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Studio Ypsilon, Spálená16,110 00 Praha 1,ICO:00551465

Yyzva k podání cenové nabídky na ve ejnou zakázku malého rozsahu
Ve ejná zakázka malého rozsahu není zadávána postupem podle zákona.

1. Název ve ejné zakétzky: komplexní zpracování ričetní agendy Studia Ypsilon včetně prací
souvisejících
Druh ve ejné zakázky podle jejího p edmětu: služby
Druh ve ejné zakázky podle v še její p edpokládané hodnoty: ve ejná zakázkamalého rozsahu
P edpokládaná hodnota ve ejné zakáz|<y bez DPH: 864.000,- Kč
P edpokládanáhodnota ve ejné zakánky s DPH: l.045.440,- Kč
Zprisob zaďání: ve ejná zakázkamalého rozsahu
věcn zámér včetně ekonomického a časového od vodnění:
a) zámérem ve ejné zakázkyje: komplexní zpracování ričetní agendy včetně prací souvisejících
b) místo plnění ve ejné zakázJq: Studio Ypsilon, Spálená 16, Praha 1

c) termín zahájení a ukončení plnění: 1,. 4.2021- 3l,. 3.2023
7. pecifikace a kritéria VZMR

VeŠkeré práce související s komplexním zpracováním riěetní agendy SY (800 až 1000 ričetních
položek měsíčně) včetně prací souvisejících budou probíhat na záktadě P íkazr smlouvy:
I. v sídle objednavatele - ekonomické kancelá i SY
II. v termínech a době objednavatelem určené
III. dle pokynri hlavní ričetní SY
IY , na zaŤízpní obj ednavatele a v programu GORDIC
V. součrásť zpracovrlLrť riěetní agendy je i p edkontace, formání kontroly určen ch dokladri" pffprava
podklad pro v kanictví, zpracování a tisk určen ch v kazri a hliišení, archivace.
VI. riČeb a ekonomické poradenství, součinr:ost p i kontrolách a pracích s tím spojen ch a další
práce související.
VII. dlouholet í (l0 let a více) malost ričtování p íspěvkov ch o tganizací I:ť.. m. Prahy podmínkou

8. Kritéria pro hodnocení nabídek:
1 . do vjběrového ízeni budou zaŤazpny pouze ty nabídky, které budou splňovat specifikace uvedené
v bodu č. 7 tétoÝzvy.
Kritéria pro hodnocení nabídek
1, počet let praxe v ričtoviání PO hl. m. Prahy - 30 %
2, nabídnutá cena - zadavatel bude hodnotit nižší cenu jako vlthodnější. Nabídnutá cena musí b;ft

celková, konečná a nesmí p ekročit p edpokládanou hodnotllYzl\tR. - 70 %
9. Lh ta, zpťrsob a místo podání nabídky:

- elektronicky na e-mail: pechova@ypsiloŇa.cz - nebo prost ednicMm systému Tenderarena.cz,
nebo osobně v sídle zadavatele - lhrita: - do 5.3.2021- 12.00 hod. nebo

- součástí cenové nabídky bude ,,Krycí list nabídky".
10. Zadavatel: Studio Ypsilon, Spálená 16, 110 00Praha t,IČo: oosst+os,DIÚCZ0055I465,

právnická forma: p íspěvková organizace
- kontakmí informace: 727 840 906 - Ing.Bc. B. Pechová

1 1. Další informace - p ípadné up esnění pechova@ypsilonka.cz
|2. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávací izení p edjeho ukoněenim zrŇit.

V Praze dne 25. 2, 2021

prof. Jan Schmid
editel Studia Ypsilon
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Krycí list nabídky
pro ve ejnou zakázku malého rozsahu

Název ve ejné zakazky: Komplexní zpracování ríčetní agendy Studia Ypsilon včetně prací

souvisejících

Ve ejná zakáykamalého rozsahu není zadávéna postupem podle zákona.

Zadavatel: Studio Ypsilon, Spálená 16, Praha 1, IČO: 0055 1465

DODAVATEL:
Název, jméno

Sídlo

ICo
DIC

Osoba oprávněná
iednat za dodavatele
kontaktní osoba

Telefonní spojení,
e-mail
Bankovní spojení
(číslo ričtu)

zlvlzNn Úoa"lB K HODNOCENÍ Na.nÍDEK
Na základě y ,ny k podání cenové nabídky a specifikace vzMR budou vykonávany tyto práce:
Veškeré práce související s komplexním ryracověním ričefirí agendy SY (800 až 1000 ričetrrích položek měsíčně) včetrrě
pr aci souvisej ících budou probíhat na základě PŤ kaní sm louvy :

I. v sídle objednavatele - ekonomické kancelá i SY
II. v termínech a době objednavatelem určené
III. dle pokynri hlavní ričetní SY
IV. na za izeni objednavatele a v programu GORDICV. součástí zpracování ričetní agendy je i p edkontace, formální
kontroly určen ch dokladri, p íprava podkladťr pro v kamictví, ryracování a tisk určen ch :v:í.,kazn a hlášení, archivace.
VI. četní a ekonomické poradenství, součinnost p i kontrolách a pracích s tím spojen ch
a další práce související

VII. dlouholetá (10 let a více) zralost ričtování p íspěvkovYch organizací hl. m. Prahy
podmínkou
Počet let praxe v ričtování PO hl. m. Prahy
V; še celkové nabídkové ceny bez DPH
(součet iednotkov ch cen)
V; še celkové nabídkové ceny s DPH
(souěet iednotkov ch cen)
Měsíční platba za služby v rámci Pííkazní smlouvy bez DPH

Platnost nabídky

Dodavatel tímto čestně prohlašuj e, že:
- veškeré jím uvedené daje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro dodavatele

závaznékrea|izaci p edmětu této ve ejné zakázky
- nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění p edmětu ve ejné zakéaky malého rozsahu.

V dne za dodavatele:


