
@ffi Studio Ypsilon, Spálená 16, 110 00 Praha 1, ICO: 00551465

Yýzva k podání cenové nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána postupem podle zákona.

1. Název veřejné zakazky: komplexní zpracování účetní agendy Studia Ypsilon včetně prací
souvisejících

2. Druh veřejné zakázky podle jejího předmětu: služby
3. Druh veřejné zakézky podle výše její předpokládané hodnoty: veřejná zakázka malého rozsahu
4. Předpokládaná hodnota veřejn é zakázl<y bez DPH: 990.000,- Kč

Předpokládaná hodnota veřejné zakévky s DPH: 1.197.900,- Kč
5. Způsob zadání: veřejná zakévkamalého rozsahu
6. Věcný záměr včetně ekonomického a časového odůvodnění:

a) záměrem veřejné zakázky je: komplexní zpracovániúčetní agendy včetně prací souvisejících
b) místo plnění veřejné zakázky: Studio Ypsilon, Spálená 16, Praha 1

c) termín zahájení a ukončení plnění: 1. 4. 2023 - 31. 5. 2025
7. Specifikace a kritéria VZMR

Veškeré práce související s komplexnimzpracoviáním účetní agendy SY (800 až1100 položek
měsíčně) včetně prací souvisejících budou probíhat nazákladěPříkazní smlour,y:
I. v sídle objednavatele - ekonomické kancelaři SY
II. v termínech a době objednavatelem určené
III. dle pokynů hlavní účetní SY
IV. na zařízeni objednavatele a v programu GORDIC
V. součástí zpracování účetní agendy je i předkontace, formální kontroly určených dokladů, příprava
podkladů pro výkaznictví, zpracování a tisk určených ýkazi a hlášení, archivace.
VI. účetní a ekonomické poradenství, součinnost při kontrolách, aptacích s tím spojených a další
práce související.
VII. dlouholetá (10 let a více) znalost účtování příspěvkoqých organizací hl. m. Prahy podmínkou

8. Kritéria pro hodnocení nabídek:
l. do qýběrového řízení budou zařazeny poulze ty nabídky, které budou splňovat specifikace uvedené
v bodu ě.7 této uýnv.
Kritéria pro hodnocení nabídek
1. počet let praxe v účtování PO hl. m. Prahy - 30 %
2. nabídnutá cena - zadavatel bude hodnotit nižší cenu jako výhodnější. Nabídnutá cena musí být

celková, konečná a nesmí překročit předpokládanou hodnotu VZMR - 70 %
9. Lhůta, způsob a místo podání nabídlcy:

- elektronicky na e-mail: pechova@ypsilonka.cz. nebo osobně v sídle zadavatele
- lhůta: - do 9. 3.2023 - 12.00 hod.

- součástí cenové nabídky bude ,,Krycí list nabídky".
I0. Zadavatel: Studio Ypsilon, Spátená 16, 110 00 Praha 1, IČO: 00551465, DIČ CZ0O55I465,

pr ávnická forma: příspěvkov á or garizace
kontaktní informace: 727 840 906 - Ing.Bc. B. Pechová

1 1, Další informace - případné upřesnění pechova@ypsilonka.cz
12. Zadavatel si vyhrazuje právo zadávacířízeni před jeho ukončením zrušit.

Y Pruze dne 27 .2.2023



Krycí list nabídky 

pro veřejnou zakázku malého rozsahu 

 

Název veřejné zakázky: Komplexní zpracování účetní agendy Studia Ypsilon včetně prací   

                                        souvisejících 

Veřejná zakázka malého rozsahu není zadávána postupem podle zákona. 

 

Zadavatel: Studio Ypsilon, Spálená 16, Praha 1, IČO: 00551465 

 

DODAVATEL: 

Název, jméno  

Sídlo  

IČO  

DIČ  

Osoba oprávněná 

jednat za dodavatele 
 

Kontaktní osoba  

Telefonní spojení, 

e-mail 
 

Bankovní spojení 

(číslo účtu) 
 

 

ZÁVAZNÉ  ÚDAJE   K  HODNOCENÍ  NABÍDEK 
Na základě Výzvy k podání cenové nabídky a specifikace VZMR budou vykonávány tyto práce: 

Veškeré práce související s komplexním zpracováním účetní agendy SY (800 až 1000 účetních položek měsíčně) včetně 

prací souvisejících budou probíhat na základě Příkazní smlouvy: 

I. v sídle objednavatele – ekonomické kanceláři SY 

II. v termínech a době objednavatelem určené 

III. dle pokynů hlavní účetní SY 

IV. na zařízení objednavatele a v programu GORDICV. součástí zpracování účetní agendy je i předkontace, formální 

kontroly určených dokladů, příprava  podkladů pro výkaznictví, zpracování a tisk určených výkazů a hlášení, archivace. 

VI. účetní a ekonomické poradenství,  součinnost při kontrolách a pracích s tím spojených  

a další  práce související  

 
VII. dlouholetá (10 let a více) znalost účtování příspěvkových organizací hl. m. Prahy 

podmínkou  

Počet let praxe v účtování PO hl. m. Prahy 

 

Výše celkové nabídkové ceny bez DPH 

(součet jednotkových cen) 
 

Výše celkové nabídkové ceny s DPH  

(součet jednotkových cen) 
 

Měsíční platba za služby v rámci Příkazní smlouvy bez DPH  

Platnost nabídky  

 

Dodavatel tímto čestně prohlašuje, že: 

- veškeré jím uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky, jsou pravdivé a pro dodavatele  

   závazné k realizaci předmětu této veřejné zakázky 

- nabídková cena obsahuje veškeré náklady na splnění předmětu veřejné zakázky malého rozsahu. 

 

 

 

 

V                 dne                                                                        za dodavatele: 


