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Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby pod názvem
„Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Petřvald“
Město Petřvald hodlá v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek (dále jen zákon), uzavřít s vhodným subjektem smlouvu o dílo na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby (dále jen zakázka). Za tímto účelem má zájem získat na základě této
výzvy informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění zakázky.

I. Identifikační údaje veřejného zadavatele, základní údaje o zakázce
Zadavatel:
Adresa:
Zastoupeno:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoba:
Telefon:
e-mail:
ID datové schránky:

město Petřvald
náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald
Ing. Jiřím Lukšou, starostou
00297593
CZ00297593
Mgr. Eva Kaňová
+420 596 542 902
kanova@petrvald-mesto.cz

Název veřejné zakázky:
Druh zadávacího řízení:

Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Petřvald
veřejná zakázka malého rozsahu na služby

Předpokládaná lhůta plnění:

červenec 2017 – září 2017

II. Předmět a rozsah zakázky:
Předmětem plnění je provedení procesního auditu v podmínkách městského úřadu. Do procesního
auditu budou zapojeny všechny odbory a zaměstnanci města, zařazení do jednotlivých odborů
městského úřadu (cca 25).
Konkrétní podoba procesního auditu bude navržena ze strany zhotovitele, bude však respektovat
základní požadavky zadavatele na zajištění klíčových aktivit:
1. Analýza současného stavu procesního a funkčního uspořádání.
2. Zhodnocení stávajících systémů na základě provedených analýz.

3. Doporučení k optimalizaci systémů včetně návrhu systému řízení výkonnosti, návrhu změny
organizační struktury a sladění struktury zaměstnanců.
4. Plán implementace navržených řešení s nastavením konzultačních dnů k návrhu optimalizace při
jeho implementaci

IV. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky
Na základě této výzvy má zadavatel zájem zjistit informace o trhu a ceně obvyklé v místě plnění
zakázky.

V. Hodnotící kritéria:
1. Podané nabídky budou hodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny bez DPH. Uchazeč stanoví
nabídkovou cenu jako celkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky včetně všech souvisejících
činností. V této ceně musí být zahrnuty veškeré náklady nezbytné k plnění veřejné zakázky a tato
cena bude stanovena jako nejvýše přípustná.

2. Nabídková cena bude v Kč, a to v členění
- nabídková cena bez DPH
- samostatné DPH
- nabídková cena včetně DPH
Nabídková cena bude v návrhu smlouvy o dílo uvedena jako cena nejvýše přípustná k dosažení
záměru zadavatele k naplnění předmětu zakázky.
VI. Kvalifikační předpoklady:
V nabídce musí uchazeč prokázat:
- základní kvalifikační předpoklady dle § 75 zákona formou čestného prohlášení.
- profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 způsobem dle § 86 zákona.
Nesplní-li uchazeč kvalifikaci v požadovaném rozsahu, bude podle § 88 zákona, vyloučen z účasti
v zadávacím řízení.
6. Další podmínky zadavatele:
6.1. Návrh smlouvy
Uchazeč je povinen v nabídce předložit návrh smlouvy o dílo podepsaný oprávněnou osobou
uchazeče (znění smlouvy je přílohou této výzvy).
Uchazeč je povinen akceptovat návrh smlouvy o dílo v plném rozsahu. V případě, že se bude návrh
smlouvy uchazeče odchylovat, bude tato skutečnost považována za nesplnění vyhlášených
podmínek předmětného zadávacího řízení a nabídka nebude dále hodnocena. Uchazeč do návrhu
smlouvy doplní své identifikační údaje, termín plnění, údaj, zda je či není plátcem DPH,
nabídkovou cenu (vč. ceny za výkon autorského dohledu), kontaktní údaje, datum, místo podpisu a
připojí přílohy. Jiná změna není přípustná. Změna znění smlouvy je důvodem pro vyloučení
uchazeče.
Zadavatel nepřipouští variantní řešení.
6.2. Termín dodání díla

Uchazeč je povinen dílo dokončit nejpozději v termínu, který sám uvede do smlouvy.

Zadavatel si vyhrazuje právo řízení před uzavřením smlouvy s uchazečem zrušit a smlouvu
neuzavřít.
Zadavatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu s ohledem na své provozní a organizační potřeby.
Vybranému uchazeči z těchto okolností nevyplývá právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut,
navýšení cen či náhrad škod.
6.3. Platební podmínky
Zadavatel neposkytuje zálohy. Platby budou provedeny převodem finančních prostředků na účet
dodavatele v termínu do 30 dnů po předání faktury objednateli.
6.4. Ostatní
Zadavatel nebude uchazečům hradit žádné náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Tyto
náklady nesou uchazeči sami.

