
MESTO DUNAJSKÁ STREDA – DUNASZERDAHELY VÁROS 

MESTSKÝ ÚRAD  – VÁROSI HIVATAL 

Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

 

VYSVETLENIE VÝZVY NA PREDKLADANIE PONÚK  
 

Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: ........... Mesto Dunajská Streda 

Sídlo: ............. Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda 

IČO: ............... 00305383 

DIČ: ............... 2021129968 

Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 

Telefón: ......... +421 918/607 347 

Email: ............ marian.herceg@dunstreda.eu 
 

Názov zákazky:  

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda. 

Kód CPV: 79212000-3 - Audítorské služby. 

Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby. 

 

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 20.06.2016 doručená žiadosť záujemcu o vysvetlenie Výzvy na 

predkladanie ponúk zo dňa 17.06.2016. Verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné stanovisko. 

 

Otázka č. 1: 

V bode 10. 2 výzvy uvádzate ako podmienku účasti licencie a certifikát (body b), c), d)) stačí Vám 

predložiť jeden z nich, resp. licenciu audítorskej spoločnosti alebo žiadate všetky tri uvedené v bode 

b), c) a d). Ak žiadate všetky tri čo máte na mysli pod bodom d. Certifikát o spôsobilosti na 

poskytovanie audítorských služieb? 

Odpoveď č. 1: 

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie všetkých troch podkladov uvedených v bode 10.2 b), 

c) a d) Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 17.06.2016. Certifikát o spôsobilosti na 

poskytovanie audítorských služieb obsahuje nasledovné údaje: číslo certifikátu, meno 

a priezvisko držiteľa certifikátu, dátum narodenia držiteľa certifikátu, dátum zloženia 

audítorskej skúšky, miesto a dátum vydania certifikátu. 

 

Otázka č. 2: 

v bode 12 „Obsah ponuky“ píšete, že ponuka musí obsahovať: 

„- Návrh zmluvy o poskytovaní audítorských služieb (príloha č. 3 tejto výzvy) podpísaný štatutárnym 

zástupcom uchádzača a opatrený pečiatkou uchádzača (ak relevantné) - predložiť v elektronickej 

podobe na CD, resp. DVD nosiči v niektorom z nasledovných editovateľných formátov: *.doc, *.docx, 

*.rtf, *.odt alebo ekvivalent.“ Je potrebné na cd/dvd nosič uložiť celú ponuku alebo len zmluvu? 

Odpoveď č. 2: 

Na CD/DVD nosič je potrebné napáliť iba návrh zmluvy v niektorom z nasledovných 

editovateľných formátov: *.doc, *.docx, *.rtf, *.odt alebo ekvivalent. V papierovej podobe je 

potrebné predložiť štatutárnym zástupcom uchádzača podpísaný návrh zmluvy a všetky ostatné 

podklady, ktoré definuje Výzva na predkladanie ponúk zo dňa 17.06.2016. 

 

Spracoval: Mgr. Marián Herceg 

 

V Dunajskej Strede, dňa 21.06.2016 

 

 

 

JUDr. Zoltán Hájos v. r. 

primátor mesta 

mailto:marian.herceg@dunstreda.eu

