Mesto Sečovce
Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
Tel.:
+ 421 56/678 2437
E-mail.: milan.filip@secovce.sk

Dokument VO č.: .6 .

Spis č.: 1. . . /2017/VO_Audit

Výzva na súťaž
Zákazka s predpokladanou hodnotou nižšou ako prahové hodnoty finančných limitov pre podlimitné zákazky
podľa § 5ods.4 ZVO, je zabezpečovaná postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstarávaní v platnom znení (ďalej len ako ZVO)

Predmet zákazky:
“ Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Sečovce“
– služby, výber poskytovateľa.
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce, ako verejný
obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len ZVO) v súlade s § 117 cit. zákona vyzýva uchádzačov a záujemcov na
predloženie cenovej ponuky na zabezpečenie služieb so skráteným názvom zákazky: „ Zabezpečenie auditu
účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Sečovce“.

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
1.1 Verejný obstarávateľ:
Sídlo organizácie:
IČO:
DIČ:
Štatutárny orgán:
Tel. kontakt:
E-mail:
Kontaktná osoba pre VO:
Telefón:
E-mail:

Mesto Sečovce
MsÚ, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce
00331899
2020724343
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
+421 56/678 24 37//
primator@secovce.sk
Ing. Milan Filip, gestor VO na základe plnej moci
+421/905 303 752
milan.filip@secovce.sk

1.1 Druh verejného obstarávateľa:
Obec - §7 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších
predpisov. Hlavný predmet činnosti: samospráva.
1.2 NUTS kód:

SK042 Košický kraj

2) Predmet zákazky :
2.1 Názov zákazky:

„ Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre
MsÚ Sečovce “

2.2 Druh zákazky:

služby, výber poskytovateľa služby.

2.3 Miesto realizácie zákazky: Mesto Sečovce
2.4 Stručný opis zákazky:

Predmetom tejto výzvy je výber spoločnosti, ktorá vykoná audit ročnej
účtovnej závierky, audit konsolidovanej účtovnej závierky, audit súladu
výročnej správy s účtovnou závierkou a s tým súvisiacich služieb za rok
2016 pre mesto Sečovce.
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2.5 Spoločný slovník obstarávania (CPV): 79212000-3 - Audítorské služby.

3) Predpokladaná hodnota zákazky § 6 ZVO:
Východiskovým údajom pre stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky bol aritmetický
priemer hodnôt zistených z ponúk iných verejných obstarávateľov:
PHZ spolu: 4.160,00 Eur bez DPH
Predpokladaná hodnota zákazky vo výške 4.160,00 Eur bez DPH je maximálnou hodnotou ocenenej
špecifikácie činnosti a vypracovania dokumentácie z audítora.

4) Rozdelenie predmetu zákazky na časti:
Nie je. Uchádzač predkladá ponuku na komplexné riešenie predmetu zákazky.

5) Možnosť predloženia variantných riešení:
Neumožňuje sa, okrem prípadu doplnenia dokumentačných povinnosti verejného obstarávateľa
vyplývajúcich zo zmien a doplnkov metodického usmernenia ÚVO pre zadávanie zákaziek - VO.

6) Trvanie zmluvy alebo lehoty plnenia /uskutočnenia:
Typ zmluvy: Zmluva o poskytovaní služieb
Lehota plnenia /realizácie zákazky: 2 mesiace a počíta sa od termínu nadobudnutia účinnosti platne
uzatvorenej zmluvy.

7) Zdroj finančných prostriedkov:
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných rozpočtových prostriedkov mesta/ verejného
obstarávateľa – vyhlasovateľa súťaže.
7.1 Podmienky financovania a platobné dojednania sú špecifikované a určené v Návrhu zmluvy, ktorá je
súčasťou tejto výzvy na súťaž.
7.2 Fakturácia poskytovateľa za predmet zákazky bude uhradená splátkami podľa realizačných etáp
uskutočnenej/vykonanej dokumentačnej činnosti audítora nasledovne:
a)
štatutárny audit účtovnej závierky
 za . . . .,- Eur
b)
štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky
 za . . . .,- Eur
c)
štatutárny audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou
 za . . . .,- Eur
d)
vypracovanie listu odporúčaní na odstránenie nedostatkov
 za . . . .,- Eur
7.3 Uchádzač oceňuje hodnotu diela podľa predloženej vyššie uvedenej špecifikácie dokumentačnej
činnosti z vykonaného auditu s možným uvedením doplňujúcej špecifikácie dokumentov, ak je to
relevantné.

