
Zadavatel Evidenční číslo
zakázky ve VVZ Název zakázky Stav Popis nabídky (předmět a hodnoticí kritéria) Propojení se 

zadavatelem Střet zájmů
Vztah k zadavateli 

(pracovněprávní nebo 
jiný)

Poznámka Závěrečná zpráva

Česká republika – 
Ministerstvo financí

240009 Provedení mimořádného auditu systému a 
mimořádných auditů operací vybraných projektů 
Regionálního operačního programu Střední Čechy

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: provedení mimořádných auditů vyžádaných Evropskou komisí v souvislosti s rizikem závažných 
nesrovnalostí v rámci Regionálního operačního programu Střední Čechy
Hodnoticí kritéria: nejnižší nabídková cena 100 %

žádné není žádný nadlimitní finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Česká republika – 
Ministerstvo práce a 
sociálnách věcí

353721  Audit software a licencí jako součást „Optimalizace 
IT na MPSV“

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: Předmětem plnění této veřejné zakázky byly služby spočívající v provedení auditu licencí podnikového 
softwaru s cílem identifikace možností redukce nákladů na jejich nákup a podporu a zvýšení efektivnosti 
hospodaření s licencemi a nastavení budoucí jednotné evidence licencí. Předmětem auditu byly pouze licence 
registrované na Českou republiku - Ministerstvo práce a sociálních věcí.                                              Hodnoticí 
kritéria: celková nabídková cena (bez DPH) 60 %, kvalita nabízeného plnění 40 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Česká republika – 
Ministerstvo pro místní 
rozvoj

60063328 Střednědobé hodnocení věcné a finanční realizace 
Národního strategického referenčního rámce

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: Evaluace dosavadního věcného a finančního pokroku realizace NSRR a OP a zároveň v kontextu 
socioekonomických změn posouzení možnosti dosažení stanovených cílů NSRR a OP. Na základě této analýzy 
bude sestaven soubor doporučení k případným revizím současného programového období a k nastavování 
budoucího programového období 2014+. Hlavní hodnocené oblasti: • Ověření relevance cílů NSRR ve vztahu k 
vnějším vlivům; • Analýza pokroku realizace a plnění stanovených cílů NSRR; • Vyhodnocení přínosu NSRR a 
OP k horizontálním tématům; • Vyhodnocení funkčnosti implementačního systému; • Vyhodnocení funkčnosti 
systému monitorování.
Hodnoticí kritéria: celková nabídková cena bez DPH 55 %, kvalita realizace předmětu plnění 45 %

žádné není žádný podlimitní finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Česká republika – 
Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy

Studie proveditelnosti systémových, ekonomických 
a procesních aspektů zavedení školného v 
půjčkovém režimu ve vazbě na administraci 
nevratné finanční pomoci, včetně RIA

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Hodnoticí kritéria: kvalita návrhu řešení zakázky a systematičnost popisu metodologie a přístupu k projektu, popis 
metodologie a přístup ke zpracování projektu 45 %, nabídková cena 55 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Česká republika – 
Ministerstvo životního 
prostředí

488219 Vytvoření metodiky tvorby koncepcí a metodiky 
vyhodnocování dopadů koncepcí

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: Cílem veřejné zakázky je vytvoření návrhu dvou typů metodik–metodiky pro přípravu strategií a politik a 
metodiky hodnocení dopadů koncepcí–uplatnitelných institucionálně a systémově v rámci činnosti Veřejného 
zadavatele. Hodnoticí 
kritéria: celková nabídková cena 70 %, kvalita navrhovaného řešení 30 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, a.s.

