
V Ý Z V A 
na predloženie cenovej ponuky 

(zákazka s nízkou hodnotou realizovaná prostredníctvom elektronickej aukcie) 
podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 6 Smernice verejného 

obstarávateľa pre zákazky s nízkou hodnotou na poskytnutie služby s názvom 
 „Audítorské služby“ 

 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

Názov:      Mesto Šaľa 
Sídlo:      Námestie Svätej Trojice č. 7, 927 15 Šaľa 
IČO:      00306185 
Telefón:    031/7705981‐4 
Fax:      031/7706021 
Kontaktná osoba:  Margita Simighová  
e‐mail:      simighova@sala.sk     
 

2. Miesto dodania predmetu zákazky: Mestský úrad Šaľa. 
 

3. Typ zmluvy:  

Zmluva o audítorskej činnosti uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
 

4. Komplexnosť dodávky:  Uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.                                                  
 

5. Variantné riešenie: Neumožňuje sa. 
 

6. Lehota na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky: do 31. 5. 2012. 
 

7. Stručný opis zákazky:  

 audit  individuálnej  účtovnej  závierky mesta  za  rok  2011  zostavenej  podľa  §  19  zákona  č. 
431/2002  Z.  z.  o  účtovníctve  (v  platnom  znení)  a  §  9  zákona  č.  369/1990  Zb.  o obecnom 
zriadení. 

 overenie  hospodárenia  mesta  podľa  rozpočtu  v súlade  so  zákonom  č.  583/2004  Z.  z., 
hospodárenie  s ostatnými  finančnými  prostriedkami,  stav  a vývoj  dlhu  a dodržiavanie 
pravidiel návratných zdrojov financovania za rok 2011. 

 audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta zostavenej podľa § 22a zákona o účtovníctve za 
mestom zriadené 
RO ‐ 15, 
PO – 1 a 
dcérske podniky (MeT Šaľa, s.r.o.) podľa § 22 odsek 4 zákona o účtovníctve za rok 2011. 

 overenie  konsolidovanej  účtovnej  závierky  mesta  zostavenej  podľa  §  22a  zákona 
o účtovníctve  za mestom  zriadené  RO,  PO  a dcérske  podniky  podľa  §  22  odsek  4  zákona 
o účtovníctve za rok 2011. 

 forma priebežného auditu na štvrťročnej báze.  

 záverečný  audit  zahrňujúci  4.  štvrťrok  bežného  účtovného  obdobia  so  zameraním  sa  na 
závierkové účtovné operácie a overenie inventarizácie majetku a záväzkov. 

 vypracovanie audítorskej správy. 

 overenie KÚZ samosprávy v termíne požadovanom verejným obstarávateľom. 
Slovník spoločného obstarávania:  
79210000‐9. 



Predpokladaná hodnota zákazky: 5.300,‐‐ eur bez DPH. 
 

8. Podmienky účasti: 
Osobné postavenie:  
doklad o oprávnení poskytovať službu (postačuje neoverená fotokópia výpisu z obchodného 
registra,  resp.  výpisu  zo  živnostenského  registra),  doklad  je    možné  nahradiť  platným 
potvrdením Úradu pre verejné obstarávanie o zapísaní do zoznamu podnikateľov (postačuje 
neoverená fotokópia). 

 
9. Lehota na predkladanie ponúk: 

a) 22. 09. 2011 do 10.00 h  
b)  doručenie  prostredníctvom  poštovej  zásielky  na  adresu  uvedenú  v bode  1.  tejto  výzvy  
     alebo osobne na  tú  istú adresu do podateľne Mestského úradu v Šali, obal ponuky musí  
     obsahovať: 

 adresu verejného obstarávateľa, 

 adresu uchádzača (názov, obchodné meno, adresu sídla alebo miesta podnikania), 

 označenie: „zákazka s nízkou hodnotou neotvárať“  

 heslo súťaže: „Audítorské služby“ 
c)  ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene euro. 