8) Podmienky účasti uchádzača a požadované doklady ako dôkazné prostriedky:
8.1. Osobné postavenie a podmienky účasti musí uchádzač preukázať:
Na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti sa vyžaduje predloženie dokladov podľa § 32 ods. 2
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej aj ako „ZVO“), ktorými sa preukazuje splnenie podmienok osobného
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní:
a) Dokladom o oprávnení poskytovať služby, ktorá je predmetom zákazky.
(Výpis zo ŽR alebo OR o podnikateľskej činnosti resp. iný adekvátny doklad )

9.2. Ekonomické a finančné postavenie:
Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa §
33 zákona č. 343/2015 Z.z. v znení neskorších predpisov sa neuplatňuje.

9.3. Technická alebo odborná spôsobilosť:
9.3.1

Technickú a odbornú spôsobilosť na účasť vo verejnom obstarávaní v súlade s § 34 ods. 1 písm. b)
ZVO preukáže uchádzač:
a) referenciou - predložením zoznamu min. 3 realizovaných zákaziek rovnakého alebo obdobného
charakteru a zložitosti ako predmet zákazky uskutočnených za predchádzajúce obdobie 3
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kalendárne roky kumulatívne (2013, 2014 a 2015). Za služby podobného charakteru sa považuje
vykonávanie auditoringu pre samosprávy s minimálne 10.000 obyvateľmi s uvedením údajov
o tejto samospráve.
b) Licencia na poskytovanie audítorských služieb vydaná Slovenskou komorou audítorov podľa
zákona NR SR č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v z.n.p.
alebo zákona NR SR 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 –
potvrdzujúca zápis do zoznamu audítorov.
c) Licencia na poskytovanie audítorských služieb vydaná Slovenskou komorou audítorov podľa
zákona NR SR č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov v z.n.p.
alebo zákona NR SR 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 –
potvrdzujúca zápis do zoznamu audítorských spoločností.
d) Certifikát o spôsobilosti na poskytovanie audítorských služieb, vydaný Slovenskou komorou
audítorov podľa zákona NR SR č. 466/2002 Z.z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov
v z.n.p. alebo zákona NR SR 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.
Poznámka: uchádzač alebo záujemca môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej
spôsobilosti využiť technické a odborné kapacity, svoje referencie aj pred účinnosťou novely zákona
o verejnom obstarávaní pokiaľ ich počet min. 3 nedosahuje v období po 18.04.2016.

10)

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov:
Súťažné podklady osobitného určenia nie sú k dispozícií. Súčasťou výzvy je špecifikácia výkazu
dokumentačnej činnosti poradcu/auditora auditu ročnej účtovnej závierky, auditu konsolidovanej
účtovnej závierky, auditu súladu výročnej správy s účtovnou závierkou a s tým súvisiacich služieb.

11)

Lehota a miesto na predloženie ponuky:
Lehota na predloženie súťažnej ponuky do:
Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:

17.01.2017 do 12:00 hod..

Mestský úrad Sečovce, Námestie sv. Cyrila a Metoda 43/27,078 01 Sečovce

12)

Pokyny na zostavenie a predloženie cenovej ponuky:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu DPH a celkovú cenu s DPH.
(Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na skutočnosť, že nie je platcom DPH
upozorní).

13)

Obsah predkladanej ponuky uchádzača:
a)
b)
c)
d)
e)

14)

kópia dokladu o oprávnení podnikať, (kópia nemusí byť úradne overená)
návrh na plnenie kritérií podľa prílohy č. 2 tejto výzvy
vyhlásenie uchádzača podľa prílohy č. 1 tejto výzvy
označenie obálky ponuky: „Poradenské služby - VO“ „Súťaž – Neotvárať!“
predloženie min. 1 referenčnej dokumentácie z vykonaného auditu .