7. Způsob a místo pro podání nabídek:
Obálka obsahující nabídku a doklady k prokázání splnění kvalifikace bude doručena doporučeně
poštou nebo osobním podáním (v pracovních dnech pondělí a středa v době od 8,00 do 11,30 nebo
od 12,00 do 16,00 hod., úterý a čtvrtek do 14,00 hod. a pátek do 13,00 hod.) na adresu zadavatele a
to ve lhůtě do 30. 6. 2017 do 9,00 hod.
Zájemce je povinen nabídku a doklady k prokázání kvalifikace doručit v uzavřené obálce, která
bude obsahovat nabídku v originále. Obálka bude uzavřena a zřetelně označena nápisem:
NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
„Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Petřvald“
Na obálce nabídky musí být uvedena adresa, na níž je možno nabídku vrátit. Zadavatel bude
doručené nabídky evidovat a přidělí jim pořadové číslo.
Uchazeč může podat pouze jednu nabídku.
Na veřejnou zakázku malého rozsahu se nevztahuje veřejné otevírání obálek.
I když některá část zadávací dokumentace odkazuje na zákon, je tato zakázka zadávána mimo režim
zákona.
Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení bez udání důvodů, a to kdykoliv před podpisem
smlouvy.

„otisk úředního razítka“

Ing. Jiří Lukša, v.r.
starosta města Petřvald

Příloha:
Návrh smlouvy

Příloha:

Smlouva o dílo
(dle ustanovení § 2586 a násl. zák. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění)
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele:

I.
Smluvní strany
1. Město Petřvald
Se sídlem:
Zastoupen:
IČ:
DIČ:
Kontaktní osoby:
Tel., fax, email:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

náměstí Gen. Vicherka 2511
Ing. Jiřím Lukšou, starostou
00297593
CZ00297593
Mgr. Eva Kaňová
+420 596 542 902
kanova@petrvald-mesto.cz
Česká spořitelna a.s.,
27-1721679329/0800

(dále jen objednatel)

2.

Fyzická osoba / Právnická osoba
Místo podnikání/Sídlo:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u krajského soudu v …………….., oddíl …,
vložka…………………..
nebo na základě živnostenského oprávnění pod č. …..
vedeného živnostenským úřadem v …………………….
Zastoupené:...........................................(jméno, příjmení, funkce)
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen zhotovitel)
společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

II.
Základní ustanovení
Předmětem smlouvy je realizace veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „zakázka“)
„Procesní audit v podmínkách Městského úřadu Petřvald“.
2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy
vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a
tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku.
1.

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností
v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí
bez prodlení druhé smluvní straně.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu
pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv na
požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí.
6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.
3.

III.
Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo pod názvem „Procesní audit

v podmínkách Městského úřadu Petřvald“.
2. Předmětem plnění je provedení procesního auditu v podmínkách městského úřadu. Do
procesního auditu budou zapojeny všechny odbory a zaměstnanci města Petřvaldu, zařazeni do
městského úřadu (cca 25 zaměstnanců).
3. Konkrétní podoba procesního auditu je navržena ze strany zhotovitele, respektuje základní
požadavky zadavatele na zajištění klíčových aktivit:
a) Analýza současného stavu procesního a funkčního uspořádání.
b) Zhodnocení stávajících systémů na základě provedených analýz.
c) Doporučení k optimalizaci systémů včetně návrhu systému řízení výkonnosti, návrhu změny
organizační struktury a sladění struktury zaměstnanců.
d) Plán implementace navržených řešení s nastavením konzultačních dnů k návrhu
optimalizace při jeho implementaci.

IV.
Doba a místo plnění
1. Zhotovitel je povinen provést a předat objednateli dílo v termínu …………………….
2. Místem plnění je: Městský úřad Petřvald, náměstí Gen. Vicherka 2511, 735 41 Petřvald.

1.
2.

3.
4.

V.
Předání díla, vlastnické právo a nebezpečí škody
Dílo
bude
zhotoveno
a
objednateli
předáno
v termínu
dle
v čl. IV. odst. 1 této smlouvy.
Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že bude provedeno bez vad a nedodělků. O
předání a převzetí díla zhotovitel sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo
přejímá, či nikoli.
Dílo je splněno dnem jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost
potvrdí podpisem předávacího protokolu.
Vlastnické právo k jednotlivým dokumentům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na
nich přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem.

VI.
Provádění díla, práva a povinnosti stran
1. Zhotovitel je zejména povinen:
provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla,
poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci,
písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla.
Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu nebo termín plnění, zavazují se zhotovitel
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu.
Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba
vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném
oběma stranami.
Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce a nese za ně záruku
v plném rozsahu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele
předložit objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých
subdodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než
uvedl v nabídce, bez písemného souhlasu objednatele.
Zhotovitel se zavazuje předat objednateli veškeré protokoly, zprávy, plány a další dokumenty,
jež tvoří součást díla dle této smlouvy, zpracované v českém jazyce.

a)
b)
c)
d)
e)

2.

3.

4.

5.

