
 

 

Mesto Svidník 
Mestský úrad, Sov. hrdinov 200,089 01 

 
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky 
zákazka s nízkou hodnotou 

 

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  na dodanie audítorských služieb  

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mesto Svidník 

Sídlo: Sovietskych hrdinov č. 200, 089 01 Svidník 

IČO: 00 331 023 

Telefón: 054 752 1368 

Kontaktná osoba: Ing. Nikolaj Vlčinov 

e-mail: financne@svidnik.sk 

 

 

2. Typ zmluvy: 

Zmluva o poskytnutí audítorských služieb   

 

3. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Mesto Svidník 

 

4. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:  

     Predmetom zákazky je poskytnutie audítorských služieb - audit účtovnej závierky za rok 

2011 a 2012,  audit výročnej správy za rok 2011a 2012 a audit konsolidovanej účtovnej 

závierky za rok 2011 a 2012. 

      

     Základné údaje k auditu ÚZ  

     Netto aktíva k 31.12.2010:    25 401 tis. EUR 

     Výnosy celkom za rok 2010:  5 267 tis. EUR 

     Bežné príjmy k 31.12.2010:    5 787 tis. EUR 

     Kapitál príjmy k 31.12.2010:  1 967 tis. EUR 

     Finančné operácie príjmové k 31.12.2010:  1 165 tis. EUR 

 

     Základné údaje k auditu KÚZ: 

     Konsolidačné pole tvoria: 

     Rozpočtové organizácie: ZŠ v počte 4,  

     Príspevkové organizácie v počte 1 

     Obchodné spoločnosti v počte 1, nemá povinnosť auditu ÚZ. 

      

Možnosť rozdelenia cenovej ponuky: neumožňuje sa 

 

5. Podmienky účasti 



Predloženie dokladu o oprávnení podnikať – výpis z obchodného alebo živnostenského 

registra, alebo autorizačné osvedčenie.  

 

6. Variantné riešenie: neumožňuje sa  

 

7. Lehota dodania tovaru:   audit účtovnej závierky do 30. 04. Nasledujúceho roka a audit 

konsolidovanej účtovnej závierky do  31.7.nasledujúceho roka 

 

 

8. Uplynutie lehoty na predkladanie cenových ponúk: 

Dňa 25. 11. 2011 do 16.00 h.  

Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy alebo osobne na tej istej 

adrese.   

 

9. Podmienky financovania: Dodávateľovi sa neposkytne žiaden preddavok.  Predmet 

zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti 

faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 

10. Kritéria na hodnotenie ponúk: 

- celková cena zákazky bez DPH (§5 zákona č. 25/2006 Z.z.) 

 

 

 

Svidník dňa  15. 11. 2011 

 

 

 

 

 

 

                 Ing. Nikolaj Vlčinov 

       vedúci odboru finančného a správy majetku 
 


