Prezident Rady pro veřejný dohled nad auditem vyhlašuje
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
na
posouzení interní dokumentace Rady vztahující se k pracovně-právní oblasti
1.

Zadavatel:

Rada pro veřejný dohled nad auditem (dále jen „Rada“)
IČ: 720 38 080
se sídlem Vodičkova 38, 110 15 Praha 1
zastoupená Prezidentem Rady Ing. Pavlem Racochou

2.

Předmět zakázky:

Posouzení interní dokumentace Rady, vztahující se k pracovně-právní
oblasti, konkrétně:
 Návrhu Pracovního řádu;
 Vzoru pracovní smlouvy;
 Vzoru přílohy ke jmenovacímu dekretu;
 Směrnice č. 2 upravující podmínky stanovení mzdy a poskytování
odměn zaměstnancům;
 Směrnice č. 6 o pracovních cestách.
Cílem posouzení je identifikovat v předmětu zakázky při zohlednění
povahy, rozsahu a uspořádání výkonu činností zadavatele:
a) případná významná rizika pro zadavatele a navrhnout konkrétní
opatření k jejich odstranění či minimalizaci;
b) případné nesoulady s právními předpisy tak, aby interní předpisy
byly v souladu obecně závaznými právními požadavky (zejména
právními předpisy v oblasti pracovního práva a právními předpisy
upravujícími činnost a fungování zadavatele) platnými ke dni
podpisu smlouvy;
c) případné zcela chybějící (vnitřními předpisy nepokryté) podstatné
oblasti úpravy a jejich označení včetně určení konkrétního
(nepokrytého) právního zdroje či zdrojů.

3.

Způsob podání nabídky:

Do datové schránky Rady (pseh96i), nebo emailem na
adresu podatelna@rvda.cz

4.

Lhůta pro podání nabídky:

30. 9. 2020

5.

Předpokládaný termín zahájení plnění:

ihned po podpisu smlouvy

6.

Předpokládaná doba plnění:

do 23. 12. 2020

7.

Požadavky na uchazeče:

Prokazatelná zkušenost s tvorbou interních
pracovně-právních předpisů pro menší subjekty (tj.
do 50 osob)

_____________________________________
Rada pro veřejný dohled nad auditem
Vodičkova 1935/38
110 00 Praha 1 – Nové Město
IČO 720 38 080, tel.: +420 222 947 692

email: podatelna@rvda.cz
web: www.rvda.cz
ID datové schránky: pseh96i

8.

Požadavky na zpracování nabídky:

Nabídka bude zájemcem předložena v českém jazyce
a bude obsahovat alespoň následující informace:
 Identifikaci uchazeče;
 Kontaktní informace uchazeče včetně telefonního
čísla;
 Cenovou nabídku v členění na počet hodin,
hodinovou sazbu a cenu celkem včetně
navrhovaných podmínek splatnosti. Všechny ceny
prosíme uvádět včetně případné DPH;
 čestné prohlášení uchazeče se seznamem služeb,
z něhož bude zřejmé, že v posledních dvou letech
poskytl alespoň tři (3) služby obdobného
charakteru a rozsahu – tj. revize interních
pracovně-právních předpisů pro subjekty do 50
zaměstnanců;
 Datum a podpis osoby oprávněné jednat jménem
uchazeče;
 Návrh smlouvy.

9.

Očekávané výstupy



Posuzované vnitřní předpisy s navrženými
úpravami v režimu sledování změn;
Komentáře vysvětlující důvod a přínosy
navržených změn;
Prezentace navržených úprav zadavateli a
diskuse nad nimi se zadavatelem v délce alespoň
2 hodin.




10.

Podmínky účasti ve výběrovém řízení:



Podání nabídky na celý předmět výběrového
řízení;
Splnění základních kvalifikačních předpokladů a
jejich potvrzení místopřísežným prohlášením dle
Přílohy 1;
Splnění dalších předpokladů pro předložení
nabídky a jejich potvrzení místopřísežným
prohlášením dle Přílohy 1;
Platnost nabídky do 31. 3. 2021.






11.

Hodnotící kritérium

Hodnotícím kritériem je cena služeb dle nabídky.

12.

Základní informace o zadavateli a
předmětu plnění:



Rada pro veřejný dohled má v současné době
12 zaměstnanců na plný pracovní úvazek a cca
10 osob na dohodu o provedení práce v jedné
lokalitě, další osoby působící v orgánech Rady
jsou činné v režimu výkonu veřejné funkce. Bližší
informace o Radě jsou k dispozici na webových
stránkách Rady (www.rvda.cz).
Předpisy, které budou předmětem posouzení,
mají celkem cca 20 stran.
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13.