VII.
Autorská práva, licence
1. Okamžikem převzetí díla objednatelem poskytuje zhotovitel objednateli výhradní právo dílo
užít, a to všemi způsoby a v neomezeném územním a časovém rozsahu (výhradní licenci) ve
smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Licence zahrnuje
práva objednatele nastavovat, udržovat, upravovat, měnit i dočasně či trvale odstranit vytvořené
dílo. Cena za licence je součástí ceny za dílo. Zhotovitel nesmí poskytnout ani postoupit licenci
k vytvořenému dílu třetí osobě a je povinen se i sám zdržet výkonu práva užít dílo vytvořené při
plnění předmětu této smlouvy nebo v její souvislosti.
2. Zhotovitel souhlasí s bezúplatným poskytnutím neomezené licence ze strany objednatele k užití
práv duševního vlastnictví třetí osobě, včetně možnosti zcela nebo z části poskytnout třetí osobě
oprávnění tvořící součást licence.
3. Zhotovitel se zavazuje, že při plnění předmětu této smlouvy neporuší autorská práva nebo jiná
práva k duševnímu či průmyslovému vlastnictví třetích osob a odškodní objednatele za veškeré
nároky třetích osob týkajících se porušení autorského práva nebo jiných práv k duševnímu či
průmyslovému vlastnictví.

VIII.
Cena díla
1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:
Cena bez DPH:
DPH
Cena celkem:
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady (cestovné,
stravné, náklady na ubytování) nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena díla uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit.
4. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku
změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba
daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

X.
Platební podmínky
1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Cena za dílo bude uhrazena na základě faktury, která bude mít náležitosti daňového dokladu dle
§ 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli. Stejná
lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady
škody apod.).
4. Fakturu může zhotovitel vystavit pouze na základě předávacího protokolu dle čl. V
odst. 3 této smlouvy, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran, v němž bude
uvedeno stanovisko objednatele, že dílo (jeho část) přejímá.
5. Doručení faktury se provede osobně na podatelně MěÚ Petřvald nebo prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní
lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury
objednateli.
7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
8. Objednatel je plátcem DPH a přijatá plnění použije výhradně (tj. 100 %) pro účely související s
výkonem veřejné správy, kdy nevystupuje jako osoba povinná k dani.
XI.
Odpovědnost za škodu
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku,
nestanoví-li smlouva jinak.
2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a
to v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu
zmírnění.

XII.
Vady díla
1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,
příslušným právním předpisům nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo
pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt,
vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
3. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem,
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak.
4. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.
XIII.
Odstoupení od smlouvy
1. Kterákoli za smluvních stran může od této smlouvy či její části odstoupit výlučně z důvodů
podstatného porušení smluvních povinností druhou smluvní stranou jak je to uvedeno v tomto
článku smlouvy a dále v případech stanovených v jiných článcích této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn od smlouvy jako celku nebo pouze v části smlouvy odstoupit zejména
v případě úpadku zhotovitele, a to i před zahájením insolvenčního řízení, a dále v případě, že
zhotovitel vstoupí do likvidace. Dále je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy v případě
prodlení zhotovitele s předáním jednotlivých částí díla tak, jak je uvedeno v Podrobném
časovém harmonogramu postupu plnění této smlouvy, který tvoří nedílnou součást smlouvy, o
více než 30 dní.
3. Odstoupením od smlouvy či jejich částí nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody
a k úhradě smluvních pokut a úroků z prodlení za závazky, které byly porušeny některou ze
stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které podle vůle stran projevené
ve smlouvě nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po skončení smlouvy, zejména řešení
sporů, volba práva, ochrana informací, zajištění pohledávky kterékoliv ze smluvních stran a
záruka za jakost díla.
XIV.
Právní režim a řešení sporů
1. Práva a povinnosti smluvních stran vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se
smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
2. Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou budou soudně
řešeny výlučně obecnými soudy České republiky; místně příslušným soudem prvního stupně je
obecný soud objednatele.

XV.
Smluvní pokuty
1. Nepředá-li zhotovitel dílo ve lhůtě dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. odst. 3 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den
prodlení.
3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve
výši 0,05 % za každý započatý den z prodlení z dlužné částky.
4. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok
na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením smluvní povinnosti.
5. V případě porušení omezení plnění části díla prostřednictvím subdodavatelů dle čl VII. odst. 7
této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu, kterou strany této smlouvy
sjednávají ve výši 20.000,- Kč za každé porušení zvlášť.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají za náhradu případně vzniklé škody, způsobené porušením
smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. Tuto náhradu škody lze vymáhat
samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

XVI.
Závěrečná ujednání
1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků,
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány
oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smlouva zanikne jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení druhou
smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
a) neprovedení díla (jeho části) ve sjednané době plnění,
b)
neuhrazení ceny díla nebo úplaty objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první
výzvy.
3. V případě zániku závazku z této smlouvy před jeho řádným splněním je zhotovitel povinen
ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a
uhradit případně vzniklou škodu. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná
práva a povinnosti.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí
ze smlouvy třetí osobě.
5. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy
dojde druhé smluvní straně.
6. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými
zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Petřvaldu dne 6. 6. 2017 usnesením č.
55/303 h).

V Petřvaldě dne:

Ing. Jiří Lukša
starosta
za objednatele

V

dne:

za zhotovitele

