PARK ROCHUS, o.p.s.
Obecně prospěšná společnost zapsaná v rejstříku
obecně prospěšných společností u KS Brno, odd. O, vložka 422

Studentské náměstí 1531, 686 01 Uherské Hradiště

Zadavatel:
Jméno a příjmení osoby
oprávněné jednat jménem
zadavatele

Park Rochus, o.p.s., Studentské náměstí 1531,
686 01 Uherské Hradiště

PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D.

Název zakázky:

Vedení účetnictví společnosti Park Rochus, o.p.s.
a ekonomické služby

Číslo zakázky:

VZ 150201

Způsob zadání:

Dle Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu společností Park Rochus, o.p.s.

Park Rochus, o.p.s. poptává zpracování cenové nabídky za služby spojené s vedením
účetnictví společnosti. Jedná se zejména o tyto konkrétní činnosti:
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vedení účetnictví a evidence majetku
vedení mzdového účetnictví a personalistiky
zpracování daňových přiznání v řádných termínech a na základě pověření zastupování
příkazce v daňovém řízení a ve styku se správcem daně
 příprava podkladů pro návrh rozpočtu příkazce a případné další návrhy jeho změn;
připravovat následnou kontrolu plnění rozpočtu příkazce, jakož i jeho jednotlivých
projektů
 zpracování výkazů pro Český statistický úřad
 účast na případných kontrolách ze strany správce daně, zdravotních pojišťoven, České
správy sociálního zabezpečení, zakladatelů společnosti, členů dozorčí a správní rady
společnosti, poskytovatelů dotačních prostředků
 poskytování konzultace v případech změn v oblasti daňových zákonů, zákona
o účetnictví, v oblasti norem sociálního a zdravotního pojištění, správy daní
a poplatků; dále pak vybraných pasáží obchodního zákoníku, občanského zákoníku
a zákoníku práce týkající se vedení účetnictví a mezd
 poskytování konzultace v organizačních, ekonomických a finančních otázkách,
v oblasti plánování, řízení a kontroly
 poskytování konzultace a přípravy podkladů z účetní agendy pro postup příkazce
v oblasti administrace dotačních projektů; zejména podklady z účetní agendy pro
podání žádosti o dotaci, uzavírání smluv a následné vyúčtování dotací a příspěvků
poskytnutých na dotační projekty realizované příkazcem
 kontrola účetních aspektů uzavíraných smluv
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Protože je výkon činností v jednotlivých měsících kalendářního roku různý (průměrně činí
přibližně 40 – 50 hod. za kalendářní měsíc), požadujeme účtovat služby za skutečně
odpracované hodiny.
Vaši cenovou nabídku proto prosím strukturujte následovně:
- Cena za hodinu bez DPH:
- DPH 21%:
- Cena za hodinu včetně DPH:
Cenovou nabídku prosím zašlete na naši adresu uvedenou v hlavičce nebo elektronicky na email jan.blahusek@parkrochus.cz do 25. 2. 2015 (včetně).
V Uherském Hradišti dne 11. 2. 2015
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PhDr. Jan Blahůšek, Ph.D., v.r.
ředitel společnosti

www.parkrochus.cz, tel. + 420 576 776 552, e-mail: info@parkrochus.cz

IČ: 29234387, číslo účtu: 107 0000 182/2200

