Výzva k předložení nabídky
na zakázku malého rozsahu na služby
„Zpracování přiznání k dani z příjmů právnických osob za rok 2020“

Zadavatel:

Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno, IČO 44992785

Předmět zakázky:
- zpracování a podání daňového přiznání v souladu s ustanovením § 136 odst. 2, zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, za statutární město Brno, sestávajícího z dílčích údajů
Magistrátu města Brna a 29 městských částí za hlavní a vedlejší hospodářskou činnost
podle aktuální metodiky a platné legislativy. Konečná čísla daňové povinnosti
jednotlivých městských částí musí mít tyto k dispozici v průběhu měsíce května 2020.
- zkompletování daňového přiznání a všech k němu požadovaných příloh (včetně např.
rozpisu příslušných řádků přiznání).
- ověření rizikových oblastí a průběžná metodická spolupráce při řešení problematiky
předmětného a aktuálního zdaňovacího období ve všech návaznostech.
- zpracování doprovodné přehledné zprávy o postupu prací včetně soupisu jednotlivých
položek v členění dle městských částí a Magistrátu města Brna.
- spolupráce se správcem daně v případě kontroly předmětného zdaňovacího období.
Termín plnění:

daňové přiznání musí být daňovým poradcem předloženo na Finanční úřad
do 30. 6. 2021

Způsobilost k plnění zakázky:
- základní způsobilost dle § 74 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
v platném znění (dále jen ZZVZ)
- profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ
- technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ
Prokázání způsobilosti k plnění zakázky:
- předložení čestného prohlášení o splnění základní způsobilosti
- doložení dokladů, prokazujících oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu
veřejné zakázky (výpis z OR nebo ŽR)
- doložení dokladů, prokazujících odbornou způsobilost (doklad o členství v Komoře
daňových poradců)
- seznam nejméně 3 služeb obdobného rozsahu, poskytnutých v posledních 3 letech
územním samosprávným celkům v České republice s minimálně 30 tis. obyvateli.
Veškeré doklady stačí předložit v prosté kopii.
Předložení nabídky:
Nabídku předložte elektronicky na e-mail horcica.vojtech@brno.cz v termínu
do 6. 11. 2020 do 12.00 hod.
V nabídce uveďte celkovou nabídkovou cenu bez DPH a včetně DPH.
Výběr nejvhodnější nabídky bude proveden podle výše nabídkové ceny.
Pokud nabídková cena všech dodavatelů překročí hranici 200 tis. Kč bez DPH, může být
zadávací řízení zrušeno.
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