PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE
Podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“), pro veřejnou zakázku zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve
smyslu § 21 odst. 1 písm. f), § 38 a násl.
Název veřejné zakázky: ,,Audity OP VaVpI“
Zakázka je rozdělena na 2 části:
Část VZ
číslo:

Název projektu:

Předpokládaná
hodnota
části VZ (v CZK bez DPH)

„Diagnostické, výukové a výzkumné centrum
infekčních nemocí zvířat na VFU Brno:
134 583,33
Centrum diagnostiky zoonóz“
„Rozvoj DSP Farmacie“
200 000,00
2.
Uchazeč je oprávněn podat svoji nabídku pouze na obě části této veřejné zakázky, tj. na celý
předmět plnění této zakázky.
1.

Evidenční číslo veřejné zakázky: VZ 15/2012
Zadavatel zveřejňuje následující informace, v souladu a dle § 85 odst. 2 ZVZ:
a) Identifikační údaje o zadavateli:
veřejný zadavatel, jiná právnická osoba zřízená za účelem
Zadavatel ve smyslu
uspokojování potřeb veřejného zájmu - § 2 odst. 2 písm. d) zákona
zákona:
veřejná vysoká škola, kód 601
Právní forma:
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (VFU)
Název zadavatele:
Palackého tř. 1/3, 612 42 Brno, kód obce ZÚJ 551007
Sídlo zadavatele:
621 57 124
IČ:
CZ 621 57 124
DIČ:
Osoba oprávněná jednat: Prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, rektor
Předmět veřejné zakázky:
Předmětem veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je poskytnutí služeb.
Službami se pro účely této veřejné zakázky rozumí provedení externího auditu projektů Operačního
programu Výzkum a Vývoj pro Inovace (dále jen „OP VaVpI“) „Diagnostické, výukové a výzkumné
centrum infekčních nemocí zvířat na VFU Brno: Centrum diagnostiky zoonóz“, reg. číslo projektu
CZ.1.05/4.1.00/04.0156 a „Rozvoj DSP Farmacie“, reg. číslo projektu CZ.1.05/4.1.00/04.0197 řešených
na VFU Brno (dále též „projekty“) s celkovými náklady cca 106.096.272,00 CZK včetně DPH a cca
169.570.588,00 CZK včetně DPH a vydání „Auditorské zprávy o auditu pro zvláštní účely“ (dále jen
„Zprávy“) dle mezinárodního standardu ISAE 3000 pro projekty výše uvedené ve výzvě a v zadávací
dokumentaci. Externí audit pro výše uvedené projekty (každý projekt, který obdrží podporu v rámci OP
VaVpI, musí být podroben kontrole i ze strany samotného příjemce, a to ve formě nezávislého externího
auditu) bude realizován nezávislým externím auditorem. Externí audit pro výše uvedené projekty bude
realizován nezávislým externím auditorem vždy 1x ročně, v období ode dne vydání Rozhodnutí o
poskytnutí dotace do dne ukončení realizace projektu, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve
Smlouvě o poskytování auditorských služeb č. 9115/00028 a Smlouvě o poskytování auditorských služeb
č. 9132/00036. Součástí externího auditu za první kalendářní (účetní) rok realizace projektů bude i audit
přípravné fáze projektů, tj. období od data zahájení projektu do posledního dne měsíce, ve kterém bylo
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vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Zpráva auditora za poslední rok realizace projektů bude
obsahovat i určité shrnutí celkové doby realizace projektů z auditního hlediska.

Cena sjednaná ve smlouvě:
Projekty:

Cena v CZK bez
DPH

Částka DPH v
CZK

Cena v CZK
včetně DPH

„Diagnostické, výukové a výzkumné
centrum infekčních nemocí zvířat na
VFU Brno: Centrum diagnostiky
zoonóz“

70.000,-

14.700,-

84.700,-

„Rozvoj DSP Farmacie“

120.000,-

25.200,-

145.200,-

Cena celkem:

190.000,-

39.900,-

229.900,-

Cena v CZK bez
DPH

Částka DPH v
CZK

Cena v CZK
včetně DPH

50.000,-

10.500,-

60.500,-

20.000,-

4.200,-

24.200,-

70.000,-

14.700,-

84.700,-

Cena v CZK bez
DPH

Částka DPH v
CZK

Cena v CZK
včetně DPH

80.000,-

16.800,-

96.800,-

20.000,-

4.200,-

24.200,-

20.000,-

4.200,-

24.200,-

120.000,-

25.200,-

145.200,-

„Diagnostické, výukové a
výzkumné centrum infekčních
nemocí zvířat na VFU Brno:
Centrum diagnostiky zoonóz“,
reg. č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0156

Audit Projektu za období:
Rok 2012 + přípravná fáze
projektu 1.7.2011 –
31.12.2011
1.1.2013 – konec realizace
projektu v roce 2013
Cena celkem:

„Rozvoj DSP Farmacie“, reg.
č.: CZ.1.05/4.1.00/04.0197
Audit Projektu za období:
Audit za roky 2009, 2010,
2011 a 2012:
Audit za rok 2013:
Audit za rok 2014:
Cena celkem:
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b) Druh zadávacího řízení:

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku. Veřejná zakázka byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním
řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v
platném znění.

c) Vybraný uchazeč, odůvodnění výběru, subdodávky:
Obchodní firma

Bydliště-místo podnikání

Marie Steyskalové 315/14
616 00 Brno-Žabovřesky

BDO CA s.r.o.

Nabídková cena
v CZK bez DPH

IČ

255 35 269

190 000,00

Zadavatel stanovil, že základním hodnotícím kriteriem pro tuto veřejnou zakázku je celková výše
nabídkové ceny bez DPH za celý předmět plnění této veřejné zakázky.
Nejvhodnější nabídkou je nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.
Za nabídku s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH se považuje nabídka, která má nejnižší výsledný
součet nabídkových cen bez DPH za celý předmět plnění pro část VZ č. 1 a část VZ č. 2.
Na základě výše uvedeného základního hodnotícího kritéria hodnotící komise stanovila následující
pořadí nabídek podaných pro tuto veřejnou zakázku takto:
nabídka
p.č.

Obchodní firma

1.

TOP AUDITING,
s.r.o.

2.

A&CE Audit, s.r.o.

3.

BDO CA s.r.o.

Bydliště-místo podnikání

Kotlářská 931/53
602 00 Brno
Ptašínského 4
602 00 Brno
Marie Steyskalové
315/14
616 00 BrnoŽabovřesky

IČ

Celková
nabídková
cena v CZK
bez DPH

Výsledné
pořadí

454 77 639

238 000,00

3.

416 01 416

200 000,00

2.

255 35 269

190 000,00

1.

Zakázka nebude plněna subdodavatelsky.

d) Identifikační údaje všech uchazečů s nabídkovou cenou:
nabídka
p.č.

Obchodní firma

1.

TOP AUDITING,
s.r.o.

2.

A&CE Audit, s.r.o.

3.

BDO CA s.r.o.

Bydliště-místo podnikání

Kotlářská 931/53
602 00 Brno
Ptašínského 4
602 00 Brno
Marie Steyskalové
315/14
616 00 BrnoŽabovřesky

IČ

454 77 639
416 01 416
255 35 269

Celková nabídková cena v CZK
bez DPH
(část VZ č. 1 + část VZ č. 2)

238 000,00
(109 000,00 + 129 000,00)
200 000,00
(75 000,00 + 125 000,00)
190 000,00
(70 000,00 + 120 000,00)
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