Vyhodnocovanie ponúk:
Vyhodnocovanie ponúk je neverejný akt a uskutoční sa dňa: 20.01.2017 od 14:00 hod.
Predpokladom úspešného vyhodnotenia súťaže sú ponuky uchádzačov bez nedostatkov posudzovaných podľa
tejto výzvy na predkladanie ponúk. Výsledok vyhodnotenia ponúk bude oznámený uchádzačom e-mailom.

15)

Kritéria na hodnotenie ponúk §44 ods.4 ZVO:
Ponuky sa vyhodnocujú na základe najnižšej ceny s DPH za celý predmet zákazky.

16)

Lehota vyhodnotenia ponúk:

30.01.2017
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17)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami alebo uchádzačmi sa bude
uskutočňovať v slovenskom jazyku. Proti rozhodnutiu obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho
uchádzača pri postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní. Verejný obstarávateľ vyhodnotí splnenie podmienok účasti podľa nasledujúcich
pravidiel:
- vyhodnotenie splnenia podmienok účasti bude založené na preskúmaní splnenia podmienok
účasti týkajúcich sa osobného a technického postavenia záujemcu podľa § 53 zákona o verejnom
obstarávaní č. 343/2015 Z.z.

Verejný obstarávateľ podľa § 53 ods.5 a § 53 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní
vylúči z verejného obstarávania uchádzača, ak nesplnil podmienky účasti, predložil neplatné
vyhlásenia, potvrdenia, doklady a dokumenty, nepredložil požadované vyhlásenia, potvrdenia,
doklady a dokumenty alebo poskytol nepravdivé/skreslené informácie alebo sa neriadil obsahom
tejto výzvy, najmä nedodržal obsahové znenie uvedené v prílohe č.1-4 tejto výzvy na súťaž.
Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu na plnenie predmetu zákazky v lehote poskytnutej
súčinnosti zmluvných strán. V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný
obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s
uchádzačom, ktorý skončil druhý alebo tretí v poradí.

18)

Počet príloh celkom - 3:
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača
Príloha č. 2 – Ponuka na plnenie kritéria
Príloha č. 3 – Obchodné podmienky – Návrh zmluvy o poskytnutie služieb.

22)

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:
Verejný obstarávateľ požaduje, aby sa úspešný uchádzač zaviazal strpieť výkon kontroly, auditu,
overovania súvisiaceho s predmetom zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí služieb oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
Kontaktná osoba poverená výkonom tohto verejného obstarávania vo veciach technických a procesných:
Ing. Milan Filip, +421 (0) 905 303 752, e-mail: milan.filip@secovce.sk

Sečovce, dňa 10.01.2017

___________________________
MVDr. Jozef Gamrát, primátor mesta
vyhlasovateľ verejného obstarávania
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Mesto Sečovce – VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Sídlo: Mestský úrad Sečovce, Nám sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Príloha č. 1 – Vyhlásenie uchádzača

XI/2016
Dokument č.: 7

Uchádzač:
Názov a sídlo:
Osoba oprávnená konať:
Kontaktné údaje oprávnenej osoby
uchádzača:

Tel.:// Mobil:
e-mail:

Verejný obstarávateľ:
Názov a sídlo:
Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Mesto Sečovce
Mestský úrad, nám. sv. Cyrila a Metoda 43/27, 078 01 Sečovce
Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich
služieb pre MsÚ Sečovce
Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z.z.)

