Výzva na predloženie cenovej ponuky
„Audit účtovnej závierky Mesta Poprad za rok 2013“
podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Mesto Poprad
IČO: 00 326 470
Obec (mesto): Poprad
PSC: 058 42
Ulica: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3
Kontaktná osoba: Mgr. Marián Soliar
Telefón: 0910 890 289
El.pošta: ekonomicke@msupoprad.sk
2. Predmet zákazky
zákazka na poskytnutie služby
3. Názov predmetu zákazky
Predmetom zákazky je poskytovanie nasledovných služieb audítorom:
a) audit individuálnej účtovnej závierky mesta za rok 2013 zostavenej mestom v súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
b) audit konsolidovanej účtovnej závierky mesta za rok 2013 zostavenej mestom v súlade
s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
c) audit hospodárenia mesta v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov, ako aj hospodárenia s ostatnými finančnými prostriedkami, stavu
a vývoja dlhu a dodržiavania pravidiel používania návratných zdrojov financovania za rok
2013,
d) audit údajov vo výročnej správe mesta za rok 2013, či sú v súlade s auditovanou
individuálnou a konsolidovanou účtovnou závierkou mesta
4. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: NIE
Požaduje sa cena za celý predmet zákazky.
Predpokladaný časový rozvrh služieb vykonávaných v sídle mesta a v sídle audítora je:
a) I. etapa - príprava a vykonanie predbežných audítorských postupov
december 2013 - január 2014
b) II. etapa - audit individuálnej účtovnej závierky
február 2014 - máj 2014
c) III. etapa - audit konsolidovanej účtovnej závierky
jún 2014
d) IV. etapa – audit výročnej správy
júl 2014 – október 2014
5. Možnosť predloženia variantných riešení: NIE
6. Trvanie zmluvy alebo lehota pre skončenie dodávky:
Obstarávateľ požaduje poskytnutie služieb poslednej časti zákazky najneskôr do 31.10.2014.
7. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty,

v ktorých sa uvádzajú:
Predmet obstarávania sa bude financovať z rozpočtu verejného obstarávateľa.
8. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:
8.1 doklad o oprávnení poskytovať požadované služby – postačuje kópia dokladu
8.2. ceny požadovaných služieb jednotlivo v členení:
a) príprava a vykonanie predbežných audítorských postupov,
b) audit individuálnej účtovnej závierky,
c) audit konsolidovanej účtovnej závierky,
d) audit výročnej správy,
a cenu za celý predmet zákazky bez DPH a vrátane DPH v eur.
9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 25.10.2013 čas: do 15:00 hod.
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
- adresa obstarávateľa uvedená v bode 1) Mestský úrad Poprad, Nábrežie Jána
Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad, podateľňa MsÚ s označením: „cenová ponuka audit účtovnej
závierky - neotvárať“,
- v prípade elektronického zaslania ponuky vrátane preskenovaného dokladu o oprávnení
poskytovať práce – zaslať na adresu: ekonomicke@msupoprad.sk
10. Kritériá na hodnotenie ponúk:
Cena predmetu zákazky
11. Lehota viazanosti ponúk:
29.11.2013
12. Ďalšie informácie
Neuvádzajú sa
13. Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.
Zodpovedná osoba:
Mgr. Marián Soliar v.r.

