
Zápisnica 
z vyhodnotenia ponúk v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

1. Obstarávateľ :   Mesto Komárno , IČO: 00306525 

   Mestský úrad Komárno, Nám. gen. Klapku  1, 945 01  Komárno 
 

2. Obstarávateľom poverená osoba na verejné obstarávanie:                                             

 Ing. Bohumír Kóňa, Mgr. Zuzana Molnárová, Ing. Andrea Kabátová 
 

3. Opis predmetu obstarávania:  Audit 2022_Mesto Komárno 

Postup zadávania zákazky: § 117 ods. 1) – 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. 

Nasledovné právnické osoby boli dňa 05.09.2022 elektronicky prostredníctvom systému EVO 
požiadané o zaslanie cenovej ponuky na predmet zákazky s názvom: „Audit 2022_Mesto 
Komárno“.  

3.1. ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o., Baštová 38, 080 01  Prešov 
 IČO:  31 709 117 

 3.2. RVC Senica, s.r.o., M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica  
  IČO: 36 259 560 

   3.3. ML - audit, s.r.o., čat. Nebiljaka 658/7, 089 01  Svidník 
  IČO: 44 228 805 
 

4. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi 

Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje 
výlučne v elektronickej podobe na serveri Elektronického informačného systému verejného 
obstarávania – IS EVO VER. 18.0 (ďalej len „systém EVO“) na portáli Úradu pre verejné 
obstarávanie, ktorý zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, ak nie je uvedené inak. 

Ponuku na predmet zákazky uchádzač predkladá v lehote na predkladanie ponúk elektronickou 
formou prostredníctvom systému EVO. 

 Termín doručenia cenovej ponuky bol do 16. septembra 2022 do 09:00 hod. 
 Lehota otvárania ponúk 16. septembra 2022 o 09:10 hod.  
 Ponuka sa doručuje v elektronickej forme prostredníctvom systému EVO. 
  
 V stanovenom termíne doručili svoju cenovú ponuku traja uchádzači.  

 
Ponuka č. 1:  

 Obch. meno podnikateľa:  ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Baštová 38, 080 01  Prešov  
 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za audit individuálnej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

6.500,00 € 1.300,00 € 7.800,00 € 

Cena za audit konsolidovanej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

3.250,00 € 650,00 € 3.900,00 € 

Bezplatne 5 odborných otázok ročne - - - 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Celková suma  za audítorské služby v 
zmysle výzvy  

9.750,00 € 1.950,00 € 11.700,00 € 

 



 
 
Ponuka č. 2:  

 Obch. meno podnikateľa:  RVC Senica, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica  
 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za audit individuálnej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

6.900,00 € 1.380,00 € 8.280,00 € 

Cena za audit konsolidovanej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

4.000,00 € 800,00 € 4.800,00 € 

Bezplatne 5 odborných otázok ročne - - - 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Celková suma  za audítorské služby v 
zmysle výzvy  

10.900,00 € 2.180,00 € 13.080,00 € 

 

Ponuka č. 3:  

 Obch. meno podnikateľa:  ML – audit, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    čat. Nebiljaka 658/7, 089 01  Svidník  
 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za audit individuálnej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

6.000,00 € 1.200,00 € 7.200,00 € 

Cena za audit konsolidovanej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

3.000,00 € 600,00 € 3.600,00 € 

Bezplatne 5 odborných otázok ročne - - - 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Celková suma  za audítorské služby v 
zmysle výzvy  

9.000,00 € 1.800,00 € 10.800,00 € 

 
 

 5. Vyhodnotenie:    

Uchádzač č. 1)  ACCEPT AUDIT & CONSULTING s.r.o., so sídlom Baštová 38, 080 01  Prešov 
splnil podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. 
 
 
Uchádzač č. 2)  RVC Senica s.r.o., so sídlom M. Nešpora 925/8, 905 01  Senica  nesplnil 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač nepredložil požadované doklady 
v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky, a to návrh Zmluvy o audítorských službách. 

 

Uchádzač č. 3)  ML – audit s.r.o., so sídlom čat. Nebiljaka 658/7, 089 01  Svidník nesplnil 
podmienky účasti vo verejnom obstarávaní. Uchádzač nepredložil požadované doklady 
v súlade s výzvou na predkladanie cenovej ponuky, a to tri referencie o výkone auditu subjektov 
verejnej správy s počtom obyvateľov nad 30 000; čestné vyhlásenie, že nemá voči mestu alebo 
ním zriadeným organizáciám dlhy; údaje o vzdelaní a odbornej praxi min. 3 zamestnancov 
a nepredložil návrh Zmluvy o audítorských službách. 

 
 
 



 
 
 

Na základe týchto skutočností sa na predmet zákazky odporúča uzatvoriť  
zmluva s uchádzačom č.1: 

 
Obch. meno podnikateľa:  ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. 
Sídlo podnikateľa:    Baštová 38, 080 01  Prešov  

 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Cena za audit individuálnej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

6.500,00 € 1.300,00 € 7.800,00 € 

Cena za audit konsolidovanej účtovnej 
závierky pre Mesto Komárno 

3.250,00 € 650,00 € 3.900,00 € 

Bezplatne 5 odborných otázok ročne - - - 

  Suma bez DPH 20% DPH Suma s DPH 

Celková suma  za audítorské služby v 
zmysle výzvy  

9.750,00 € 1.950,00 € 11.700,00 € 

 
 
 

4. Prítomní na otváraní ponúk: 
 
 
 Ing. Bohumír Kóňa    .................................    

 Mgr. Zuzana Molnárová   ................................. 

 Ing. Andrea Kabátová   .................................. 

  

Zápisnicu vypracoval 

 Ing. Andrea Kabátová       dňa: 20. septembra 2022  podpis:........................ 
 meno, priezvisko                                     deň, mesiac, rok 

 

 

Prílohy 

1x Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti 



 

Príloha č. 1 k zápisnici z vyhodnotenia ponúk zo dňa 20.09.2022 

 

VYHODNOTENIE SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI  NA PREDMET ZÁKAZKY S NÁZVOM:     Audit 2022_Mesto Komárno 

 

 

 

SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI 

ACCEPT AUDIT & 

CONSULTING, s.r.o.  

Prešov 

RVC Senica, s.r.o.   

Senica 

ML – audit, s.r.o.      

Svidník  

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) 

11.700,00 € s DPH 13.080,00 € s DPH 10.800,00 € s DPH 

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) 

   

Čestné prehlásenie  
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 (príloha č. 3) 

   

Tri referencie o výkone auditu subjektov verejnej správy s počtom 
obyvateľov nad 30 000 

Košický samosprávny kraj 

Žilinský samosprávny kraj 

Banskobystrický 

samosprávny kraj 

čestné vyhlásenie nepredložil 

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.), 

  nepredložil 

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. 

 čestné vyhlásenie nepredložil 

Návrh Zmluvy o audítorských službách  nepredložil nepredložil 


