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Výzva na predkladanie cenových ponúk 
(cenová ponuka formou prieskumu trhu) 

 
1. Identifikácia obstarávateľa 
 Názov:    Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
 IČO:    36007099 
 Kontaktná osoba:   Mgr. Viera Blanárová 
 Elektronická pošta: viera.blanarova@dpmz.sk 
 Sídlo:  
 Obec (mesto):   Žilina 
 Ulica:    Kvačalova 2 
 PSČ:    011 40 
 Internetová adresa:  www.dpmz.sk 
 
2. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je audit spoločnosti podľa štandardov vzťahujúcich sa na výkon 
auditu a za podmienok ustanovených zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 

3. Typ uzavretej zmluvy 
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 
513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov na obdobie dvoch rokov (ďalej zmluva o 
audite). 

4. Názov predmetu zákazky 
Audítorské služby 

5. Špecifikácia zákazky 

Auditom sa rozumie v zmysle 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 (ďalej len zákon o audítoroch) overovanie riadnej individuálnej 
účtovnej závierky a overovanie súladu individuálnej výročnej správy s riadnou 
individuálnou účtovnou závierkou. 
 
Uchádzač poskytne obstarávateľovi audítorské služby za účtovné obdobie roka 2019 
a roka  2020. Uvedené audítorské služby zahŕňajú zabezpečenie auditu účtovnej závierky 
k 31.12.2019 a k 31.12.2020 v súlade so zákonom 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 a ostatnými právnymi normami platnými v Slovenskej 
republike za účtovné obdobie 2019 a 2020 a zabezpečenie auditu súladu výročnej správy 
za rok 2019 a 2020. zostavenej v zmysle platných právnych predpisov s auditovanou 
účtovnou závierkou. Podrobná špecifikácia zákazky je v Prílohe č. 1. 
 
 
Výsledkom práce audítora bude správa audítora pre vedenie spoločnosti, v ktorej vyjadrí 
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názor, či riadna individuálna účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej 
situácie a výsledku hospodárenia v súlade so zákonom o účtovníctve a vydanie osobitnej 
správy audítora, v ktorom vyjadrí názor, či údaje vo výročnej správe sú v súlade s riadnou 
individuálnou účtovnou závierkou, a teda: 
a) Správa audítora pre vedenie spoločnosti za požadované obdobie, 
b) Osobitná správa audítora o overení súladu výročnej správy s riadnou individuálnou 

účtovnou závierkou za požadované obdobie. 

Dostupnosť o účtovných závierkach a výročných správach obstarávateľa je na oficiálnom 
sídle štátneho orgánu, na ktorom je verejne prístupný register. ( Register účtovných 
závierok, ktorého správcom je podľa § 23, odst.(l) zákona č. 431/2002 Z.z. v znení 
neskorších predpisov Ministerstvo financií Slovenskej republiky). 

6. Predpokladaná hodnota zákazky je 4 700,00 € bez DPH. 

7. Doplňujúce informácie ohľadom špecifikácie služby a aj ostatné informácie poskytne 
kontaktná osoba obstarávateľa, a to písomnou formou (e-mailom) na základe písomne 
doručenej otázky od uchádzača. Znenie otázky, ako aj odpoveď na otázku dostanú 
písomne (e-mailom) všetci oslovení uchádzači do dvoch pracovných dní. Otázky k 
predmetu zákazky môžu uchádzači zasielať e-mailom v pracovnom čase od 7,00 h do 
15,00 h. 

8. Podmienky účasti na prieskume 

Uchádzačom môže byť fyzická alebo právnická osoba, pričom: 
Uchádzač - fyzická osoba, predloží doklad o tom, že je zapísaný v zozname audítorov a je 
držiteľom oprávnenia na vykonávanie auditu (licencia) s výnimkou podľa § 6, 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 (ďalej len zákon o 
audítoroch), 
Uchádzač - právnická osoba, predloží doklad o tom, že je zapísaný v zozname 
audítorských spoločností a je držiteľom oprávnenia na vykonávanie auditu (licencia) 
s výnimkou podľa § 6 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 (ďalej len zákon o audítoroch). 

Uchádzač - fyzická osoba - ďalej predloží: 
• doklad o platnom povinnom poistení v komerčnej poisťovni v zmysle zákona o 

audítoroch, ktoré sa týka zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v 
súvislosti s výkonom auditu (napr. kópia poistnej zmluvy, originál platného 
potvrdenia alebo certifikát z poisťovne o poistení, resp. doklad o úhrade za povinné 
poistné na rok 2019). 