242103 Auditní služby smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení auditu za roky 2013, 2014 a 2015.
Hodnoticí kritéria: A. Nabídková cena části plnění A váha 55 %;
B. Nabídková cena části plnění B váha 5 %; C. Nabídková cena části plnění C váha 5 %; D. Zpracování modelu
auditorských prací váha 5 %; E. Minimální počet odpracovaných hodin za část plnění A váha 30 %

žádné není žádný nadlimitní, otevřené řízení

Český rozhlas 213491 Audit statutární účetní závěrky v letech 2011–2014 smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: audit statutární účetní závěrky v letech 2011–2014
Hodnoticí kritéria: nejnižší nabídková cena 100 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

ČR – Česká správa 
sociálního zabezpečení

104398                 
375128 

Metodika řízení projektů ČSSZ ve vazbách na 
platné interní akty řízení ČSSZ, MPSV a zpracování 
popisu konkrétních procesů na ČSSZ vč. zajištění 
komplexní konzultační podpory a souvisejících 
vzdělávacích aktivit

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: poskytování metodické, konzultační a poradenské podpory v rámci projektu „Projektová kancelář České 
správy sociálního zabezpečení“ reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00042 v rozsahu a souladu se zadávacími podmínkami
Hodnoticí kritéria: celková nabídková cena 60 %, kvalita nabídky 40 %
V rámci projektu "Projektová kancelář", reg. č.: CZ.1.04/4.1.00/59.00042 bylo vypsáno jednací řízení bez 
uveřejnění s názvem: "Poskytování poradenských služeb – rozšiřující školení Metodiky řízení projektů ČSSZ" na 
služby spojené s  proškolením 400 osob z řad zaměstnanců České správy sociálního zabezpečení. Plnění této 
zakázky zatím nebylo ukončeno. 

žádné není žádný nadlimitní finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání 
/ plnění zakázky 
zadávané v jednacím 
řízení bez uveřejnění 
probíhá

OVA!!!CLOUD.net a.s. 346260 Poradenské, transakční a právní služby při prodeji 
akciového podílu ve společnosti

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: dodávka poradenských a právních služeb v průběhu celého procesu prodeje akciového podílu ve 
společnosti OVANET a.s. ve výši 66 %
Hodnoticí kritéria: ekonomická výhodnost nabídky (paušální odměna v Kč bez DPH, provize) 100 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace

60054635 Provedení auditu účetních závěrek a výročních 
zpráv za účetní období 2011–2013, provedení 
auditu majetku určeného k privatizaci a poradenství 
a konzultační činnost v oblasti účetnictví, evidence 
majetku a daní

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá 

Předmět: Provedení auditu účetních závěrek a výročních zpráv za účetní období 2011–2013, provedení auditu 
majetku určeného k privatizaci a poradenství a konzultační činnost v oblasti účetnictví, evidence majetku a daní.
Hodnoticí kritéria: ekonomická výhodnost nabídky – cena za audit statutární účetní závěrky 70 %, cena za audit 
privatizačního projektu 15 %, hodinová sazba za poradenství 15 %

žádné není žádný nadlimitní finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Státní fond životního 
prostředí České republiky

212480 Tvorba strategie – programově projektové 
zapracování variant strategie, v rozsahu komplexní 
strategie SFŽP

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět:
• zhodnocení aplikačních možností formalizovaných prognostických modelů pro využití v koncepční činnosti
SFŽP, nároky na datové zabezpečení
• stanovení a vymezení rozsahu hodnoticích kritérií pro vítěznou variantu strategie (strategií)
• nastavení systému aktualizace strategií v závislosti na vnějších a vnitřních faktorech – analýza citlivosti
• sestavení návrhové části procesního modelu a doporučení metod setrvalé koncepční činnosti a strategického
plánování pro průběžné hodnocení stavu a výhledu ekonomické situace SFŽP
• finalizace a testování strategie z hlediska potřeb rozvojových činností a zkvalitnění a zefektivnění řízení rozvoje
organizace, kontrolovatelné znaky
• závěrečné a dokončující práce na projektu (oponentury, publicita, propagace).
Hodnoticí kritéria: celková nabídková cena 60 %, metodologie a návrh řešení 40 %

žádné není žádný veřejná zakázka byla 
vypsána jako nadlimitní, 
otevřené řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

PŘEHLED NADLIMITNÍCH A PODLIMITNÍCH VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Ukončené veřejné zakázky
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Státní fond životního 
prostředí České republiky

212478 Analýza sektorových strategií v činnosti SFŽP ČR 
ve vztahu ke zlepšení institucionální kapacity a 
efektivnosti výkonnosti veřejné správy

