
Výzva na predloženie  ponuky č. 43/2012/Ka  
 

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 
Vo veciach verejného obstarávania: Mária Kardošová 
Telefón: 058/7773256 
e-mail: maria.kardosova@roznava.sk  
 
1. Typ  zmluvy:  Zmluva o poskytnutí  služby 
    Zmluva o poskytnutí audítorských služieb na overenie účtovných rokov 2012 a 2013. 
 
2. Miesto dodania predmetu zákazky:   

Mestský úrad, Šafárikova č. 29, 048 01 Rožňava 
 

3. Stručný opis predmetu zákazky:  
Zabezpečenie poradenskej činnosti, overenie účtovníctva, audit účtovnej závierky k 31.12.2012 
a k 31.12.2013, vrátane overenia individuálnych účtovných závierok ROPO a konsolidovanej účtovnej 
závierky, audit súladu Výročnej správy a Konsolidovanej výročnej správy s auditovanou účtovnou 
závierkou, náležitosti v zmysle zák. č. 583/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov a zák. č. 502/2001 
Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 
4.  Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky: 
     -  Celkové  príjmy  mesta  za  rok 2011:    16 458 122 € (bez PO) 
     -  Celkové výdavky mesta za  rok 2011:  16 068 157 € (bez PO) 
     -  Majetok  mesta:     59 420 933 € (bez PO) 
 

Slovník spoločného obstarávania:  79200000-6 Účtovnícke, audítorské a finančné služby 

Súvisiace služby: 79212000-3 Audítorské služby 

5. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: nie 

6. Variantné riešenie: nie 

7. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: účtovné obdobie  2012 až 2013 

8.   Lehota na predkladanie cenových ponúk:  
a) dňa 22.10.2012  do  11.30 hod. 
b) doručenie  poštou  na  adresu: Mestský úrad, Šafárikova ul. č. 29, 048 01 Rožňava, alebo osobne 

na tú  istú adresu. Obálku označte  „  PT – audítorské práce“ . Neotvárať!, 
c) cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku (nevzťahuje sa na český jazyk) a v EUR.   

  



9. 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  doručenia 
verejnému obstarávateľovi. 
Predpokladaná hodnota zákazky na dva roky : 6 400 € bez DPH. 

 
10.  Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena 
 
11. Otváranie cenových ponúk: 
 22.10.2012 o 15.30 hod. v zasadačke MsÚ v Rožňave na II. poschodí  bez účasti uchádzačov. 
 
12. Podmienky účasti: 
12.1 Osobné postavenie: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
a)  Uchádzač predloží 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). 
b) uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že súhlasí s podmienkami určenými verejným obstarávateľom, 
c)  uchádzač predloží Vyhlásenie o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov predložených v cenovej    
ponuke, 
 d) uchádzač predloží Čestné vyhlásenie, že naňho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii, ani 
nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre 
nedostatok majetku. 
 
12.2 Technická spôsobilosť: 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: 
a) Uchádzač predloží zoznam poskytovaných služieb rovnakého alebo porovnateľného charakteru  ako 
je predmet zákazky  za predchádzajúce roky  2009,  2010,  2011  (v závislosti  od  nadobudnutia  
oprávnenia  na  vykonávanie  predmetnej  činnosti ), doplnený potvrdeniami o uspokojivom poskytovaní 
služieb (kvalifikovanými referenciami). Potvrdenie musí byť podpísané osobou oprávnenou konať 
v mene objednávateľa s uvedením mena, funkcie a kontaktu, všetko pre potreby  overenia si 
predmetného potvrdenia ).Minimálne 3 potvrdené referencie musia byť v hodnote ako je  predmet 
zákazky ( Príloha  č. 2). 
b) Uchádzač predloží min. 1 referenčný list o poskytnutí služby pre samosprávny organ ( verejná 
správa), minimálnej  veľkosti verejného obstarávateľa podľa Prílohy č.2. 

c) Uchádzač v cenovej ponuke uvedie identifikačné údaje osoby resp. osôb, ktoré budú predmet 
zákazky zabezpečovať. Určené osoby  predložia oprávnenia uskutočňovať  audítorskú činnosť, 
predložia profesijný životopis a prísľub (Čestné prehlásenie, Zmluvu) že budú k dispozícii pri realizácii 
zákazky.  
Splnenie uvedenej podmienky má preukázať dostatočné skúsenosti s poskytnutím predmetnej služby 
(preukázateľná aktívna  účasť na  min. 2 projektoch  v  oblasti  výkonu auditu  s obdobným predmetom 
mestá, PO, RO za predchádzajúcich päť rokov - preukáže dokladom potvrdeným zo strany klienta ) . 

 
13. Obsah cenovej ponuky: 

• Identifikačné údaje uchádzača kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, 
e-mail 



• Návrh na plnenie kritéria bod 10 (Príloha č.1) 
• Doklady a dokumenty podľa bodu č. 12 
14. Splnenie podmienok účasti : 
Splnenie podmienok účasti bude posudzované na základe predloženia  požadovaných  dokumentov a 
dokladov v súlade so zákonom a s touto Výzvou . 
 
15 . Mena a ceny uvádzané v cenovej ponuke 
Navrhovaná  zmluvná  cena  musí  byť  stanovená  podľa  § 3 zákona  NR SR č.18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená 
v eurách. Do ceny sa započítajú všetky náklady poskytovateľa služby spojených s touto zákazkou. 

        Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie    
        v zložení: 

- navrhovaná zmluvná cena bez  DPH, 
- výška  DPH, 
- navrhovaná zmluvná cena vrátane  DPH. 
Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom.  
Na skutočnosť, že nie je platcom DPH  upozorní. 

 
16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk:  31.12. 2012 
 
17.  Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :   
Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto Výzve.  
Verejný obstarávateľ bude pri hodnotení brať do úvahy len tie potvrdenia a doklady, ktoré verejný 
obstarávateľ požadoval a ktoré budú obsahovať všetky údaje požadované v tejto Výzve. 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením  cenovej ponuky znáša 
výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi. Verejný obstarávateľ si 
vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových  ponúk, ak budú neregulárne alebo inak 
neprijateľné, alebo presiahnu finančné možnosti verejného obstarávateľa . 
 

 
 

V Rožňave 10.10.2012 

 

 

 

 

 

 

Mária Kardošová 
samostatný odborný referent 
 

 

 

 



 

          Príloha č.1 

 

 

Cenová 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 za rok 2012    

2. Audítorská služba za rok 2013    

 Cena spolu:    



 

Príloha č. 2 

 

Referencia 

                                                       ( potvrdenie o realizácii  zákazky) 
 

 
Názov a sídlo 
objednávateľa  
 

 

Názov zákazky 
 

 
 

Stručný opis 
predmetu  zákazky  
 
 

 

Cena    zákazky 
v EUR 

 

Termín plnenia 
predmetu zákazky 

 

Kontaktná osoba 
meno, priezvisko 

 



 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

objednávateľa, 
 č. tel.  
Pečiatka a podpis 
objednávateľa 
 
 
 

 
 
 
 


