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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK
 Formulár: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa Vyhlášky č. 530/2009 Z. z. 

ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ
Mestská časť Bratislava - Ružinov
IČO:  00603155
Mierová 21, 827 05 Bratislava-Ružinov
Slovensko
Kontaktné miesto (miesta):  Mestská časť Bratislava - Ružinov
Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Kňažko
Telefón: +421 248284260
Fax: +421 243335509
Email: ruzinov@ruzinov.sk; miroslav.knazko@ruzinov.sk
Adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):  http://www.ruzinov.sk
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL):  http://www.ruzinov.sk
Ďalšie informácie možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Súťažné a doplňujúce podklady možno získať na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)
Ponuky budú doručené na:  už uvedenej adrese a kontaktnom mieste (miestach)

I.2.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 
I.2.1.    Druh verejného obstarávateľa/obstarávateľa 

RO - Regionálny alebo miestny orgán
Zatriedenie obstarávajúceho subjektu podľa zákona: § 6 ods. 1 písm. b)

ODDIEL II. PREDMET ZÁKAZKY
II.    OPIS

II.1.    Názov zákazky 
Poskytovanie audítorských služieb Mestskej časti Bratislava - Ružinov

II.1.2.    Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo poskytovania služieb 
Služby
Kategória služby číslo
9
Hlavné miesto poskytovania služieb:  Mestská časť Bratislava - Ružinov
NUTS kód: 
SK01

II.1.3.    Stručný opis zákazky alebo nákupu (nákupov) 
Verejný obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť poskytovanie audítorských služieb MČ, týkajúcich sa účtovných
období a 2012, 2013, 2014 vrátane overenia účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky za roky 2012, 2013,
2014

II.1.4.    Spoločný slovník obstarávania (CPV) 
Hlavný predmet 
Hlavný slovník: 79212000-3 

II.2.    Množstvo alebo rozsah zákazky 
II.2.1.    Celkové množstvo alebo rozsah 

Individuálna účtovná závierka pre netto hodnotu aktív cca 167 mil. EUR ročne a konsolidovaná účtovná závierka pre
netto hodnoty aktív v cca 173 mil. EUR ročne

II.2.2.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH 
Hodnota:  39 000,0000 EUR

II.3.    Trvanie zmluvy alebo lehota dodania 
Obdobie:  v mesiacoch (od uzatvorenia zmluvy)
Zadajte hodnotu:  36

ODDIEL III. OSOBNÉ POSTAVENIE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1.    Podmienky účasti 

III.1.1.    Osobné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Uchádzač musí spĺňať
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Ich
splnenie preukáže predložením originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií podľa § 26 ods. 2, 4 a 5
zákona o verejnom obstarávaní alebo predložením platného potvrdenia alebo jeho úradne osvedčenej kópie o zapísaní
uchádzača do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní
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III.1.2.    Ekonomické a finančné postavenie 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  Vyjadrenie banky, pobočky
zahraničnej banky alebo zahraničnej banky o schopnosti uchádzača plniť finančné záväzky. Vo vyjadrení banka, pobočka
zahraničnej banky alebo zahraničná banka potvrdí, že uchádzač nie je v nepovolenom debete, v prípade splácania úveru
uchádzač dodržuje splátkový kalendár a že bežný účet uchádzača nie je predmetom exekúcie. K vyjadreniu uchádzač
priloží čestné vyhlásenie, že v iných bankách ako tých, ktorých potvrdenia predkladá, nemá vedené účty ani záväzky.
Vyjadrenie banky a čestné vyhlásenie musia byť predložené ako originály alebo úradne osvedčené kópie a nesmú byť
staršie ako tri mesiace ku dnu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Odôvodnenie primeranosti podmienky:
Podmienka vychádza z predpokladu, že uchádzač má dostatočnú finančnú disciplínu a zároveň sa tým preukazuje jeho
solventnosť uhrádzať prípadné pohľadávky.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  Prehľad o dosiahnutom minimálnom ročnom obrate 120 000 EUR a to za
posledné tri hospodárske roky, t. j. 2009, 2010, 2011. Uchádzač predloží výkazy ziskov a strát alebo výkazy o príjmoch a
výdavkoch za posledné tri hospodárske roky, t. j. 2009, 2010, 2011. Súčasťou predložených výkazov musí byť overenie
príslušného daňového úradu podľa zákona č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných
finančných orgánov v znení neskorších predpisov.Výkazy musia byť preložené ako originály alebo ich úradne osvedčené
kópie. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Podmienka finančného obratu za obdobie troch rokov dáva predpoklad, že
uchádzač je už stabilným poskytovateľom predmetných služieb na trhu z rozsiahlymi skúsenosťami, ktorú sú pri
realizácii predmetu zákazky nevyhnutné. Platné potvrdenie poisťovne o poistení zodpovednosti za škodu pri vykonávaní
jeho podnikateľskej činnosti s minimálnym plnením vo výške 300 tis. EUR, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s
výkonom auditu, uzavretej podľa zákona č.540/2007 Z.z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene
a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Potvrdenie musí byť preložené ako
originál alebo jeho úradne osvedčená kópia. Odôvodnenie primeranosti podmienky: Podľa § 25 ods. 4 zákona č.
540/2007 o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. o
účtovníctve v znení neskorších predpisov. Uchádzač môže na preukázanie finančného a ekonomického postavenia využiť
finančné zdroje inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto prípade musí uchádzač verejnému
obstarávateľov preukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať so zdrojmi osoby, ktorej postavenie
využíva na preukázanie finančného a ekonomického postavenia. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou
zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej zdrojmi mieni preukázať svoje finančné a
ekonomické postavenie, že tátoosoba poskytne plnenie počas celého trvania zmluvného vzťahu.Osoba, ktorej zdroje
majú byť použité na preukázanie finančného a ekonomického postavenia musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods.
1 písm. f) vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli zdroje uchádzačovi poskytnuté.Ak uchádzač nedokáže z
objektívnych dôvodov preukázať finančné a ekonomické postavenie určeným dokladom, verejný obstarávate môže
uznať aj iný doklad, ktorým sa preukazuje finančné a ekonomické postavenie. Verejný obstarávate uzná rovnocenné
potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti
vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom

