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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
(ďalej len ako „výzva“)
zadávanie zákazky na poskytnutie nebežne dostupnej služby 
podľa § 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.
(ďalej len ako „ZVO“)

Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov:	Mesto Dunajská Streda
Sídlo:	Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda
IČO:	00305383
DIČ:	2021129968
Kontaktná osoba vo veciach zákazky:
Telefón:	+421 918/607 347
Email:	marian.herceg@dunstreda.eu 
Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania:
Telefón:	+421 918/607 347
Email:	marian.herceg@dunstreda.eu
Predmet zákazky:
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.
Spôsob vzniku záväzku: Zmluva o poskytovaní audítorských služieb platná do 31.12.2019.

Miesto a termín dodania predmetu zákazky:
Miesto dodania predmetu zákazky: 
Mesto Dunajská Streda, Mestský úrad, Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda.
	Termín dodania predmetu zákazky:
Úspešný uchádzač sa zaväzuje odovzdať verejnému obstarávateľovi:
a)	správu audítora k pripojenej ročnej účtovnej závierke za rok 2016 najneskôr do 30.04.2017,
b) správu audítora k pripojenej ročnej účtovnej závierke za rok 2017 najneskôr do 30.04.2018, 
c) správu audítora k pripojenej ročnej účtovnej závierke za rok 2018 najneskôr do 30.04.2019, 
d)	správu audítora k pripojenej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2016 najneskôr do 31.08.2017,
e)	správu audítora k pripojenej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2017 najneskôr do 31.08.2018,
f)	správu audítora k pripojenej konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2018 najneskôr do 31.08.2019,
g) správu audítora k výročnej správe za rok 2016 do 31.08.2017,
h) správu audítora k výročnej správe za rok 2017 do 31.08.2018,
i) správu audítora k výročnej správe za rok 2018 do 31.08.2019.
Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Predmetom tejto výzvy je výber spoločnosti, ktorá vykoná audit ročnej účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a s tým súvisiacich služieb za rok 2016, 2017 a 2018  pre mesto Dunajská Streda.
Výsledkom auditu je: 
	vypracovanie správy audítora o ročnej účtovnej závierke, správy audítora o konsolidovanej účtovnej závierke a správy audítora o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou mesta Dunajská Streda za rok 2016, 2017, 2018,
	vypracovanie listu odporúčaní na odstránenie nedostatkov v prípade ich zistenia pri audite.

	Dodávateľ sa zaväzuje, že cena za predmet tejto zákazky je konečná. V cene za poskytnutie služby sú zahrnuté všetky náklady na predmet obstarávania.
	Predmet zákazky požaduje verejný obstarávateľ oceniť v súlade s tabuľkou „Návrh na plnenie kritérií“, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy.
	Dodávateľ je povinný zabezpečiť predmet zákazky vlastnými kapacitami, predmet zákazky nemôže byť zabezpečený subdodávateľsky.

Variantné riešenie: neumožňuje sa.
Predpokladaná hodnota zákazky: 15.000,00 EUR bez DPH.
Predkladanie cenových ponúk:
Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom poštovej služby, kuriérom alebo doručiť osobne na adresu  uvedenú v bode 1 tejto výzvy, v termíne do 28.06.2016, 10:00 hod. Obal ponuky musí byť uzatvorený a neprehľadný.  Na obale (obálke) je potrebné uviesť:
1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno, sídlo/adresa, IČO).
2. Na obálke uviesť heslo: „NEOTVÁRAŤ“.
3. Názov predmetu obstarávania „Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Dunajská Streda“.
4. Meno kontaktnej osoby Mgr. Marián Herceg.
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EURO.
Lehota viazanosti ponúk: do 31.07.2016.
Podmienky financovania predmetu zákazky:
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu verejného obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku.
Zálohy ani preddavky nebudú poskytované.
Fakturácia – Splatnosť riadne vystavenej faktúry bude 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia riadne vystavenej faktúry verejnému obstarávateľovi.
Podmienky účasti uchádzačov:
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.
	Uchádzač v ponuke predloží platné doklady, ktorými preukazuje technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť na dodanie predmetu zákazky podľa § 34 ZVO: 
	Doklad potvrdzujúci minimálne 3 zmluvné dodávky služieb rovnakého alebo podobného charakteru a zložitosti ako je predmet zákazky, uskutočnených za predchádzajúce 3 kalendárne roky kumulatívne (2013, 2014 a 2015). Za služby podobného charakteru sa považuje vykonávanie auditoringu pre samosprávy s minimálne 20.000 obyvateľmi. Dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa ZVO.
	Licencia na poskytovanie audítorských služieb vydaná Slovenskou komorou audítorov podľa zákona NR SR č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v z.n.p. alebo zákona NR SR č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – potvrdzujúca zápis do zoznamu audítorov.
	Licencia na poskytovanie audítorských služieb vydaná Slovenskou komorou audítorov podľa zákona NR SR č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v z.n.p. alebo zákona NR SR č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov – potvrdzujúca zápis do zoznamu audítorských spoločností.
	Certifikát o spôsobilosti na poskytovanie audítorských služieb, vydaný Slovenskou komorou audítorov podľa zákona NR SR č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v z.n.p. alebo zákona NR SR č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
	Všetky doklady sa predkladajú v 1 originálnej verzii, resp. ako úradne osvedčená fotokópia.

Kritérium na hodnotenie cenových ponúk:
Najnižšia cena s DPH (konečná cena) za celý predmet zákazky.
Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
Ocenenie predmetu zákazky v súlade s prílohou č. 1 tejto výzvy podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné).
Doklady v zmysle bodu 10 tejto výzvy.
Čestné vyhlásenie uchádzača (príloha č. 2 tejto výzvy) podpísané štatutárnym zástupcom uchádzača a opatrené pečiatkou uchádzača (ak relevantné).
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.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači písomne oboznámení s výsledkom vyhodnotenia.
 S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva.
Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu nebude súhlasiť a neuzavrie zmluvu s verejným obstarávateľom, verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu s ďalším uchádzačom v poradí.
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

Spracoval: Mgr. Marián Herceg

V Dunajskej Strede, dňa 17.06.2016




JUDr. Zoltán Hájos
primátor mesta




Prílohy: 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritérií.
Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie uchádzača.
Príloha č. 3: Návrh Zmluvy o poskytovaní audítorských služieb.