 
10. Podmienky otvárania ponúk: 
10.1 Otváranie obálok s ponukami sa uskutoční dňa 23. 09. 2011 o 13.00 h. 
10.2 Vzhľadom  k tomu,  že  verejný  obstarávateľ  použije  elektronickú  aukciu,  §  41  zákona 

o verejnom obstarávaní  sa nepoužije  (otváranie ponúk  za účasti uchádzačov   a zaslanie 
zápisnice z otvárania ponúk). 

 
11. Podmienky financovania: 

Predmet  zákazky  bude  financovaný  z vlastných  zdrojov  verejného  obstarávateľa.  Verejný 
obstarávateľ neposkytuje preddavkové, zálohové platby. Fakturácia sa uskutoční po ukončení 
auditu a vypracovaní audítorskej správy. 
Splatnosť faktúry 30 dní od doručenia verejnému obstarávateľovi. 
       

12. Kritériá na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia cena s DPH. 

Po  úplnom  vyhodnotení  ponúk  budú  uchádzači,  ktorých  cenové  ponuky  neboli  vylúčené 
vyzvaní  na  predloženie  nových  cien  elektronickými  prostriedkami  v zmysle    §  43  ods.  7 
zákona o verejnom obstarávaní. 
Poradie ponúk bude elektronicky vyhodnotené na základe výsledku elektronickej aukcie. 
 

13. Ďalšie informácie: 
13.1 Všetky náklady a výdavky  spojené  s prípravou a  predkladaním ponuky  znáša uchádzač 

bez  finančného  nároku  voči  verejnému  obstarávateľovi,  a to  bez  ohľadu  na  výsledok 
verejného obstarávania. 

13.2 Verejný  obstarávateľ  si  vyhradzuje  právo  neprijať  ani  jednu  z predložených  ponúk,  ak 
ponuková cena nebude vyhovovať finančným podmienkam verejného obstarávateľa. 

13.3 Verejný obstarávateľ požaduje v rámci ponuky predložiť: 

 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. 

 Návrh zmluvy podpísaný uchádzačom a opatrený pečiatkou. 

 Návrh na plnenie kritérií na osobitnej strane  

 Kontakt na zodpovedného zástupcu: meno, číslo telefónu, číslo faxu, e‐ mail. 
13.4 Verejný obstarávateľ požaduje, aby zmluva okrem iného obsahovala: 



 Táto zmluva sa uzatvára na základe   výsledku   elektronickej aukcie uskutočnenej dňa  
xx. xx. 2011 v zmysle   § 43 ods. 12   zákona 25/2006   Z. z.   o   verejnom   obstarávaní  
a o zmene  a  doplnení      niektorých    zákonov  v znení  neskorších  predpisov.  Verejný 
obstarávateľ  na  obstaranie  predmetu  tejto  zákazky  použil  postup  verejného 
obstarávania – verejnú súťaž – zákazka s nízkou hodnotou. 

 Túto  zmluvu  v zmysle  §  5a  zákona  č.  211/2000  Z.  z.  o slobodnom  prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov  (zákon o slobode  informácií) 
v platnom  znení  objednávateľ  zverejní  na  svojom webovom  sídle.  Zmluva  nadobúda 
účinnosť až nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 

 Zmluvné  strany  súhlasia  so  zverejnením  celej  zmluvy  vrátane  so  zverejnením 
a sprístupnením  ich  osobných  údajov  v rozsahu  mena  a priezviska    po  jej  podpise 
oboma zmluvnými stranami na webovom sídle verejného obstarávateľa. 

 
 
 
 
 

V Šali dňa 8. septembra 2011 
 
 
 
                                                                                                                                  Ing. Jozef Mečiar                                                   
                                                                                                                     zástupca primátora mesta Šaľa 
                                                                                                              na základe Poverenia zo dňa 24. 8. 2011 

 


