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SOU gastronomie U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 – Malešice 
příspěvková organizace, IČ 411 90 726 

zast. Mgr. Kateřinou Mrvovou, ředitelkou školy (dále jen „zadavatel“)  

vyhlašuje v souladu se zněním zákona č. 134/2014 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek (dále „ZZVZ“) a interní směrnicí organizace výzvu  

k podání nabídky na službu 
 

„Zpracování podvojného účetnictví SOU gastronomie, Praha 10“ 

Veřejná zakázka malého rozsahu č. VŘ SOUG 01/2021 

 

Základní údaje o veřejné zakázce: 

 

Účel a předmět zakázky:  

Zajištění zpracování podvojného účetnictví pro zadavatele v rozsahu 
uvedeném v této výzvě. 

Plnění zakázky:  zahájení dnem 01.03.2021 

 

Uveřejnění výzvy k podání nabídek a zadávací dokumentace:  

na profilu zadavatele www.souukrbu.cz - od 16.02.2021 do 24.02.2021 

 

Místo pro podání nabídek:  

SOU gastronomie – sekretariát  1. p., U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 

 

Kontaktní osoba pro podávání informací:  

Vlastimila Arnošová, vedoucí ekonomického úseku 

tel. 274 019 104, 778 713 384, e-mail: arnosovav@souukrbu.cz 

 

 

http://www.souukrbu.cz/
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Obsah zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu 
zadávané dle § 27 a § 31 ZZVZ na službu „Zpracování podvojného 

účetnictví SOU gastronomie, Praha 10“ 

 

1. Základní údaje o zadavateli 

2. Vymezení předmětu veřejné zakázky 

      2.1. Předmět plnění 

      2.2. Podmínky plnění  

      2.3. Rozsah požadovaných služeb 

3.  Požadavky na základní a profesní kvalifikaci uchazeče  

4.  Způsob zpracování nabídky 

5.  Hodnotící kritéria, hodnocení nabídek 

6.  Lhůta a místo pro podání nabídek 

7.  Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele 

8.  Závěrečná ustanovení 

 

 

 

1. Základní údaje o zadavateli 

Název :                  Střední odborné učiliště gastronomie  

Statutární zástupce organizace: 

                                 Mgr. Kateřina Mrvová, ředitelka školy 

Právní forma:      příspěvková organizace hl. m. Prahy 

Sídlo:                      U Krbu 521/45, 108 00 Praha 10 - Malešice 

IČ:                           41 19 07 26 

DIČ:                        CZ41190726, neplátce DPH 
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2. Vymezení předmětu veřejné zakázky a podmínky plnění 

2.1. Předmětem plnění zakázky bude zpracování účetnictví školské příspěvkové 
organizace v souladu se zákonnými předpisy, předpisy a pokyny zřizovatele, kterým je 
Hlavní město Praha, a vnitřními směrnicemi a pokyny zadavatele. Jedná se o měsíční 
zpracování účetnictví a PAP (pomocného analytického přehledu) na základě předaných 
dokladů v elektronické nebo listinné podobě. Výstupem budou zejména hlavní kniha, 
rozvaha, výkaz zisků a ztráty, příloha. Součástí vedení účetní agendy bude též 
zpracování roční účetní závěrky. 

2.2.   Podmínky zadavatele 

a. Zpracování účetnictví bude vždy prováděno pracovníkem, který je k této činnosti 
odborně způsobilý.  

b. Zpracování účetnictví bude probíhat v úzké součinnosti se zadavatelem přímo 
v modulech GORDIC přes vzdálený přístup.  

c. Zaúčtování dodavatelem bude provedeno minimálně 2x týdně v předem dohodnutých 
termínech.  

d. Pro zpracovatele účetnictví je závazný účtový rozvrh včetně účelových znaků (dále ÚZ).  
e. Dodržování závazných termínů pro odevzdání měsíčních i čtvrtletních účetních závěrek 

ve spolupráci s metodičkou MHMP. 
f. Dodržení harmonogramu zpracování roční účetní závěrky, který každoročně zasílá 

MHMP. 
g. Účetní zadavatele zaúčtuje a skenuje FAD, vystavuje a zaúčtuje FAV. V případě 

mimořádné nepřítomnosti interní účetní (dovolená, nemoc), bude provedeno i 
zaúčtování faktur došlých. 
 

2.3.   Rozsah požadovaných služeb 

a. Průběžně - zaúčtování a kontrola účetních dokladů: 
Bankovní výpisy – cca 500 - 550 
KOF – cca 350 - 400 
KDF – cca 700 - 800 
Pokladny – hlavní, euro, FKSP, školní jídelna – cca 1200 dokladů 
 

b. Měsíčně - zaúčtování účetních dokladů vztahujících se k měsíční účetní uzávěrce 
dle podkladů předaných nejpozději do 10. dne měsíce následujícího: 

 Sklady-spotřeba materiálu  
 Spotřeba pohonných hmot 
 Platy, vč. odvodů a produktivní práce žáků, pojištění odpovědnosti 
 Kontrola okruhů FKSP a předpis převodu prostředků z hlavního účtu a účtu FKSP 
 Odpisy a zařazovací a vyřazovací protokoly majetku 
 Laboratorní práce žáků 
 Doklady školní jídelny a kavárny 
 Doplňková činnost 
 Vlastní zdroje 
 Proúčtování fondů, příp. investic, darů 
 Ostatní - např. časové rozlišení, zúčtovací vztahy, úroky, bankovní poplatky apod. 
 Vyúčtování všech dotací dle jednotlivých ÚZ 
 Zpracování měsíčních účetních uzávěrek 
 Zaúčtování výsledku hospodaření dle pokynu MHMP 
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c. Roční účetní závěrka 
 Roční účetní závěrka bude provedena v souladu s pokyny zadavatele a zřizovatele 

zadavatele (Harmonogram zpracování roční účetní závěrky příspěvkových organizací) 

 Participace na dokladových inventurách 

 

3. Požadavky na základní a profesní kvalifikaci uchazeče 

a) Splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 74 ZZVZ. 

b) Předložení oprávnění k výkonu plnění předmětu zakázky s osvědčením o 

odborné způsobilosti a kvalifikaci dodavatele (ověřené kopie dokladů, které 
nejsou starší 3 měsíců). 

c) Splnění dalších kvalifikačních předpokladů: 

 Uchazeč doloží plnění alespoň 2 zakázek, tj. vedení účetní agendy, realizovaných 
nejlépe v oblasti školství (příp. v jiné příspěvkové organizaci). 