Obecné podmínky výběrového řízení



Nabídky, které nebudou obsahovat požadované
náležitosti, budou ze zadávacího řízení vyřazeny.
Zadavatel si vyhrazuje právo v průběhu lhůty pro
podání nabídek výzvu změnit, upřesnit, nebo
doplnit. Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit
zadávací řízení bez udání důvodu, Zadavatel
neposkytuje náhradu jakýchkoliv nákladů, které
účastník zadávacího řízení vynaloží v souvislosti s
podáním nabídky.
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Příloha č. 1: Čestné prohlášení (závazná součást nabídky)
Údaje o uchazeči
Uchazeč (společnost):
Sídlo:
IČ/DIČ:
Zastoupen:
Kontaktní osoba:
Email / Telefon:

(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč) / (doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč)
(doplní uchazeč) / (doplní uchazeč)

Čestné prohlášení
Uchazeč prohlašuje, že splňuje základní kvalifikační předpoklady, a to tak, že je
dodavatelem:
a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované
zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace
výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijetí úplatku, podplacení, nepřímého úplatkářství,
podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo
účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání
takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat jak
tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická
osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán
nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad
podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační
složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště,
b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s
předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k
zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí
tuto podmínku splňovat jak tato právnická osoba, tak její statutární orgán nebo každý člen
statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu
dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat jak tato právnická osoba, tak
její statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li
nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž
vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel
splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či
bydliště,
c) který v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou
podplácení podle zvláštního právního předpisu,
d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v
němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že
majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen
proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních
právních předpisů,
e) který není v likvidaci,
f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak
v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v
České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,
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h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání
či bydliště dodavatele,
i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán, či mu nebylo
pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle § 54
písm. d) ZVZ požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních
předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce
nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto
osoby,
j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek a,
k) kterému nebyla v posledních 3 letech pravomocně uložena pokuta za umožnění výkonu
nelegální práce podle zvláštního právního předpisu,
l) vůči němuž nebyla v posledních 3 letech zavedena dočasná správa nebo v posledních 3
letech uplatněno opatření k řešení krize podle zákona upravujícího ozdravné postupy a
řešení krize na finančním trhu.

Uchazeč prohlašuje, že splňuje další předpoklady pro podání nabídky tak, že:
a) akceptuje podmínky výběrového řízení s tím, že na základě jím podané nabídky mu
nevzniká nárok na uzavření smlouvy;
b) stanovuje svou nabídku jako závaznou a neměnnou, a to po dobu zadavatelem stanovené
zadávací lhůty, a v případě, že dojde k rozhodnutí zadavatele o výběru jeho nabídky jako
nejvhodnější, je povinen poskytnout k podpisu smlouvy potřebnou součinnost;
c) akceptuje a uděluje souhlas s tím, že zadavatel je oprávněn sdělit informace, které jsou
v nabídce obsaženy, osobám, které jsou pověřeny administrací zakázky, poradcům
zadavatele, jeho orgánům a osobám pověřeným rozhodováním o výběru vítězného
uchazeče, popř. jakož i v dalších případech, které stanoví platné právní předpisy;
d) akceptuje a souhlasí s tím, že veškeré informace obsažené v nabídce nejsou považovány
za informace důvěrné ani za obchodní tajemství ve smyslu NOZ;
e) prohlašuje, že jím stanovená nabídková cena je cenou maximální a konečnou; přičemž
zahrnuje veškeré náklady uchazeče související s realizací zakázky;
f) je ekonomicky a finančně způsobilý plnit zakázku;
g) veškeré informace uvedené v nabídce a sdělené v této souvislosti zadavateli nebo jeho
zástupci jsou pravdivé, nezkreslené, úplné a odpovídají skutečnosti.
Uchazeč dále prohlašuje, že splňuje profesní kvalifikační předpoklady stanovené ve Výzvě
a dále, že disponuje příslušnými živnostenskými oprávněními nezbytnými pro realizaci zakázky jako
celku.
V ……………………… dne ……………

……………………………………….
[Podpis]
[společnost]
[jméno a příjmení zastupující osoby]
[funkce zastupující osoby]
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