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět:
• hodnocení minulého vývoje koncepční a prognostické činnosti v péči o životní prostředí – vymezení klíčových
směrů vývoje z hlediska SFŽP
• vyhodnocení dlouhodobých trendů finančního zabezpečení péče o životní prostředí po roce 1990 a definování
relevantních vazeb ve vztahu k SFŽP
• analýza hypotetických sektorových strategií SFŽP (koncepce "zelené banky", efektivního využívání finančních
zdrojů, využitelnost regionálních pracovišť) pro stavení dlouhodobého zaměření funkcí SFŽP v politice životního
prostředí
• modely a pracovní verze doporučených strategií transformačních procesů směřování SFŽP a jejich
kontrolovatelné znaky
• závazná doporučení pro implementaci strategie SFŽP na bázi zajištění zvýšení institucionální kapacity a
zlepšení efektivnosti veřejné správy
Hodnoticí kritéria: celková nabídková cena 60 %, metodologie a návrh řešení 40 %

žádné není žádný veřejná zakázka byla 
vypsána jako nadlimitní, 
otevřené řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Státní fond životního 
prostředí České republiky

212481 Nastavení systému sledování naplňování strategií v 
návaznosti na celý systém kontroly SFŽP

smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět:
• definování systému synergické kontroly SFŽP s vymezením oblastí působení a tematického zaměření
• preventivní, průběžná a závěrečná kontrola tvorby koncepce a strategie SFŽP v tomto systému
• kritéria úspěšné implementace strategií a jejich sledování
• kontrola a její efektivní zacílení na identifikované oblasti
• využití informačních a komunikačních technologii ICT v systému modelů kontroly a dataminingu kontrolních
nálezů
• hodnocení systémů z hlediska potřeb strategického plánování
• doporučení pro další postup.                                                              
Hodnoticí kritéria: celková nabídková cena 60 %, metodologie a návrh řešení 40 %

žádné není žádný veřejná zakázka byla 
vypsána jako nadlimitní, 
otevřené řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Všeobecná zdravotní 
pojišťovna ČR 

233808 Protikorupční program Ústředí VZP ČR smlouva podepsána, zakázka 
dokončena

Předmět: vypracování Protikorupčního programu Ústředí VZP ČR (etapa 1: provedení analýzy rizikových 
procesů, vypracování mapy korupčního ohrožení zaměstnanců, vypracování návrhu na aktualizaci stávajícího 
Etického kodexu zaměstnance, vypracování návrhu Protikorupčního kodexu zaměstnance; etapa 2: poskytování 
konzultačních a odborných služeb v rámci implementace Protikorupčního programu Ústředí VZP ČR)
Hodnoticí kritéria: celková cena za předmět plnění v etapě č.1 bez DPH 55 %, cena za člověko/hodinu v etapě č.2 
bez DPH 15 %, odborná a kvalitativní úroveň nabídky díla a služeb 30 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

finální fakturovaná 
cena odpovídá 
nabídkové ceně; další 
informace na vyžádání

Zadavatel Evidenční číslo
zakázky ve VVZ Název zakázky Stav Popis nabídky (předmět a hodnoticí kritéria) Propojení se 

zadavatelem Střet zájmů
Vztah k zadavateli 

(pracovněprávní nebo 
jiný)

Poznámka Závěrečná zpráva

Česká centrála cestovního 
ruchu

511764 Analýza návštěvnosti horských středisek v České 
republice

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: Předmětem zadávacího řízení je příprava, realizace a vyhodnocení výzkumu zaměřeného na 
návštěvnost horských středisek v České republice a faktory, které návštěvnost v letní i zimní sezóně ovlivňují.
Hodnoticí kritéria: Nabídková cena 70 %, Návrh metodiky šetření a sběru dat 25 %, Projektové řízení 5 % 

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení; nabídku podalo 
sdružení firem KPMG 
Česká republika, s.r.o. a T-
Mobile Czech Republic 
a.s.

