PRIESKUM TRHU
v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Úradný názov
Poštová adresa
Mesto
IČO
Kontaktná osoba
e-mail

Slovenský metrologický ústav
Karloveská 63
Bratislava
30810701
Erika Hulíková
Jarmila Steigaufová
hulikova@smu.gov.sk
steigaufova@smu.gov.sk

PSČ

842 55

02/60294972
02/60294362

NÁZOV PREDMETU OBSTARÁVANIA ZÁKAZKY:
Predmetom zákazky je poskytnutie služby „ Vykonanie komplexného auditu účtovníctva
SMÚ za rok 2012 a za I. polrok 2013“.
Cieľom je nezávislé zhodnotenie správnosti vedenia účtovníctva, overenie úplnosti účtovnej
závierky nadväzne na platné právne normy, overenie správnosti zachytenia hospodárskych
operácií, overenie účinnosti interného kontrolného systému, overenie majetkovej a finančnej
situácie, správnosti vykázaných zostatkov v súvahe, vo výkaze ziskov a strát, ako aj
v poznámkach k nim, preverenie nastaveného systému sledovania výdavkov na jednotlivé
projekty realizované organizáciou, posúdenie efektívnosti reportovaných podkladov
potrebných pre efektívne riadenie a spracovanie listu odporúčaní pre vedenie – štatutára
organizácie.
Záujemca môže v prípade ďalších otázok k špecifikácii predmetu zákazky kontaktovať
Ing. Roland Vitko riaditeľ odboru kontroly a vnútorného auditu číslo : 02/60294718 alebo email : vítko@smu.gov.sk
MIESTO USKUTOČNENIA PREDMETU ZÁKAZKY:
SMÚ Karloveská 63, 842 055 Bratislava
CENA
Cenu uvádzajte v EUR bez DPH . Cena sa zaokrúhľuje maximálne na dve desatinné miesta
Cena musí byť uvedená ako konečná, vrátane všetkých nákladov súvisiacich s realizáciou
predmetu plnenia . Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu
celkom . Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v cenovej ponuke. Cena musí byť
stanovená v súlade so zákonom o cenách. Splatnosť faktúry je 30 dní. Verejný obstarávateľ
neposkytuje preddavky na realizáciu plnenia.
KRITÉRIUM VYHODNOTENIA KALKULÁCIÍ:
Najnižšia cena.
REALIZÁCIA :
Október 2013

VÝSLEDOK VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA: uzatvorenie zmluvy o poskytovaní
služby s úspešným uchádzačom.
PODMIENKY ÚČASTI :
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť:
Výpis z Obchodného registra,
Doklad preukazujúci odbornú spôsobilosť na poskytnutie služby.
KONTAKTNÁ OSOBA VO VECIACH OBSAHOVEJ STRÁNKY PREDMETU
ZÁKAZKY:
Erika Hulíková, tel.: +421 2 60294972, e-mail: hulikova@smu.gov.sk, alebo
Jarmila Steigaufová tel.: +421 2 60294362, e-mail: steigaufova@smu.gov.sk
OSTATNÉ PODMIENKY :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky. Dôvody
zrušenia použitého postupu zadávania zákazky sú:
• Nepredloženie žiadnej ponuky,
• Nesplnenie podmienok účasti uchádzačom,
• Nesplnenie predložených ponúk určeným požiadavkám,
• Zmena okolností, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie.
Predložené cenové ponuky môžu byť konfrontované s porovnávacou cenou vychádzajúcou
z vnútornej kalkulácie verejného obstarávateľa. Uchádzač súhlasí s podmienkami
stanovenými verejným obstarávateľom.

UPLYNUTIE LEHOTY NA PREDKLADANIE NÁVRHOV:
22.08. 2013 do 14.00 hod.

Ponuky musia byť doručené písomne prostredníctvom pošty, osobne na podateľňu, alebo
e-mailom na adresu: hulikova@smu.gov.sk
steigaufova@smu.gov.sk
Neúplná ponuka nebude hodnotená.