III.1.3.    Technická alebo odborná spôsobilosť 
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti:  1. Uchádzač predloží podľa
§ 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky s
uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; ak odberateľom a) bol verejný obstarávateľ podľa zákona o verejnom
obstarávaní, dôkaz o plnení potvrdí tento verejný obstarávateľ, b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o
plnení potvrdí odberateľ; ak to nie je možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. 2. Uchádzač predloží podľa § 28 ods.
1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. 3. Uchádzač môže na preukázanie technickej
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah.
V takomto prípade musí uchádzač verejnému obstarávateľovipreukázať, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne
disponovať s kapacitami osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto osobou, obsahujúcou záväzok
osoby, ktorej technickými a odbornýmikapacitami mieni preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú
spôsobilosť, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú
byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti podľa § 26 ods. 1
písm. f) vo vzťahu k tejčasti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity Uchádzačovi poskytnuté. 4. Verejný obstarávateľ
uzná rovnocenné potvrdenie vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým Uchádzač preukazuje splnenie
podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj iný rovnocenný doklad predložený
Uchádzačom.
Minimálna požadovaná úroveň štandardov :  1 Podmienka podľa bodu 1. bude splnená, ak uchádzač predloží zoznam
poskytnutých služieb rovnakého charakteru a zložitosti, ako je predmet zákazky. Rovnakým charakterom a zložitosťou sa
pre potreby tohto verejného obstarávania rozumejú: 1.1 Skúsenosti s vykonávaním auditov individuálnej ÚZ subjektov
verejnej správy, ktoré uchádzač doloží predložením zoznamu ukončených auditov realizovaných v predchádzajúcich
troch rokoch (2009, 2010, 2011), pričom musí preukázať, že v danom období realizoval služby: audit individuálnej
účtovnej závierky subjektov verejnej správy v celkovom objeme min. 160 mil. Eur netto hodnoty aktív za každé
overované obdobie. Odôvodnenie primeranosti: Podmienka zodpovedá netto hodnote aktív Mestskej časti Bratislava -
Ružinov a je určená v zmysle § 32 ods. 1 a 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ
požaduje túto podmienku pre overenie uchádzača, že v predchádzajúcom období bol schopnýúspešne plniť zmluvy
rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná. Požadovaná podmienka je primeraná a

