl
v souvislosti s výkonem své funkce.

V Heřmanově Městci, dne 13. 10. 2016

..........................................
Dušan Doležal
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ZPRÁVA O POSOUZENÍ A HODNOCENÍ NABÍDEK
1. Název veřejné zakázky: Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023
Zadavatel:
Sídlo:
IČ:
Statutární orgán:
Kontaktní osoba:

2. Identifikační údaje o zadavateli
MAS Železnohorský region, z.s.
Náměstí Míru 288, 538 03 Heřmanův Městec
270 09 076
Josef Blažek
Josef Blažek

3. Seznam posuzovaných nabídek
Poř. č. Obchodní firma/název/jméno a příjmení uchazeče
nab.
Sídlo uchazeče
IČ

Datum podání
nabídky

Čas podání
nabídky

1.

2.

3.

4.

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Číslo
nabídky

Důvod pro vyřazení nabídky

---

5. Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění
Nabídky všech uchazečů byly doručeny včas a byly doručeny v uzavřené a neporušené obálce.
Komise otevřela obálky postupně podle pořadového čísla a provedla postupně kontrolu úplnosti všech
nabídek. Bylo mimo jiné zjištěno, že:
1) všechny nabídky jsou podepsány osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče;
2) všechny nabídky obsahují všechny součásti požadované zákonem či zadavatelem v zadávacích
podmínkách
Vždy po provedení kontroly úplnosti každé nabídky hodnotící komise přečetla hlasitě tyto údaje:
- identifikační údaje uchazeče a
- informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky.
Hodnocení nabídek provedla hodnotící komise v souladu se stanoveným hodnotícím kritériem, tedy
podle kritéria nejnižší nabídkové ceny.
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Uchazeči nabídli tyto ceny:
Nabídka
číslo

Uchazeč

Nabídková
cena v Kč bez
DPH

Nabídková cena
v Kč včetně DPH

Pořadí (umístění)
uchazeče po provedeném
hodnocení nabídek

1.

2.

3.

V nabídkách nebyly hodnotící komisí nalezeny nejasnosti, jež by si vynutily dodatečné
písemné vysvětlení nabídky.
6. Výsledek hodnocení – pořadí nabídek
Pořadí nabídky

Uchazeč

1.
2.
3.
7. Složení hodnotící komise a podpisy členů hodnotící komise
Jméno a příjmení člena
hodnotící komise
Vladimír Lašek
Václav Dostál
Bohumil Starý
Stanislav Doležal
Dušan Doležal

Datum narození

1. 8. 1953
20. 6. 1947
2. 10. 1946
13. 6. 1955
3. 4. 1973

Datum
podpisu
zprávy

Podpis

13. 10. 2016
13. 10. 2016
13. 10. 2016
13. 10. 2016
13. 10. 2016

8. Předání zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zadavateli
13. 10. 2016
Zpráva byla předána zadavateli dne
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele Josef Blažek – předseda MAS
Podpis oprávněné osoby zadavatele
Razítko zadavatele (existuje-li)

V Heřmanově Městci, dne. 13. 10. 2016
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Věc: zakázka

Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
MAS Železnohorský region, z.s., Vám oznamuje výsledky výběru hodnotitelské komise ze dne 5. 10.
2016 ve věci zakázky „Účetní služby pro MAS Železnohorský region 2016 - 2023“, která je
součástí realizace projektu Zlepšení řídících a administrativních schopností MAS Železnohorský
region, registrační číslo CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0001101 v rámci výzvy ZLEPŠENÍ ŘÍDÍCÍCH A
ADMINISTRATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ MAS v rámci specifického cíle 4.2: Posílení kapacit
komunitně vedeného místního rozvoje za účelem zlepšení řídicích a administrativních schopností
MAS v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.
Sdělujeme vám, že vaše firma byla/nebyla vybrána pro výše uvedenou zakázku.
(Uvést pouze na dokumentu pro vítěznou firmu, která byla vybrána)
Tímto Vás vyzýváme k uzavření SOD.

Přehled konečného pořadí hodnocených nabídek:
1. ....................................................................
2. ....................................................................
3. ....................................................................

Případné námitky můžete uplatnit v termínu do 5 dnů ode dne doručení.

..................................................................
Josef Blažek – předseda MAS
V Heřmanově Městci, 13. 10. 2016
Pozn.: Vytvořit pro všechny firmy, které se účastnily výběrového řízení.