VYHLÁSENIE
1. Vyhlasujem/-me, že súhlasíme s podmienkami verejnej súťaže na predmet zákazky so skráteným názvom
zadania: „Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre MsÚ Sečovce“ zadávanou
Mestom Sečovce.
2. Vyhlasujem/-me, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke na vyššie uvedený predmet
zákazky sú pravdivé a úplné.
3. Vyhlasujem/-me, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v zadávaní predmetnej zákazky
subdodávateľom uchádzača alebo členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.
4. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré poskytujeme v súvislosti s týmto
verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
5. Vyhlasujeme, že dávame písomný súhlas k tomu, aby kópia našej ponuky bola zverejnená v Profile
verejného obstarávateľa v súlade s § 64 zákona o verejnom obstarávaní, okrem časti označených ako:
„Dôverné“.
6. Vyhlasujem(e), že nemám(e) právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní.
7. Vyhlasujem, že nemáme v záujme zadať realizáciu predmetu zákazky alebo jej časti subdodávateľom.
8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom predmetu zákazky v zmysle
podmienok stanovených vyhlasovateľom súťaže a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné
podmienky realizácie/vykonania verejného obstarávania na stavebné práce, ktorej zákazke predchádza toto
verejné obstarávanie. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami,
právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel zmluvu na plnenie predmetu zákazky
(realizáciu VO pre výber dodávateľa stavebných prác) a tak splnil svoje záväzky z nej vyplývajúce, najmä, nie
však výlučne, v zmysle osobitných požiadaviek na jej plnenie.

V .............................. dňa ..............
..................................
meno, priezvisko, titul, funkcia, podpis osoby
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Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritérií – (Vyplnený formulár predkladá uchádzač vo svojej ponuke)
Dokument č.: 8

Návrh na plnenie kritérií
údaje, ktoré budú vyhodnocované/zverejnené na otváraní ponúk v súlade s § 52 ods. 6 zák. č. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej aj ako „ZVO“)
Mesto Sečovce, Mestský úrad Sečovce, nám. sv. Cyrila a Metoda

Verejný obstarávateľ:

43/27, 078 01 Sečovce

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich
služieb pre MsÚ Sečovce

Názov predmetu zákazky:
Postup zadávania zákazky:

Postupom podľa §117 ZVO (343/2015 Z,z,)

Názov firmy / organizácie:
Adresa/sídlo organizácie:
IČO // IČ DPH:
Podnikateľská činnosť (OR-ŽR):

IČO:

IČ DPH:

Tel.:

Mobil:

Vypracoval (meno a priezvisko):
Dátum:
Tel.: // Mobil. tel.:
e-mail:
Pod kritérium č. 1:

P.č.

Celková cena v Eur za dodávku predmetu zákazky ako celku:

2.

Komplexná činnosť audítora účtovníctva
príprava a vykonanie predbežných audítorských
postupov
audit individuálnej účtovnej uzávierky

3.

audit konsolidovanej účtovnej uzávierky

4.

audit súladu výročnej správy s účtovnou závierkou

5.

vypracovanie listu odporúčaní na odstránenie
nedostatkov

1.

6.

Cena spolu za ocenené položky:

Cena bez DPH

Cena s DPH

-----

..........................

Meno a podpis štatutárneho orgánu uchádzača:

..........................................................................
(meno, priezvisko, funkcia štatutárneho zástupcu uchádzača
oprávneného konať v záväzkových vzťahoch)
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– Návrh zmluvy

ZMLUVA
o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov a zákona č. 423/2015 Z. z o štatutárnom audite.
(ďalej len Zmluva)

I.

Zmluvné strany:
Dodávateľ:
Číslo licencie:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len Dodávateľ)
a
Odberateľ:
Mesto Sečovce
Sídlo:
Námestie sv. Cyrila a Metoda 27, 078 01 Sečovce
V zastúpení: MVDr. Jozef Gamrát - primátor
IČO:
00 331 899
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len Odberateľ)
(Dodávateľ a Odberateľ spoločne ďalej len ako Zmluvné strany)
II. Predmet Zmluvy:
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť pre Odberateľa v zmysle tejto Zmluvy:
a) štatutárny audit účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite
a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za prvé účtovné obdobie roku 2016.
b) štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky v súlade so zákonom č. 423/2015 Z. z.
o štatutárnom audite a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej republike za účtovné
obdobie roku 2016.
c) štatutárny audit súladu výročnej správy zostavenej podľa §20 zákona 431/2002 Z. z. v platnom znení
s auditovanou účtovnou závierkou.