Česká pošta, s.p. 228134 Služby SAP specialistů rámcová smlouva podepsána s 
více dodavateli

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je poskytování  IT  služeb v oblasti systémů SAP pro interní a externí 
subjekty včetně poradenských a dalších služeb SAP specialistů dodavatele.                                                              
Hodnoticí kritéria: Cena za 1 MD – SAP analytik/Konzultant (Business) Junior (5 %); Cena za 1 MD – SAP 
analytik/Konzultant (Business) Standard (7 %); Cena za 1 MD – SAP analytik/Konzultant (Business) Senior (15 
%); Cena za 1 MD – SAP Technologický konzultant Junior (3 %); ena za 1 MD – SAP Technologický konzultant 
Standard (8 %); Cena za 1 MD – SAP Technologický konzultant Senior (13 %); Cena za 1 MD – SAP Architekt 
Senior (12 %); Cena za 1 MD – ABAP Developer Junior (2 %); Cena za 1 MD – ABAP Developer Standard (10 
%); Cena za 1 MD – ABAP Developer Senior (11 %); Cena za 1 MD – SAP Project manager Junior (1 %); Cena 
za 1 MD – SAP Project manager Standard – váha (4 %); Cena za 1 MD – SAP Project manager Senior (9 %)

žádné není žádný nadlimitní, otevřené řízení

Česká republika – 
Ministerstvo financí

224888 Poskytování auditních služeb při zajišťování výkonu 
auditů systémů a auditů operací v kompetenci 
Auditního orgánu u operačních programů 
spolufinancovaných z prostředků strukturálních 
fondů a Fondu soudržnosti

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: 1. Výkon auditů v kompetenci Auditního orgánu
a) Provedení mimořádných auditů, například vyžádaných Evropskou komisí, při výskytu závažných
nedostatků/nesrovnalostí, tematicky zaměřené audity prováděné průřezově přes více/všechny operační programy.
b) Provedení auditů informačních systémů a informačních technologií.
c) Zajištění výkonu auditů v případě neočekávaného nedostatku zdrojů Auditního orgánu.
Hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech.
2. Posouzení kvality výkonu činností prováděných Auditním orgánem v souladu s mezinárodně uznávanými
auditorskými standardy. Nezávislé posouzení kvality prováděných činností Auditního orgánu. Hlavními výstupy v
této oblasti budou zprávy o posouzení kvality prováděných činností včetně návrhů opatření ke zlepšení.
3. Provedení auditu u projektů Auditního orgánu financovaných z Operačního programu Technická pomoc ve
vzorku operací. Hlavními výstupy v této oblasti budou zprávy o provedených auditech.
Hodnoticí kritéria: nejnižší nabídková cena 100 %

žádné není žádný otevřené, nadlimitní; 
nabídku podalo sdružení 
společností KPMG Česká 
republika, s.r.o., BDO 
Audit, s.r.o., BDO CA 
s.r.o.

Česká republika – 
Ministerstvo financí

497198 Poradenské služby smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Poradenské služby v souvislosti s mezinárodními investičními spory inciovanými proti ČR.
Hodnoticí kritéria: nejnižší nabídková cena

žádné není žádný jednací řízení bez 
uveřejnění

Česká republika – 
Ministerstvo financí

358053 Technická asistence při ověřování průběhu 
realizace projektů financovaných z Programu 
švýcarsko–české spolupráce

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Zajištění nezávislé věcné a finanční expertní ověření průběhu implementace projektů financovaných z  Programu 
švýcarsko–české spolupráce na místě jejich realizace v celé ČR, zejména v Olomouckém a Moravskoslezském 
kraji.                                                                                                                            Hodnoticí kritéria: Kvalita 
zpracování vzorových příkladů k ověření na místě 60 %, Celková nabídková cena bez DPH 40 %

žádné není žádný nadlimitní, otevřené řízení

Česká republika – 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí

60054556 Administrace grantových projektů Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost – 
administrativní zajištění implementace oblastí 
podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3

rámcová smlouva podepsána (s 
více dodavateli);

vyhrán minitendr na oblast 3.1 – 
výzvy č. 21, 30  (1.– 8. kolo), 43, 
45, 65, 66 a 67  – smlouva 
podepsána, zakázka probíhá

vyhrán minitendr na oblast 
podpory 3.1 – výzvy 78 a 86

Předmětem plnění VZ jsou služby admin. charakteru, které spočívají především ve věcné a finanční kontrole 
zpráv o zahájení projektu, monitorovacích zpráv, které jsou předkládány příjemci finanční podpory v rámci oblastí 
podpory 1.2, 2.1, 3.1, 3.2 a 3.3 OP LZZ, provedení formálního hodnocení a hodnocení přijatelnosti předložených 
žádostí o finanční podporu a dalších podpůrných činností.
Hodnoticí kritéria: nabídková cena 40 %, technické a kvalitativní vlastnosti 60 %