2/4



postačujúca na preukázanie schopnosti splniť si predmet požadovanej zmluvy a zároveň je stanovená nediskriminačne a
tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť primeraný okruh uchádzačov. 1.2Skúsenosti s vykonávaním auditov KÚZ subjektov
verejnej správy, ktoré uchádzač doloží predložením zoznamu ukončených auditov KÚZ subjektov verejnej správy
realizovaných v predchádzajúcich troch rokoch (2009, 2010, 2011), pričom musí preukázať, že v danom období
realizoval služby: audit konsolidovanej účtovnej závierkysubjektov verejnej správy v celkovom objeme min. 170 mil. Eur
netto hodnoty aktív za každé overované obdobie.Odôvodnenie primeranosti: Podmienka zodpovedá konsolidovanej
netto hodnote aktív Mestskej časti Bratislava - Ružinov a okruhu organizácií v konsolidácii a je určená v zmysle § 32 ods.
1 a 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie
uchádzača, že v predchádzajúcom obdobíbol schopný úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako
zmluva, ktorá je požadovaná. Požadovaná podmienka je primeraná a postačujúca na preukázanie schopnosti splniť si
predmet požadovanej zmluvy a zároveň je stanovená nediskriminačne a tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť primeraný
okruh uchádzačov. 1.3 Skúsenosti s vykonávaním auditov účtovných závierok subjektov verejného záujmu realizovaných
vpredchádzajúcich 3 rokoch (2009, 2010, 2011) uchádzač preukáže predložením zoznamu min. 10 ukončených auditov
účtovných závierok subjektov verejného záujmu za dané obdobie. Odôvodnenie primeranosti: Podmienka je určená v
zmysle § 32 ods. 1 a 6 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. Požadovaná podmienka jeprimeraná a
postačujúca na preukázanie schopnosti splniť si predmet požadovanej zmluvy a zároveň je stanovená nediskriminačné a
tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť primeraný okruh uchádzačov. 1.4Predložený zoznam podľa bodov 1.1 až 1.3 bude
obsahovať aj stručný opis poskytnutej služby, meno a tel. číslo kontaktnej osoby zmluvného partnera/odberateľa. 1.5
Na prepočet inej meny ako Eur sa použije kurz NBS (prípadne Európskej centrálnej banky) k 31.12. príslušného roka, v
ktorom bola služba poskytnutá.2 Podmienka podľa bodu 2. bude splnená, ak uchádzač predloží: 2.1 Zoznam riadiacich
zamestnancov, ktorí budú zodpovední za zabezpečenie plnenia predmetu zmluvy s uvedením údajov ich vzdelaní,
profesijných životopisov, zoznamom poskytnutých služieb ako je predmet zákazky s uvedením názvu a sídla odberateľa,
lehoty plnenia(od - do mesiac/e a rok/y), pozície ktorú zastávali. Údaje majú byť potvrdené podpisom zamestnanca. 2.2
Uchádzač musí dokladmi preukázať, že má zabezpečený tím, z toho minimálne päť osôb, ktoré sú oprávnené vykonávať
danú činnosť (sú audítormi), minimálne traja z nich majú prax v danej oblasti minimálne 10 rokov, minimálne traja
členovia tímu majú znalosti v oblasti medzinárodných účtovných štandardov (IFRS), tieto znalosti musia podložiť
príslušným certifikátom a minimálne 3 členovia sú držiteľmi Certifikátu o úspešnom absolvovaní vzdelávacieho projektu
„Rozpočtovníctvo, účtovníctvo a audit účtovných jednotiek verejnej správy.“ realizovaného Slovenskou komorou
audítorov.Odôvodnenie primeranosti: Podmienka je určená v zmysle § 32 ods. 1 a 6 zákona č. 25/2006 Z. z. v znení
neskorších predpisov. Verejný obstarávateľ požaduje túto podmienku pre overenie uchádzača, že vpredchádzajúcom
období bol schopný úspešne plniť zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako zmluva, ktorá je požadovaná.
Požadovaná podmienka je primeraná a postačujúca na preukázanie schopnosti splniť si predmet požadovanej zmluvy a
zároveň je stanovená nediskriminačne a tak, aby sa súťaže mohol zúčastniť primeraný okruh uchádzačov.
Vyhradené zákazky pre chránené dielne alebo chránené pracoviská:  Nie

ODDIEL IV. POSTUP
IV.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

IV.1.1.    Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Voľba:  Najnižšia cena

IV.1.2.    Použije sa elektronická aukcia 
Nie

IV.2.    Administratívne informácie
IV.2.1.    Evidenčné číslo spisu, ktoré pridelil verejný obstarávateľ/obstarávateľ

CS16313/2012
IV.2.2.    Podmienky na získanie súťažných podkladov a doplňujúcich dokumentov 

Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady alebo o prístup k dokumentom
Dátum a čas:  08.11.2012 12:00
Úhrada za súťažné podklady
Uvedte:  Nie

IV.2.3.    Lehota na predkladanie ponúk 
Dátum a čas:  19.11.2012 10:00

IV.2.4.    Podmienky otvárania ponúk 
Dátum a čas:  19.11.2012 13:00
Miesto :  Miestny úrad Mestskej časti Bratislava – Ružinov, miestnosť č. B2
Osoby oprávnené zúčastniť sa na otváraní ponúk :  Na otváraní ponúk sa môže zúčastniť každý uchádzač, ktorý
predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Uchádzač môže byť zastúpený osobou oprávnenou zúčastniť sa na
otváraní ponúk za uchádzača. Uchádzač (fyzická osoba), štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu uchádzača
(právnická osoba) sa preukáže na otváraní ponúk preukazom totožnosti. Poverený zástupca uchádzača sa preukáže
preukazom totožnosti a splnomocnením na zastupovanie.

ODDIEL VI. DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
VI.1.    Zákazka sa týka projektu /programu financovaného z fondov EÚ 

Nie
VI.2.    Ďalšie informácie 

Lehota plnenia zmluvy plynie 36 mesiacov od jej uzavretia.Vyžaduje sa zábezpeka vo výške 1.800,-€. Podrobnosti a
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podmienky sú uvedené v súťažných podkladoch. Verejný obstarávateľ umožňuje osobné vyzdvihnutie si súťažných
podkladov na kontaktnom mieste uvedenom v bode I.1. tejto výzvy. V prípade osobného vyzdvihnutia kontaktovať:Ing.
Bohumil Flimel, Telefón: +4212 48 284 405, bohumil.flimel@ruzinov.sk; pondelok až piatok od 08:00 hod. do 12:00
hod...

VI.3.    Dátum odoslania tejto výzvy 
29.10.2012
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