• v prípade, že uchádzač - fyzická osoba nie je držiteľom poistenia na rok 2019, 
•  obstarávateľ bude akceptovať čestné prehlásenie, že poistenie v komerčnej poisťovni 

v zmysle zákona o audítoroch, ktoré sa týka zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla 
vzniknúť v súvislosti s výkonom auditu, uchádzač uzavrie na rok 2019 a aj na rok 
2020, 

• čestné prehlásenie fyzickej osoby - audítora, že výkon auditu u obstarávateľa bude 
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realizovať audítor (titul, meno, priezvisko), č. licencie s dĺžkou audítorskej praxe 
(uvedie sa dĺžka v počtoch rokov praxe zodpovedného audítora za výkon auditu). 

Uchádzač - právnická osoba - ďalej predloží: 
• doklad, nie starší ako 3 mesiace ku dňu predloženia ponuky, o oprávnení poskytovať 

a realizovať službu (teda aktuálny výpis z obchodného registra, príp. iné nahrádzajúce 
potvrdenie, 

• doklad o platnom povinnom poistení v komerčnej poisťovni v zmysle zákona o 
audítoroch, ktoré sa týka zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v 
súvislosti s výkonom auditu (napr. kópia poistnej zmluvy, originál platného 
potvrdenia alebo certifikát z poisťovne o poistení, resp. doklad o úhrade za povinné 
poistné na rok 2019). 

• v prípade, že uchádzač - právnická osoba ešte nie je držiteľom poistenia na rok 2019, 
môže predložiť čestné prehlásenie, že poistenie v komerčnej poisťovni v zmysle 
zákona o audítoroch, ktoré sa týka zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť 
v súvislosti s výkonom auditu, uzavrie na rok 2019 a aj na rok 2020, 

• čestné prehlásenie uchádzača - audítorskej spoločnosti (obchodné meno, sídlo), že 
výkon auditu u obstarávateľa bude realizovať audítor (titul, meno, priezvisko), č. 
licencie s dĺžkou audítorskej praxe (uvedie sa dĺžka v počtoch rokov praxe 
zodpovedného audítora za výkon auditu). 

9. Špecifikácia podmienok dodania služby 

9.1 Povinnosti audítora 

Audítor vykoná audit podľa medzinárodných audítorských štandardov. Audit bude 
vykonaný spôsobom nevyhnutným pre splnenie zodpovednosti vyplývajúcej z pozície 
audítora, a preto bude zahŕňať testovanie transakcií a overovanie existencie, vlastníctva a 
ocenenia majetku a záväzkov v rozsahu, ktorý audítor považuje za nevyhnutný. Audítor sa 
oboznámi s účtovným systémom a systémom vnútornej kontroly a vyhodnotí ich 
primeranosť s ohľadom na spracovanie účtovnej závierky a posúdi, či účtovníctvo 
objednávateľa bolo vedené predpísaným spôsobom. Audítor využije získané poznatky na 
určenie charakteru a rozsahu testov. 
Všeobecné podmienky poskytovania auditu u obstarávateľa sú určené v Prílohe č. 1 a 
v Prílohe č.2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto prieskumu trhu. 

9.2 Termín a spôsob a miesto dodania audítorských služieb 

Miestom poskytovania audítorských služieb bude, nie však výlučne, sídlo objednávateľa. 
Termín a spôsob dodania je určený v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2 tohto prieskumu 
trhu, ktoré sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. 

 

 

10. Cena a spôsob určenia ceny 



4 

 

Cena za predmet zákazky bude stanovená podľa zákona č. 18/1996 Z.z. v znení 
neskorších 
predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s realizáciou zákazky (vrátane 
dopravných nákladov). Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách. 
Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 
splatnosti faktúr, 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia verejnému obstarávateľovi. 
 

11.  Kritériá a vyhodnotenie ponúk 
 
Hodnotiacim kritériom bude ekonomicky najvýhodnejšia ponuka uchádzača, čo 
znamená, že pre toto hodnotenie budú posudzované dve kritériá podľa údajov z Tabuľky 
č. 1 (cenová ponuka): 
a) najnižšia cena za audítorské služby celkom na obdobie platnosti zmluvy, vyjadrená 

v EUR bez DPH, uvedená ako súčet cien za oceňované služby, ktoré sú predmetom 
zákazky a sú obstarávateľom vyhodnocované. 

b) kvalita poskytovaných audítorských služieb, ktorú bude obstarávateľ posudzovať 
podľa počtu rokov audítorskej praxe zodpovedného audítora uchádzača. 