žádné není žádný nadlimitní

Neukončené veřejné zakázky
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Česká republika – 
Ministerstvo práce a 
sociálních věcí

484010 Komplexní analýza oblasti řízení bezpečnosti a 
následná implementace v rezortu MPSV

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění komplexní analýzy a mapování procesů fyzické, 
personální, administrativní a informační bezpečnosti, dále kybernetické bezpečnosti, ochrany osobních a citlivých 
údajů, bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a informačních systémů infrastruktury.                                                              
Hodnoticí kritéria: Nabídková cena: 65 %, Celková kvalita nabídky 35 % 

žádné není žádný nadlimitní, otevřené řízení; 
nabídku podalo sdružení 
společností KPMG Česká 
republika, s.r.o. a I3 
Consultants s.r.o.

Česká republika - 
Ministerstvo průmyslu a 
obchodu

516794 Analýza a návrh meziresortní konsolidace MPO smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmětem je poskytování odborného poradenství pro realizaci projektu „Konsolidace agend a činností mezi 
organizačními složkami státu, příspěvkovými organizacemi v působnosti ministerstva a Ministerstvem průmyslu a 
obchodu“.                                                                                                                                    Hodnoticí kritéria: 
Nabídková cena bez DPH 60 %, Kvalita návrhu zajištění poskytovaných služeb 40 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení 

Česká republika - 
Ministerstvo spravedlnosti

632302 Outsourcing profesionálních odborných služeb 
technického dozoru investora pro nasazení DMS 
platformy

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí profesionálních odborných služeb technického dozoru investora 
pro nasazení DMS platformy.                                                                                                                        Hodnoticí 
kritéria: Nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH za 1 člověkohodinu práce.  

žádné není žádné zjednodušené podlimitní 
řízení

Česká republika – 
Ministerstvo zemědělství

358096 Ex–post hodnocení Programu rozvoje venkova ČR 
pro období 2007–2013

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: Předmětem plnění  je zpracování průběžného hodnocení Programu rozvoje venkova České republiky 
(PRV) na období 2007–2013 v roce 2014 a ex–post hodnocení PRV. Cílem hodnocení je prověření stupně využití 
prostředků, efektivity a účinnosti programování Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, jeho 
socioekonomického dopadu a vlivu na priority Evropského společenství.                                   Hodnoticí kritéria: 
nabídková cena bez DPH 55 %, kvalita popisu způsobu plnění a zpracování případové studie 45 %

žádné není žádný nadlimitní, otevřené řízení

Českomoravská záruční a 
rozvojová banka, a.s.

523408 Auditní služby 2016–2019 smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí auditních služeb, resp. provedení auditu za roky 2016, 2017, 
2018 a 2019 v rozsahu zadávacích podmínek.                                                                                   Hodnoticí 
kritéria: Nabídková cena části plnění A (váha 60 %), nabídková cena části plnění B (váha 5 %), Nabídková cena 
části plnění C (váha 5 %), minimální počet odpracovaných hodin za části plnění A (váha 30 %)

žádné není žádný otevřené zadávací řízení

Český rozhlas 632794 Poradenství v oblasti daňového a finančního práva rámcová smlouva podepsána, 
zakázka probíhá

Předmětem plnění rámcové smlouvy uzavřené na základě tohoto zadávacího řízení je poskytování poradenství 
především v oblasti daňového a finančního práva v podobě systematické odborné pomoci v daňových a 
finančních záležitostech, týkajících se všech platných daní na území České republiky, poradenství při zdaňování 
v mezinárodním kontextu a dopadu daňové problematiky do ekonomiky ČRo; zastupování před soudy a jinými 
správními orgány v souvislosti s daňovými kauzami a zpracování přiznání k dani z příjmu právnických osob.
Hodnotící kritéria: Nabídková cena (váha 40 %), Organizace realizačního týmu (váha 30 %), Zkušenosti členů 
realizačního týmu (váha 15 %), Kvalifikace členů realizačního týmu (váha 15 %)