III. Vykonanie predmetu Zmluvy:
1. Dodávateľ je povinný vykonávať služby súvisiace s predmetom Zmluvy v termínoch dohodnutých
s Odberateľom.
Služby uvedené v článku II. Tejto zmluvy je dodávateľ povinný vykonať najneskôr:
- Overenie individuálnej účtovnej závierky do 15.06.2017 overovaného obdobia – r. 2016
- Overenie konsolidovanej účtovnej závierky do 30.11.2017 overovaného obdobia – r.2016
- Overenie súladu výročnej správy s výročnej správy s účtovnou závierkou do 10.12.2017.
Mesto Sečovce: “Audítorské služby“ – výber poskytovateľa služieb

Strana 7 z 9

2. Odberateľ je povinný dodať Dodávateľovi podklady nevyhnutné pre potreby výkonu služieb
súvisiacich s predmetom Zmluvy, a to priebežne podľa požiadaviek Dodávateľ.
3. Odberateľ je povinný pre potreby výkonu služieb uvedených v článku II. tejto Zmluvy:
- predložiť Dodávateľovi v lehote uvedenej v bode 2. tohto článku všetky doklady dokumentujúce
hospodársku činnosť Odberateľa, ktoré sú potrebné pre správne vykonanie týchto služieb,
- zabezpečiť potrebnú súčinnosť pri vykonávaní služieb súvisiacich s predmetom Zmluvy.
4. Odberateľ nie je povinný poskytnúť Dodávateľovi akékoľvek doklady alebo iné materiály týkajúce
sa Odberateľa, ak Dodávateľ odmietne protokol o ich prevzatí.
5. Za doklady a iné materiály, ktoré budú poskytnuté Dodávateľovi za účelom ich kontroly mimo sídla
Odberateľa zodpovedá v celom rozsahu Dodávateľ, a to až do momentu ich vrátenia Odberateľovi.
Po vykonaní služieb uvedených v článku II. tejto Zmluvy je Dodávateľ povinný bez zbytočného
odkladu vrátiť Odberateľovi všetky doklady a iné materiály od neho prevzaté.
6. V prípade, ak Odberateľ nepredloží Dodávateľovi výročnú správu na overenie, Odberateľ nie je v nej
oprávnený citovať časti audítorskej správy vyhotovenej Dodávateľom.
7. Poskytnutie služieb špecifikovaných v tejto Zmluve musí byť účelné a hospodárne.
8. Štatutárny orgán odberateľa je zodpovedný za zostavenie účtovnej závierky, ktorá poskytuje
pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve a za interné kontroly, ktoré považuje za
potrebné pre zostavenie účtovnej závierky , ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už
v dôsledku podvodu alebo chyby.
9. Dodávateľ považuje informácie, doklady a iné materiály poskytnuté Odberateľom pre plnenie
predmetu Zmluvy za prísne dôverné. Okruh pracovníkov dodávateľa zabezpečujúcich vykonávanie
služieb súvisiacich s predmetom zmluvy bude odberateľovi vopred písomne oznámený.
10. Dodávateľ je povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel
v súvislosti s poskytovaním služieb špecifikovaných v tejto Zmluve, a to aj po ukončení platnosti
a účinnosti tejto Zmluvy. Zachovanie mlčanlivosti sa nevzťahuje na zabezpečenie splnenia na
preverenie kvality auditu podľa interných zásad a postupov SKAU a medzinárodných štandardov na
kontrolu kvality (ISQC 1 – kontrola kvality pre firmy, ktoré vykonávajú audity a preverenie
finančných výkazov a zákazky na ostatné uisťovacie a súvisiace služby.)
IV.