Obstarávateľ bude vyhodnocovať ponuky tak, že:  
pre kritérium a) je stanovená maximálna bodová hodnota 70 bodov. Hodnotenie ceny 
sa vyjadrí ako podiel najnižšej navrhovanej ceny za predmet zákazky platnej ponuky a 
navrhovanej ceny za predmet zákazky vyhodnocovanej ponuky, prenásobený 
maximálnym počtom bodov pre uvedené kritérium, 
pre kritérium b) je stanovená maximálna bodová hodnota 30 bodov. Postup výpočtu - 
podobne ako v bode 1 s tým, že najvyšší počet bodov pre toto kritérium získa tá ponuka, 
ktorá bude po vzájomnom porovnaní platných doručených ponúk obsahovať najvyšší 
počet rokov audítorskej praxe. 

Ekonomicky najvýhodnejšia bude ponuka, resp. návrh cien toho uchádzača, ktorý získa po 
vyhodnotení najvyšší počet bodov (ako súčet bodov za obidve kritériá. 

12. Miesto, spôsob a termín dodania cenovej ponuky 
 

• Uchádzač doručí svoju ponuku v uzatvorenej obálke na adresu uvedenú v záhlaví tejto 
výzvy: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o., Kvačalova 2, 011 42 Žilina, I. poschodie, č. 
dverí 106 - Sekretariát alebo 109 – oddelenie verejného obstarávania. 

 
Spôsob predkladania cenových ponúk : 
• Názov predmetu zákazky bude uvedený na obálke s ponukou s upozornením v tvare: 

Cenová ponuka - Audítorské služby - neotvárať!  
• Ponuky, ako aj doklady, preukazujúce splnenie podmienok, budú predkladané 

v slovenskom jazyku. 
Uchádzač pre splnenie podmienok v súťaži a pre účely hodnotenia predloží: 

• Všetky doklady z bodu 8. 
• Dokument vo forme Zmluvy o poskytnutí audítorských služieb, podpísaný oprávnenou 
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osobou uchádzača. Uchádzač do svojho návrhu zmluvy preberie povinné ustanovenia 
obstarávateľa v Prílohe č. 2 - Návrh zmluvných podmienok, ktorý je súčasťou tejto výzvy 
na prieskum trhu a predložená zmluva nesmie byť v rozpore s týmito súťažnými 
podkladmi 
a ponukou uchádzača. 

• Vyplnenú tabuľkovú časť - Tabuľka č. 1 - Cenová ponuka pre účely vyhodnotenia 
súťaže. 
 
Lehota na predkladanie cenových ponúk je do 26.11.2018 do 12,00 hod. 
 
Cenové ponuky budú predložené určeným spôsobom a formou, a to písomne, v listinnej 
podobe, doručené Slovenskou poštou, kuriérskou spoločnosťou, resp. osobne. Nie je 
prípustné zasielať cenové ponuky elektronicky. 
 

13. Doplňujúce informácie 
 

• Všetky výdavky a náklady, spojené s prípravou a predkladaním ponuky, znáša uchádzač 
bez finančného nároku voči obstarávateľovi, a to bez ohľadu za výsledok cenového 
prieskumu. 

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zrušiť obstarávanie predmetu zákazky, a to 
bez uvedenia dôvodu. 

• Obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať ani jednu z cenových ponúk v prípade 
neobvykle vysokých ponukových cien záujemcov a zrušiť postup zadávania zákazky 
v prípade, ak všetky ponuky prekročia alebo najúspešnejšia ponuka prekročí výšku 
finančných prostriedkov, ktorú má objednávateľ určenú na predmet zákazky.  

• Obstarávateľ si tiež vyhradzuje právo zrušiť obstarávanie predmetu zákazky, ak sa 
zmenili okolnosti, za ktorých bol cenový prieskum začatý alebo môže súťaž zrušiť, pokiaľ 
bola obstarávateľovi predložená iba jedna ponuka, splnila všetky požiadavky 
obstarávateľa, uvedené vo Výzve a bola zaradená na vyhodnotenie.  

• Obstarávateľ vyhodnotí cenové ponuky uchádzačov do 7 pracovných dní. Po tejto lehote 
písomne oznámi každému uchádzačovi, či bol, resp. nebol úspešný. Úspešný navrhovateľ 
bude vyzvaný na rokovanie o zmluve. 

• Uchádzači berú na vedomie, že sa obstarávateľa, ako povinnej osoby v zmysle 
zverejňovania faktúr a objednávok, týkajú povinnosti zákona č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe k informáciám, a predložením ponuky vyjadrujú svoj súhlas so 
zverejnením Zmluvy o poskytovaním audítorských služieb. 

