
Výzva na predloženie  ponuky č. 37/2012/Le  
 

Výzva na predloženie  ponuky (prieskum trhu - zákazka s nízkou hodnotou, § 102 zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších zmien a doplnkov) na poskytnutie služby  s názvom 
„Audítorské služby“. 

Identifikácia verejného obstarávateľa:  
Názov organizácie:  Mesto Rožňava 
Sídlo organizácie:    Šafárikova ul. č.29,  048 01 Rožňava 
IČO:  00328758 
Kontaktná osoba: 
Vo veciach ekonomických: Ing. Leskovjanská  
Telefón:058/7773207 
E-mail: klara.leskovjanska@roznava.sk 

Typ  zmluvy:  

     Zmluva   na  služby  podľa  § 269 Obchodného zákonníka 

1.  Miesto dodania predmetu zákazky:  Mestský úrad Rožňava 

2.  Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah: Spracovanie  a zabezpečenie všetkých 
potrebných audítorských postupov na :   overovanie účtovníctva, ekonomické a daňové 
poradenstvo. Služby v uvedenom rozsahu je potrebné spracovať pre :  

 
     MsÚ Rožňava, kde  celkové  príjmy  mesta  za  rok 2011:    16 458 122 € 
                         celkové výdavky mesta za rok 2011:  16 068 157 € 

               majetok  mesta:     59 420 933 € 

Slovník spoločného obstarávania:  74121200 

Súvisiace služby: 74121230 

3.  Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie 

4.  Variantné riešenie: nie 

5.  Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: účtovné obdobie  2012 až 

2013 

6. Lehota na predkladanie ponúk:  

a) dňa 05.09.2012  do  11.30 hod. 

b)    doručenie  poštou  na  adrese  uvedenej v bode 1. tejto výzvy, v prípade osobného  
doručenia uchádzači odovzdajú ponuku do  podateľne Mestského  úradu v Rožňave. 
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky,  rozhodujúci je  
termín  doručenia  ponuky verejnému obstarávateľovi,  
 c)   obal ponuky musí obsahovať nasledovné údaje : 

• adresu verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1, 

• adresu uchádzača a označenie – verejná súťaž  

• označenie – heslo súťaže  „  PT – audítorské práce“ . Neotvárať!, 

d)   ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a EUR. 

e)   ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len     
       od  úspešného   uchádzača. 



       
      7. Podmienky financovania: Na predmet zákazky sa neposkytne žiaden preddavok. Predmet 

zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti  
faktúr 90 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

     Predpokladaná hodnota zákazky : 3 200 € bez DPH. 
 

8. Kritéria na hodnotenie ponúk: 
Cena celkom s DPH. 
 
9. Podmienky účasti uchádzačov: 
Osobné postavenie: Doklad  o   oprávnení   poskytovať službu,   podľa  opisu   predmetu  
zákazky - výpis z obchodného registra, resp. výpisu zo živnostenského registra. Tento  doklad   
môže   uchádzač   nahradiť   potvrdením   Úradu  pre  verejné  obstarávanie vydaného podľa 
ust. § 133 zák. NR SR č. 25/2006 Z.z. (potvrdenie  o zapísaní do zoznamu podnikateľov - 
fotokópie). 
 

1. Sústavné vzdelávanie na výkon audítorskej činnosti – preukázať dokladmi o preskúšaní, 

2. Výkon auditu vo verejnej správe minimálne vo veľkosti verejného obstarávateľa 
preukázať zoznamom minimálne piatich zrealizovaných, prípadne realizovaných zmlúv 
na zákazky s obdobným predmetom (mestá, PO, RO) za predchádzajúcich päť rokov, 

 
3. Doložiť potvrdené referencie minimálne od dvoch objednávateľov s obdobnou 

zákazkou, 
 
4. Odborná prax a odborná kvalifikácia riadiacich zamestnancov audítorského tímu, resp. 

audítora ktorý bude poskytovať služby / doložiť životopis/ 
 
5. Kľúčový audítorský partner musí mať odbornú prax ako audítor min. od r. 1994 

(získanie certifikátu na výkon auditu) a musí mať skúsenosti s auditmi vo verejnej 
správe minimálne  veľkosti verejného obstarávateľa 

 
 10. Obsah ponuky: 

• doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 9 
• návrh na plnenie kritéria bod 8  
• vyhlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami určenými obstarávateľom 
• Identifikačné údaje uchádzača kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, 

číslo faxu, e-mail 
 

11. Ďalšie podmienky: 
 Verejný obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu z predložených ponúk, ak 
budú neregulárne alebo inak neprijateľné alebo presiahnu finančné možnosti verejného  
obstarávateľa. 

 

V Rožňave 27.08.2012 

 

                                                             Ing. Klára Leskovjanská 
                                                               vedúca finančného odboru 



          Príloha č.1 

 

 

Ponuka 

Názov zákazky : „Audítorské služby“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platca DPH :   ÁNO / NIE 
 
 
Obchodné meno uchádzača : ..................................................................................................................... 
 
Sídlo alebo miesto podnikania : .................................................................................................................. 
 
 
 
Osoba oprávnená v mene uchádzača konať : .......................................................................................... 
       meno, priezvisko, podpis 
 
 

 

 

 

 

 

P.č. Názov tovaru Cena 
bez 
DPH  
 
v EUR 

  
 
DPH 
 
v EUR 
  

Cena 
spolu 
s DPH 
 
v EUR 

1. Audítorská služba    

 Cena spolu:    