Cena:

1. Odberateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi za zabezpečenie predmetu Zmluvy cenu podľa
vzájomnej dohody a v zmysle cenovej ponuky uvedenej v tomto článku Zmluvy.
2. Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť Dodávateľovi za služby poskytnuté a vykonané podľa článku II.,
písm. a) tejto Zmluvy nasledovne:
a) za audit podľa štandardov platných v Slovenskej republike vykonaný Dodávateľom pre
Odberateľa v súlade s článkom II., písm. a) tejto Zmluvy v cene . . . . . . . . . . . . . . . EUR
b) za audit podľa štandardov platných v Slovenskej republike vykonaný Dodávateľom pre
Odberateľa v súlade s článkom II., písm. b) tejto Zmluvy v cene . . . . . . . . . . . . . . . EUR
c) za audit súladu výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou vykonaný Dodávateľom pre
Odberateľa v súlade s článkom II., písm. c) tejto Zmluvy v cene . . . . . . . . . . . . . . . EUR
d) za vypracovanie listu návrhov, odporúčaní na odstránenie nedostatkov. . . . . . . . . . . . EUR

Spolu celková cena služby podľa článku II.
Slovom:

. . . . . . . EUR

3. Odberateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru do 10 dní odo dňa jej obdŕžania.
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V.

Platnosť zmluvy:

1. Táto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2017
2. Táto zmluva je platná a účinná odo dňa jej podpísania oboma Zmluvnými stranami.
3. Odberateľ môže kedykoľvek a bez udania dôvodu túto Zmluvu vypovedať formou písomnej
výpovede doručenej Dodávateľovi, pričom platí, že Zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej
výpovede Odberateľa Dodávateľovi. V prípade výpovede Zmluvy je Odberateľ povinný
Dodávateľovi uhradiť odmenu za úkony a práce vykonané v súlade s touto Zmluvou do dátumu
doručenia výpovede Dodávateľovi.
4. Dodávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu len zo závažných dôvodov, najmä ak sa narušila
nevyhnutná dôvera medzi ním a Odberateľom alebo ak Odberateľ neposkytne Dodávateľovi
potrebnú súčinnosť a informácie nevyhnutné pre výkon predmetu Zmluvy. V prípade výpovede
Zmluvy je Dodávateľ povinný odovzdať Odberateľovi všetky doklady a iné materiály, ktoré mu do
dňa doručenia výpovede Odberateľ poskytol. Zmluva zaniká ku dňu doručenia písomnej výpovede
Dodávateľa Odberateľovi.
VI.

Záverečné ustanovenia:

1.

Túto Zmluvu je možné meniť a doplňovať iba písomnými dodatkami podpísanými obidvoma
Zmluvnými stranami.

2.

Právne vzťahy vyplývajúce z tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 511/1991
Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov a Zákona o štatutárnom audite č. 423/2015.

3.

Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie predmetu Zmluvy a za škodu, ktorú spôsobil
Odberateľovi nesprávnym a nekvalitným poskytovaním služieb. Nezodpovedá však za vady, ktorých
príčinou sú nedostatky v dokladoch a iných materiáloch odovzdaných Dodávateľovi Odberateľom.

4.

Odberateľ súhlasí so skutočnosťou, že v prípade ak Dodávateľ zaviní svojou činnosťou škodu
Odberateľovi, bude možné poskytnúť údaje Odberateľa poisťovni, v ktorej je Dodávateľ poistený,
a to výlučne za účelom riešenie tejto poistnej udalosti.

5.

Odberateľ súhlasí, aby dodávateľ v prípade ukončenia platnosti zmluvy, mohol komunikovať
s nastupujúcim audítorom/audítorskou spoločnosťou v zmysle Zákona o štatutárnom audite.

6.

Ak má odberateľ povinnosť zverejňovať uzatvorené zmluvy v zmysle zákona č. 211/2000 Z.
z o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení,
je povinný zverejniť túto zmluvu a informovať dodávateľa o jej zverejnení. Ak táto zmluva nie je
zverejnená v zmysle uvedeného zákona, dodávateľ nie je povinný vydať správu audítora.

7.

Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom každá so Zmluvných strán
obdrží jeden rovnopis.

8.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, že zmluvu uzavreli na základe
vzájomnej dohody a na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluvu neuzatvorili v tiesni , ani za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pozorne
prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju podpísali
V Sečovciach, dňa

V Sečovciach, dňa

Za Dodávateľa

Za Odberateľa
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