žádné není žádný otevřené zadávací řízení

ČR – Česká správa 
sociálního zabezpečení

213006 Rámcová smlouva na poskytování odborných 
poradenských a konzultačních služeb v oblastech 
systémové integrace, služeb bezpečnosti informací, 
koordinace a  implementace systémů IKT

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným uchazečem na poskytování odborných poradenských a 
konzultačních služeb v těchto oblastech:
a) Služby systémové integrace,
b) Služby koordinační,
c) Služby bezpečnosti informací a
d) Služby implementace systémů IKT služeb
Hodnoticí kritéria: celková nabídková cena (v Kč bez DPH) 50 %, způsob poskytování služeb 50 %

žádné není žádný nadlimitní

Hlavní město Praha 214918 ICT strategie hlavního města Prahy na období 
2011–2014 

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: poradenské služby spočívající ve zpracování ICT strategie hlavního města Prahy na období 2011–2014
Hodnoticí kritéria: nabídková cena 60 %, kvalita a způsob poskytovaných služeb 40 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

Moravskoslezský kraj 631933 Návrh architektury ICT kraje smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Cílem veřejné zakázky je zpracování výchozí projektové dokumentace a architektonických modelů pro navazující 
části i další projekty v oblasti ICT realizované v souladu se schválenou strategií kraje. Předmět plnění veřejné 
zakázky sestává z následujících vzájemně provázaných plnění (výstupů):
a) zpracování implementační studie;
b) zpracování architektury ICT;
c) zpracování návrhu na aktualizaci standardizace komodit ICT;
d) zpracování návrhu na aktualizaci bezpečnostní dokumentace ICT;
e) seznámení zaměstnanců s architekturou ICT;
f) dodávka nástroje na prohlížení a editaci architektonického modelu;
g) detailní analýza vybraných ICT služeb a Studie proveditelnosti
h) specifikace požadavků na vybudování vysokorychlostní datové sítě.                                                              
Hodnoticí kritéria: Nabídková cena (váha 80 %), Kvalita návrhu realizace (váha 20 %)

žádné není žádné zjednodušené podlimitní 
řízení

Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace

366137 Provedení auditu účetních závěrek a výročních 
zpráv za účetní období 2014 - 2017, poradenství a 
konzultační činnost v oblasti účetnictví, evidence 
majetku a daní

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: Provedení auditu ročních účetních závěreka výročních zpráv za účetní období 2014-2017. Poradenská 
a konzultační činnost v oblasti účetnictví, evidence majetku a daní podle potřeb zadavatele. Hodnoticí kritéria: 
nejnižší nabídková cena

žádně není žádný nadlimitní, otevřené řízení 

Státní ústav pro kontrolu 
léčiv

505832 SÚKL VZ15/2014 – Provedení personálně - 
procesního auditu ve Státním ústavu pro kontrolu 

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmětem této veřejné zakázky je objektivní zmapování aktuálního stavu personálního potenciálu Státního 
ústavu pro kontrolu léčiv a předložení návrhu na zlepšení jeho využití.                                                            
Hodnoticí kritéria: Celková nabídková cena 60 %, Metodologie a návrh řešení 40 %

žádné není žádný zjednodušené podlimitní 
řízení

Statutární město Brno 238484 Přezkoumání hospodaření – audit statutárního 
města Brna za roky 2013, 2014 a 2015

smlouva podepsána, zakázka 
probíhá

Předmět: přezkoumání hospodaření a audit účetní závěrky statutárního města Brna (Magistrát města Brna + 29 
městských částí) za roky 2013, 2014 a 2015, v rozsahu stanoveném zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání 
hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a zákonem č. 
93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, včetně poskytování průběžných konzultací souvisejících s 
předmětem zakázky.                                                              
Hodnoticí kritéria: nejnižší nabídková cena

žádné není žádný otevřené, nadlimitní; 
nabídku podalo sdružení 
společností KPMG Česká 
republika Audit, s.r.o. a 
Finaudit, s.r.o. 

Poslední aktualizace k 10. 9. 2016
V případě zájmu o další informace prosím vyplňte kontaktní formulář.
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