 Uchazeč předloží čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti 
plnit veřejnou zakázku, které bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele. 

      d)   Uchazeč předloží smlouvu o pojištění odpovědnosti za případnou škodu  
              způsobenou dodavatelem. 

 

4. Způsob zpracování nabídky 

Nabídka bude zpracována v písemné formě v českém jazyce. Předána bude v tištěné 
podobě, příp. též v podobě elektronické. Všechny listy nabídky budou očíslovány 
nepřerušenou vzestupnou řadou a zajištěny sešitím proti neoprávněné 
manipulaci. Nabídka bude v úvodu obsahovat identifikaci dodavatele, rekapitulaci 
nabídky včetně seznamu příloh a bude podepsána osobou oprávněnou jednat za 
dodavatele. 

a) Nabídková cena bude zpracována výhradně v Kč v položkách bez daně z přidané 
hodnoty a včetně daně z přidané hodnoty. Bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče 
spojené s plněním předmětu veřejné zakázky. 

b) Uchazeč stanoví nabídkovou cenu celkovou částkou za celý předmět plnění veřejné 
zakázky v souladu se zadávacími podmínkami (paušální cena za jeden měsíc).  

d)  Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. 

e) Součástí nabídky bude návrh smlouvy a smluvních podmínek v souladu se  
zákonem č. 89/2012 Sb., včetně platebních podmínek. Splatnost faktur bude činit  
nejméně 14 dní. Zadavatel nepřipouští zálohové faktury. Smlouva bude konstruována 
tak, aby obsahovala veškerá plnění zakázky ve vztahu ke svému obsahu. Výpovědní 
doba bude činit 3 měsíce a začíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce následujícího 
po měsíci, kdy byla výpověď písemně doručena druhé smluvní straně. Smlouva bude 
obsahovat závazek obou smluvních stran zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které 
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o sobě navzájem nebo o třetích osobách získali zaměstnanci obou smluvních stran 
v souvislosti s plněním smlouvy.  

f) Smlouva s vybraným uchazečem bude uveřejněna v registru smluv. Do smlouvy bude 
zahrnuta informace: „Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v 
registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, zajistí SOU gastronomie, U Krbu 521/45, Praha 10.“.  

g) V případě, že nabídka bude nejasná nebo neúplná, může být uchazeč vyzván k 
doplnění nabídky. 

h) Žádost o dodatečné informace je možno zaslat prostřednictvím e-mailu nejpozději 3 
pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Poskytnutá informace bude 
zveřejněna na profilu zadavatele. 

Kontaktní osoba: Vlastimila Arnošová, vedoucí ekonomického úseku  

                                tel. 274 019 104, e-mail: arnosovav@souukrbu.cz 

i)  Plnění bude realizováno od 01. 03. 2021 na dobu určitou 2 roky. 

 

5.  Hodnotící kritéria,  hodnocení nabídek 

Jediným kritériem je při splnění všech požadavků a podmínek zadavatele cena. 

 

6. Lhůta a místo pro podání nabídek 

Lhůta pro podání nabídek:                     7 pracovních dnů                          

Ukončení podávání nabídek:                  24. 2. 2021 do16,00 hodin 

Místo pro podání nabídek:                      SOU U Krbu 521/45, Praha 10, 108 00 

                                                                          sekretariát 1. p. - úřední hodiny: 

                                                                          po - čt   8,00 – 11,30  12,30 – 16,00 hod. 

                                                                                  pá  8,00 – 11,30  12,30 – 14,00 hod. 

Nabídky je možné podat osobně oproti potvrzení o převzetí, nebo zaslat doporučeně 
poštou prostřednictvím držitele poštovní licence. 

Obálka s nabídkou bude řádně zalepena a zřetelně opatřena názvem výběrového 
řízení s vyznačením „VŘ SOUG/01/2021 - NABÍDKA - NEOTVÍRAT“. 

 

7. Vyhodnocení nabídek a výběr dodavatele 

 Otevírání obálek proběhne dne 25. 02. 2021 v 9,00 hod. 

 Otevírání obálek se může zúčastnit max. jeden oprávněný zástupce uchazeče, 
který podal nabídku ve stanovené lhůtě. 
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 Výběrové řízení bude ukončeno do 26. 02. 2021. 

 Neúspěšní uchazeči, kteří podali nabídku, budou o výsledku výběrového řízení 
písemně bez zbytečného odkladu informováni. 

 

8. Závěrečná ustanovení 

Dodavatel bere na vědomí, že zadavatel je povinen na dotaz třetí osoby 

poskytovat informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu  

k informacím s výjimkou informací podléhajících obchodnímu tajemství. 

 

Veškeré náklady spojené s podáním nabídky nese každý uchazeč sám.  

Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoliv veřejnou zakázku zrušit v souladu  

 se ZZVZ. 
 

                                                              Mgr. Kateřina Mrvová, ředitelka školy v. r. 

 
 


