
Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 

 

Výzva na predkladanie cenovej ponuky 
 

(v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov) 

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 Názov organizácie: Mesto Komárno 

 IČO:   00306525 
 DIČ:   2021035731 

 Sídlo organizácie: Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno 
 

 Kontaktná osoba vo veciach verejného obstarávania: 
    Denisa Vlčková 
 Telefón:  035/2851 261 
 E-mail:   denisa.vlckova@komarno.sk  
 

 Kontaktná osoba vo veciach predmetu obstarávania: 

     
MsÚ Komárno, Odbor ekonomiky a financovania            
Ing. Bohumír Kóňa 
035 2851 333 
financne@komarno.sk 
 
Mgr. Zuzana Molnárová 
035 2851 328 
zuzana.molnarova@komarno.sk   

 

2. Predmet zákazky a typ zmluvy:  

 Názov zákazky:  „Audit 2021“  

 Druh zákazky:  § 117 - zákazka s nízkou hodnotou súlade so zákonom                        
    č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení  
    niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 Miesto dodania: podľa opisu predmetu zákazky 

 CPV kódy:  79212000-3 Audítorské služby 

79212100-4  Finančné audítorské služby 

79212300-6  Zákonom predpísané audítorské služby 

 Na predmet zákazky bude uzatvorená zmluva podľa § 631 a násl. Občianskeho zákonníka 
 so subjektmi podľa opisu zákazky.  

 

3. Opis predmetu zákazky:  

 Overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 s vypracovaním audítorskej správy 
a overenie súladu údajov uvedených vo výročnej správe s údajmi uvedenými v účtovnej 
závierke za rok 2021, ktoré sú vykonávané v zmysle zákona č. 540/2007 Z. z. o 
audítoroch v Meste Komárno so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO 
00306525 podľa možnosti v termíne do 15.5.2022 za rok 2021, s tým, že v mesiaci  
október alebo november bude vykonaný predbežný audit. 
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 Overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021 s vypracovaním audítorskej správy 
a overenie súladu údajov uvedených v konsolidovanej výročnej správe s údajmi 
uvedenými v konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2021, ktoré sú vykonávané v zmysle 
zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch v Meste Komárno so sídlom Nám. gen. Klapku 1, 
945 01 Komárno, IČO 00306525. podľa možnosti v termíne do 31.7.2022 za rok 2021. 

 Možnosť zadať 5 odborných otázok - problematík s požiadavkou na písomné stanovisko  
ročne v rámci konzultácií týkajúcich  sa účtovníctva a daní. Tieto stanoviská audítora budú  
zahrnuté v cenovom  návrhu. 

 Konzultácia ohľadne predmetu zákazky ako aj osobné stretnutie je možné uskutočniť 
 v termíne najneskôr do lehoty na predkladanie cenovej ponuky  a to po telefonickej 
 dohode s kontaktnými osobami uvedenými vo výzve na predkladanie cenovej ponuky. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 predpokladaná hodnota zákazky:  6.000,00 € bez DPH za predmet zákazky- audit 
individuálnej účtovnej závierky    

 
a   
                                                         3.000.00 eur bez DPH za predmet zákazky – audit 

konsolidovanej účtovnej závierky. 
 

Výkazy účtovných závierok za predchádzajúce účtovné obdobia sú v súlade s platnou 
legislatívou zverejnené v Registri účtovných závierok. 

 

5. Spôsob určenia ceny: 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky  
 ako cena maximálna, pevná, konečná, vrátane všetkých nákladov. 

 Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez  
 DPH, sadzbu a výšku DPH a navrhovanú zmluvnú cenu vrátane DPH.  

 Ak uchádzač nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní! 

 Cenu žiadame rozpísať zvlášť na jednotlivé položky (individuálna účtovná závierka, 
 konsolidovaná účtovná závierka). 

 

6. Variantné riešenie: 

 Verejný obstarávateľ neumožňuje predložiť variantné riešenie.  

 Ak bude súčasťou variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
 vyhodnotenia  a bude sa naň hľadieť akoby nebolo predložené.  

 

7. Možnosť predloženia ponuky:  

 Cenová ponuka sa predkladá na celý predmet zákazky. 

 Cena za predmet zákazky musí zahŕňať všetky náklady spojené s obstarávaním  
 poskytovanej služby. 

 Cena musí byť stanovená v €. 

 V prípade, že uchádzač nie je platca DPH, uvedie to v ponuke! 

      

8. Podmienky financovania predmetu obstarávania:  

 Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov mesta Komárna.  



 Na plnenie predmetu zákazky sa neposkytujú zálohy.  

 Predmet zákazky bude hradený bezhotovostnou platbou na základe predloženej faktúry. 

 Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa doručenia faktúry Mestu Komárno. 

 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 

 Vyžaduje sa splnenie podmienok účastí osobného postavenie : 
 

a) podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO, t.j. uchádzač musí byť oprávnený poskytovať službu 

b) podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, t.j. uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 
obstarávaní. 

c) tri referencie o výkone auditu subjektov verejnej správy s počtom obyvateľov nad 30 000, 
 

d) čestné prehlásenie, že nemá voči mestu alebo ním zriadeným organizáciám alebo 
založeným spoločnostiam dlhy (napr. na daniach a poplatkoch TKO, na zaplatení kúpnej 
ceny, na nájomnom za byt, nebytový priestor a pod.). 

 
e) Uchádzač predloží údaje o vzdelaní a odbornej praxi min. 3 /troch/ zamestnancov 

audítora, resp. audítorskej spoločnosti spolupracujúcich pri výkone auditu. U každej 
z týchto osôb sa vyžaduje preukázanie minimálne 2 ročnej praxe pri spracovaní 
dokumentácie pri výkone auditu. 

