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Výzva uchazeči k podání cenové nabídky na:

ZPRACOVÁNÍ AUDITU HOSPODAŘENÍ na základě smluvních vztahů, uzavřených mezi
městem Kopřivnice a provozovatelem kulturního domu na zajištění pořádání kulturně
osvětových akcí, včetně užívání a provozování Kulturního domu v Kopřivnici v období od
1. 7. 2009 do 30. 6. 2012 (dále jen Audit hospodaření)

Kulturní dům v Kopřivnici provozuje v současné době obchodní společnost. Město má
s provozovatelem kulturního domu uzavřeny čtyři smluvní vztahy. Jsou to:
1. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města, která upravuje práva a povinnosti jejich
účastníků při zajišťování kulturně osvětové činnosti v Kopřivnici a při poskytování
finanční kompenzace za účelem krytí některých nákladů s tím spojených.
2. Smlouva o nájmu nebytových prostor.
3. Smlouva o nájmu věcí movitých upravující užívání věcí sloužících k pořádání kulturně
osvětových akcí.
4. Mandátní smlouva, na jejímž základě provozovatel vykonává správu určených
nemovitostí a zajišťuje jejich provoz.
Aktuální smluvní vztahy jsou uzavřeny do 30. června 2012 a zadavatel je poskytne na vyžádání.
Město Kopřivnice chce zpracovat audit hospodaření na základě stávajících smluvních vztahů,
uzavřených se stávajícím provozovatelem kulturního domu. Audit hospodaření bude
zpracován za období od 1. ledna 2010 do 31. 12. 2010. Současný provozovatel kulturního
domu má povinnost součinnosti při zpracovávaní auditu hospodaření zakotvenou ve smlouvě.
Požadavky na
hospodaření:

zpracování

cenové nabídky auditu smluvních vztahů a auditu

1. Zadavatel:
Město Kopřivnice
Štefánikova 1163
742 21 Kopřivnice
zastoupeno Ing. Radomírou Michálkovou, vedoucí Oddělení školství, kultury a cestovního
ruchu, oprávněnou k podpisu smlouvy dle vnitřního předpisu zadavatele
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2. Požadavky na rozsah činností zahrnutých do nabídkové ceny:
S vybraným uchazečem bude podepsána smlouva o zpracování „Auditu hospodaření“.
„Audit hospodaření“ bude proveden za období od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010.
3. Termíny:
Termín zahájení prací na „Auditu hospodaření“: ihned po podpisu smlouvy.
Termín dokončení „Auditu hospodaření“: navrhne uchazeč.
4. Požadavky na obsah nabídky:
4.1. Cena:
Cena musí být v nabídce uvedena jako maximálně přípustná a musí obsahovat veškeré
náklady spojené s provedením „Auditu hospodaření“.
Cena bude rozčleněna:
Akce
ZPRACOVÁNÍ AUDITU
HOSPODAŘENÍ

Cena bez
DPH

DPH

Kč

DPH

%

Cena s DPH

Kč

Kč

4.2. Návrh smlouvy
Přílohou cenové nabídky na zakázku „Audit hospodaření“ bude podepsaný návrh smlouvy,
který bude obsahovat:
a) Časový harmonogram provedení „Auditu hospodaření“, včetně termínu dokončení.
b) Ujednání o smluvních pokutách (při nedodání díla v dohodnuté lhůtě).
c) Maximální ceny provedených činností.
Návrh smlouvy bude dále obsahovat tyto povinnosti:
a) Vybraný uchazeč je plně zodpovědný za případné vady plnění a vzniklé škody
způsobené výkonem „Auditu hospodaření“.
b) V návrhu smlouvy je vybraný uchazeč povinen navrhnout výši sankce za nedodržení
termínu dodání díla.
4.3. Pojištění odpovědnosti za škodu
Vybraný uchazeč je povinen být po celou dobu plnění předmětu smlouvy pojištěn proti
odpovědnosti za škodu způsobenou městu Kopřivnice výkonem svých činností. Nabídka bude
obsahovat příslušnou pojistnou smlouvu.
4.4. Reference
Uchazeč předloží reference o realizaci auditorské činnosti, a to konkrétně finančních auditů.
5. Hodnocení nabídek a hodnotící kritéria
Nabídky budou vyhodnoceny podle nejnižší nabídkové ceny.
6. Práva zadavatele:
Zadavatel si vymiňuje právo nevybrat žádnou z podaných nabídek a výběrové řízení zrušit.
Zadavatel si vymiňuje právo jednání o předloženém návrhu smlouvy o provedení „Auditu
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hospodaření“
7. Další:
Vybraný uchazeč je povinen před uzavřením smlouvy předložit zadavateli příslušné oprávnění
k podnikání a výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán (oboje v originále nebo
úředně ověřené kopii, přičemž tyto doklady mohou být nahrazeny originálem nebo úředně
ověřenou kopií výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů).
Případné podrobnější informace podá:
Ing. Lenka Heráková, e-mail:
739 685 370.

lenka.herakova@koprivnice.cz,

tel: 556 879 443,

Pokud máte zájem o podání nabídky na výkon auditorské činnosti, laskavě tak učiňte nejpozději
do 29. září 2011 do 10 00 hodin na adresu Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163, 742 21
Kopřivnice – Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu.
Nabídku doručte v uzavřené obálce s nápisem „Výběrové řízení – AUDIT HOSPODAŘENÍ
NEOTEVÍRAT“.
Nabídku můžete podat osobně, poštou (tak, aby byla doručena do 29. září 2011), nebo
prostřednictvím datové schránky.
S pozdravem

Ing. Radomíra Michálková
vedoucí oddělení školství, kultury a cestovního ruchu
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