Výzva na predloženie cenovej ponuky
Zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

_______________________________________________________________
1. Identifikácia verejného obstarávateľa :
Názov : Mesto Michalovce
Zastúpené : Viliam Záhorčák, primátor
Sídlo
Obec (mesto) : Michalovce
Ulica : Námestie osloboditeľov
Telefón : 056/6864111

IČO : 325490
PSČ : 071 01
Číslo : 30
Fax : 056/6443520

2. Druh zákazky : Zákazka na poskytnutie služby.
- zmluva uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nas. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov na dobu určitú
Predmet zákazky : Audítorské služby.
Kód - Spoločný slovník obstarávania ( CPV ) : 79212000-3 Audítorské služby
Opis zákazky resp. funkčná špecifikácia predmetu zákazky :
Verejný obstarávateľ v rámci predmetu zákazky požaduje realizáciu nasledovných činností :
1. Priebežný audit a audit individuálnej účtovnej závierky mesta za roky 2016, 2017
zostavenej mestom v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Audit hospodárenia mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj
hospodárenie s ostatnými finančnými prostriedkami, stavu a vývoja dlhu
a dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania.
3. Audit údajov vo výročnej správe mesta za roky 2016, 2017, či je v súlade
s auditovanou individuálnou účtovnou závierkou.
4. Audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta za roky 2016,2017, zostavenej mestom
v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.
5. Audit údajov vo výročnej správe mesta za roky 2016,2017, či sú v súlade
s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou.
Verejný obstarávateľ poskytuje ďalšie informácie potrebné k stanoveniu cenovej ponuky :
1. Ročná výška aktív mesta – nad 100 mil. €
2. Ročná výška výnosov mesta – nad 19 mil. €
3. Počet rozpočtových a príspevkových organizácií a dcérskych spoločností - 15
3. Miesto poskytnutia služby :
Mesto Michalovce – Mestský úrad
4. Osobitná spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť potrebná na poskytovanie služby:
- vyžaduje sa : licencia právnickej/fyzickej osoby na poskytovanie audítorských služieb
Ďalej sa od uchádzačov vyžaduje :
- Práce audítora budú vykonané v súlade so zákonom č. 540/2007 Z.z. o auditoroch, audite

a dohľade nad výkonom auditu a s Medzinárodnými auditorskými štandardmi.
- Skúsenosť s auditom miest
5. Možnosť predloženia ponuky :
- ponuku je potrebné predložiť na celý predmet zákazky
6. Variantné riešenie :
- neumožňuje sa
8. Trvanie zmluvy :
- na dobu určitú : od nadobudnutia účinnosti zmluvy do 30.6.2018
9. Uplynutie lehoty na predkladanie ponúk :
deň : 27.
mesiac : október
rok : 2016
hodina : 13, 00 hod.
Možné spôsoby predkladanie ponúk :
- elektronicky na mailovú adresu darina.cornejova@msumi.sk
- osobne do podateľne MsÚ Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, prízemie č. 106
- poštou /do uvedeného termínu musí byť zásielka prijatá u verejného obstarávateľa, nie
iba odoslaná uchádzačom/
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky :
Verejný obstarávateľ neposkytuje žiaden preddavok. Úhrada za poskytnutie služby bude
vykonávaná na základe daňového dokladu – faktúry v súlade s platobnými podmienkami
uzavretej zmluvy . Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi .
11. Obsah ponuky :
- predloženie dokladu o oprávnení poskytovať službu v rozsahu, ktorý zodpovedá
predmetu zákazky - kópia
- predloženie licencie právnickej/fyzickej osoby na poskytovanie audítorských služieb
- kópia
- predloženie troch referencií auditu miest s aktívami nad 100 mil. € netto - kópia
/uviesť mesto, ročnú výšku aktív, kontaktnú osobu s uvedením kontaktu/
- predloženie návrhu zmluvy na poskytnutie služby s podpisom štatutára - kópia
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
- Úspešný uchádzač predloží pred podpísaním zmluvy
doklad - Poistenie
zodpovednosti za škodu min. vo výške 300 000 € - kópia
12. Kritériá na vyhodnotenie ponúk :
- celková cena za službu vrátane DPH
Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača spojené s poskytnutím predmetu zákazky
verejnému obstarávateľovi vrátane dopravných nákladov do sídla verejného
obstarávateľa.
13. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku a neuzavrieť
zmluvu so žiadnym uchádzačom v prípade, ak ceny v ponukách presiahnu stanovený
limit finančných prostriedkov pridelených na predmet zákazky.
Dátum : 18.10.2016
Viliam Zahorčák
primátor