  

10. Náklady na ponuku:  

 Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač 
 bez akéhokoľvek finančného nároku na verejného obstarávateľa.  
 

11. Obsah cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom na celý predmet zákazky musí obsahovať: 

 Ponúknutú cenu na predmet zákazky, pričom kritériom na vyhodnotenie ponúk je 
 najnižšia cena s DPH na celý predmet obstarávania (cenu žiadame rozpísať na jednotlivé 
 položky) – príloha č. 1), 

 základné údaje o uchádzačovi, t.j., obchodný názov a sídlo uchádzača alebo miesto 
 podnikania, meno a funkcia štatutárneho orgánu, IČO, DIČ, bankové spojenie, číslo účtu, 
 kontaktné telefónne číslo a e-mailovú adresu (príloha č. 2),  

 doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky, 

 čestné prehlásenie a požadované doklady v zmysle bodu 9., 

 vyhotovenie návrhu zmluvy a priloženie v podpísanom prevedení, 

 ponuka musí byť predložená v slovenskom jazyku, vyhotovená v písomnej forme,
 písacím strojom alebo tlačiarenským výstupným zariadením výpočtovej techniky. 

12. Miesto, lehota a spôsob predkladania ponuky:  

 Uchádzač doručí svoju ponuku verejnému obstarávateľovi osobne do podateľne alebo 
poštou na adresu:  

  Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01  Komárno.  

 Uchádzač vloží ponuku do samostatnej obálky.  

 Obálka musí byť uzatvorená a musí obsahovať nasledovné údaje: 

 adresu Mesta Komárna uvedenú vo výzve, 



 adresu uchádzača (uvedie sa názov alebo obchodné meno a adresa sídla  
  alebo miesta podnikania uchádzača), 

 obálka musí byť označená -  „Audit 2021“- NEOTVÁRAŤ VL 

 

13. Termín doručenia cenovej ponuky: 

 do 19. júla 2021  do 09,00 hod. (cenové ponuky musia byt do uvedeného termínu 
 zaevidované v podateľni Mestského úradu Komárno), 

 Uchádzač  môže predložiť iba jednu ponuku. 

 Ponuky doručené po tomto termíne nebudú vyhodnocované a verejný obstarávateľ ju vráti 
uchádzačovi neotvorenú. 

 

14. Termín realizácie zákazky: 

Začatie:   01.09.2021 
Ukončenie:  15.08.2021 

 

15. Kritériá a hodnotenie ponúk:  

 Kritériom na vyhodnotenie ponúk bude najnižšia cena za celý predmet zákazky. V prípade 
platcu DPH sa za ňu považuje cena s DPH, prípade neplatcu DPH konečná, celková cena 
za predmet zákazky. 

 Výsledkom vyhodnotenia bude najnižšia suma pri splnení požadovaných kritérií.  

 

16. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk:  

 Uchádzačom bude zaslané oznámenie o úspešnosti / neúspešnosti vo verejnom  
 obstarávaní.  

 

17. Doplňujúce informácie:  

 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača za podmienok – splnil všetky 
 podmienky účasti a ponúkol najnižšiu cenu za uskutočnenie diela s DPH. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo 
 obstarávanie zrušiť v prípade ak: 

 - ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám stanovených 
 v tejto výzve, 

 - sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené, 

 - ak bude hodnota zákazky vyššia ako predpokladaná hodnota zákazky,  

 - nebude predložená ani jedna cenová ponuka.  

 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. 

 Ak úspešný uchádzač z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od plnenia predmetu obstarávania,   
verejný obstarávateľ môže vyzvať na plnenie predmetu obstarávania ďalšieho uchádzača    
v poradí. 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených 
 ponúk  v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre vereného obstarávateľa 
 alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.  

 
                       Ing. Attila Kulcsár Szabó 

                                                                                    vedúci odboru rozvoja a životného prostredia 



 
 

    Príloha č. 1                                                                        
 

Návrh na plnenie kritérií 
 
 

 Verejný obstarávateľ:  Mesto Komárno 

 

 Predmet zákazky:   Audit 2021 
 
 

 Obchodné meno alebo názov uchádzača:       ............................................................ 

 

 Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača:      ........................................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V ..........................., dňa ................. 

                                               Pečiatka, podpis .............................

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za audit individuálnej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

   

Cena za audit konsolidovanej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

   

Bezplatne 5 odborných otázok ročne - - - 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Celková suma  za audítorské služby v 
zmysle výzvy  

   

  



Príloha č. 2 
 

Identifikačné údaje uchádzača 
 

( v súlade s výpisom z Obchodného registra (Živnostenského registra)) 
 

 

Obchodné meno alebo názov spoločnosti:        ............................................................ 
 
Sídlo alebo miesto podnikania:         ............................................................ 
 
IČO:                                                                  ............................................................ 
 
DIČ:       ............................................................ 
 
Právna forma:                                                    ............................................................ 
 
Zápis uchádzača v Obchodnom registri:          ............................................................ 
 
Číslo účtu:      ............................................................ 
 
IBAN:       ............................................................. 
 
Banková inštitúcia:     ............................................................ 
 
Štatutárny zástupca spoločnosti:   ............................................................ 
 
Telefón:                                                             ............................................................ 
 
E-mail:                                                                ............................................................ 
                                                              
 
 
 
 
 
V ......................., dňa ................. 
 

                                               Pečiatka, podpis ............................................... 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 
 

Čestné vyhlásenie 

o zákaze účastí vo verejnom obstarávaní 

 

 

 

...................................................................... týmto čestne prehlasujem, že plním podmienku 

účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov 

a deklarujem ju týmto čestným vyhlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f). 

 

 

Vyhlasujem, 

 

 

že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

...............................       ................................... 

 dátum               podpis 

 
 
 
 

 


