Mestský úrad Žilina, Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina, IČO: 00321796

Č.s.:

/2021

Žilina 22.01.2021

VEC: Zákazka s nízkou hodnotou: Zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2021 a 2022 pre mesto Žilina zápis z vyhodnotenia prieskumu trhu

1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:

Mestský úrad Žilina

Ulica:

Námestie obetí komunizmu 1,011 31 , Žilina

IČO:

00321796

Osoba zodpovedná za
obstarávanie:

Mgr. Katarína Zahradníková

E-mail:

katarina.zahradnikova@zilina.sk

Tel.:

+421917990119

Kontaktná osoba:

Ing. Pavol Vaščák, PhD.

E-mail:

pavol.vascak@zilina.sk

Tel.:

+421917829760

2. Opis predmetu zákazky
Predmetom zákazky je zabezpečenie audítorských a overovacích prác za roky 2021 a 2022 v rozsahu:
Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2021 a k 31.12.2022 podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v
znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a vykonaný v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o
štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „
zákon o štatutárnom audite“) a ostatnými právnymi normami týkajúcimi sa výkonu štatutárneho auditu platnými v
Slovenskej republike,
Štatutárny audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za roky 2021 a 2022 zostavenej podľa § 20 zákona
o účtovníctve,
Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2021 a k 31.12.2022,
Štatutárny audit súladu konsolidovanej výročnej správy s auditovanou konsolidovanou účtovnou závierkou za roky 2021 a 2022
zostavenej podľa § 20 a § 22 ods.16 zákona o účtovníctve,
správa audítora zo štatutárneho auditu účtovnej závierky za rok 2021 a 2022,
dodatok k správe audítora zo štatutárneho auditu súladu výročnej správy za rok 2021 a 2022,
správa audítora zo štatutárneho auditu konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 a 2022,
dodatok k správe audítora zo štatutárneho auditu súladu konsolidovanej výročnej správy za rok 2021 a 2022.
Všetky potrebné zmluvné dojednania (napr. spôsob realizácie zákazky, práva a povinnosti zmluvných strán, spôsoby ukončenia zmluvy,
zmluvné sankcie...) sú obsiahnuté v Návrhu zmluvy, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto výzvy na predkladanie ponúk. Verejný obstarávateľ
odporúča si ju pred odovzdaním cenovej ponuky podrobne preštudovať.
Typ zákazky: Služby

3. Podmienky účasti
Osobné postavenie: § 32 ods.1 písm. e) a f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení niektorých predpisov, t. j. uchádzač musí byť oprávnený dodávať tovar na, ktorý predkladá ponuku a nemá uložený
zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu. Uchádzač doklady o tom, že je oprávnený dodávať tovar, na ktorý predkladá ponuku a o zákaze účasti vo

verejnom obstarávaní nepredkladá – Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných
systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Zákon proti byrokracii). Technická spôsobilosť alebo odborná
spôsobilosť § 34 ods. 1 písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
niektorých predpisov: Uchádzač predloží údaje o vzdelaní, odbornej praxi a odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy.
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť Licenciu na poskytovanie audítorských služieb vydanú v zmysle zákona č. 466/2020 Z. z. o
audítoroch a Slovenskej komore audítorov, resp. ekvivalentný doklad vydaný príslušným orgánom členského štátu EÚ. Uchádzač alebo
záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez
ohľadu na ich právny vzťah. Túto skutočnosť uchádzač preukazuje písomnou zmluvou uzavretou s osobou, ktorej technickými a
odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Táto osoba musí reálne poskytovať
požadovanú službu a zároveň musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7;

4. Požiadavky na predmet zákazky
Požiadavky na predmet zákazky sú uvedené v opise predmetu zákazky.

5. Predpokladaná hodnota zákazky
Predpokladaná hodnota zákazky bola určená na 22 000 Eur bez DPH.

6. Identifikačné údaje záujemcov, ktorí boli oslovení výzvou na predkladanie ponúk alebo sa zaregistrovali do
zákazky
APV AUDIT s.r.o.
Škultétyho 2823, 955 01 Topoľčany
Andrea Pápaiová
papaiova@apvaudit.sk
EKOPRAKTIK, spol. s r.o.
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
Viliam Kupec
ekopraktik@nextra.sk
FB CONSULTING s. r. o.
Kráľovské údolie 22, 811 02 Bratislava
martina.stryckova@gmail.com
Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo
Veľké Zalužice 358, 07234 Zalužice
nachtmanova@slovanet.sk
LD audit, s.r.o.
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
Lenka Dvořáková
ldaudit.sro@gmail.com

7. Identifikačné údaje uchádzačov, ktorí predložili ponuku a návrh na plnenie kritérií
1. APV AUDIT s.r.o.
Škultétyho 2823, 955 01 Topoľčany
Andrea Pápaiová
papaiova@apvaudit.sk

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 400,00 EUR s DPH

2. EKOPRAKTIK, spol. s r.o.
Kapitulská 14, 917 01 Trnava
Viliam Kupec
ekopraktik@nextra.sk

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 160,00 EUR s DPH

3. LD audit, s.r.o.
Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava

Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
Lenka Dvořáková
ldaudit.sro@gmail.com

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 280,00 EUR s DPH

4. Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo
Veľké Zalužice 358, 07234 Zalužice
nachtmanova@slovanet.sk

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 400,00 EUR s DPH

5. FB CONSULTING s. r. o.
Kráľovské údolie 22, 811 02 Bratislava
martina.stryckova@gmail.com

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 580,00 EUR s DPH

Celkové poradie uchádzačov podľa kritéria:
1. EKOPRAKTIK, spol. s r.o.

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 160,00 EUR s DPH

2. LD audit, s.r.o.

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 280,00 EUR s DPH

3. APV AUDIT s.r.o.

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 400,00 EUR s DPH

3. Ing. Marta Nachtmannová Účtovníctvo

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 400,00 EUR s DPH

4. FB CONSULTING s. r. o.

cenová ponuka za celý predmet zákazky 26 580,00 EUR s DPH

9. Komisia
Mgr. Katarína Zahradníková , Ing. Pavol Vaščák

10. Čestné vyhlásenie o nestrannosti
Ja, Mgr. Katarína Zahradníková, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v
podnikateľskom subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané
od podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.
Ja, Ing. Pavol Vaščák, vyhlasujem na svoju česť, že som pri výbere postupoval nestranne, nemám žiadne aktivity v podnikateľskom
subjekte a nie som členom záujmového združenia, ktorého je podnikateľ členom. Osobné a obchodné údaje získané od
podnikateľského subjektu nezneužijem a protiprávne nepoužijem. Budem zachovávať mlčanlivosť.

Mgr. Katarína Zahradníková,
Mesto Žilina
+421917829760
Ing. Pavol Vaščák,
Mesto Žilina
+421917829760