 
14. Prílohy 

Príloha č.1    – Opis 
Príloha č.2    – Návrh zmluvných podmienok 
Tabuľka č.1 – Cenová ponuka pre účely vyhodnotenia súťaže 
 
V Žiline, dňa 16.11.2018
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Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Kvačalova 2 
011 40 Žilina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obstarávateľ - Dopravný podnik mesta Žiliny je spoločnosť s ručením obmedzeným so sídlom 
Kvačalova 2, 011 40 Žilina Žiliny (ďalej DPMŽ alebo obstarávateľ) založená 25.7.1996 
Spoločenskou zmluvou zo dňa 8.7.1996 podľa § 105 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v 
znení neskorších predpisov. Do obchodného registra je zapísaná dňa 01. 08. 1996 v Okresnom súde v 
Žiline v oddieli: Sro, vložka číslo: 3510/L. Spoločníkom je Mesto Žilina s výškou vkladu 6 639,00 €. 
Štatutárnym orgánom je konateľ. 
 

Hlavné činnosti obstarávateľa: 

• Predaj cestovných lístkov 
• Údržba a oprava motorových vozidiel a trolejbusov, diagnostika a výroba náhradných dielov 
• Poradenstvo v doprave a strojno – elektrotechnických činnostiach 
• Reklamná činnosť 
• Ubytovacie služby 
• Nákup, predaj tovarov v rámci voľnej živnosti formou maloobchodu a veľkoobchodu 
• Sprostredkovanie obchodu 
• Opravy pneumatík vrátane nastavenia a vyváženia kolies 
• Prenájom motorových vozidiel 
• Výroba, montáž, servis a opravy elektronických zariadení 
• Nepravidelná osobná doprava 
• Verejné prevádzkovanie mestských trolejbusových dráh 

Prieskum trhu na 
audítorské služby 

Podrobná špecifikácia audítorských 
služieb 

16.11.2018 
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• Mestská autobusová doprava v Žiline 
• Medzinárodná nepravidelná autobusová doprava 
• Prenájom odstavných plôch - parkovísk 
• Prevádzka autoumyvárne 
• Kovoobrábanie, čalúnnické práce 
• Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení elektrických 

Dostupnosť účtovných závierok a výročných správ obstarávateľa je na oficiálnom webovom sídle 
štátneho orgánu, na ktorom je verejne prístupný register. (Register účtovných závierok, ktorého 
správcom je podľa § 23, odst.(l) zákona č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov Ministerstvo 
financií Slovenskej republiky). 

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky (podrobná špecifikácia služieb) 

Obstarávateľ požaduje audítorské služby v nasledovnom minimálnom rozsahu: 

1. Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky, vrátane kontroly účtovníctva - účtovných 
dokladov spoločnosti k 31.12.2019 a 31.12.2020, ktorej výsledkom bude Správa audítora 
pre vedenie spoločnosti. 

2. Overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a Výročnej správy spoločnosti k 31.12.2019 
a 31.12.2020, ktorého výsledkom je Osobitná správa audítora o overení súladu výročnej správy s 
riadnou individuálnou účtovnou závierkou, ktorá bude uverejnená vo výročných správach za rok 
2019 a 2020. 

1. Audit riadnej individuálnej ú čtovnej závierky 
 

V zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov spoločnosť 
účtuje 
v sústave podvojného účtovníctva pre podnikateľov (zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov, Opatrenie MF SR, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 
a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva v znení 
neskorších predpisov). DPMŽ má povinnosť v zmysle §19 ods. 1) písm. a) zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov overovať riadnu individuálnu účtovnú závierku 
audítorom. 
Audit vykonávaný audítorom sa realizuje v zmysle zákona o audítoroch. 
 
2. Overenie účtovnej závierky podľa slovenských predpisov účtovania 

Audítor vykoná v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardami a smernicami Slovenskej 
komory audítorov overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2019 a 2020 končiaci 31. 
decembrom, zostavenej podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. 
Výsledkom týchto služieb budú Správy audítora pre vedenie spoločnosti v súlade so slovenskými 
zákonmi a predpismi. Správy audítora pre vedenie spoločnosti za požadované roky 2019 a 2020 budú 
vypracované v slovenskom jazyku a doručené v 6 vyhotoveniach. 

3. Overenie výročnej správy 

Audítor overí, či údaje uvedené vo výročnej správe sú v súlade s údajmi z riadnej individuálnej 
účtovnej závierky overenej audítorom a vypracuje osobitnú správu audítora o overení súladu výročnej 
správy s riadnou individuálnou účtovnou závierkou za rok 2019 a 2020, určenú na uverejnenie vo 
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výročnej správe. Osobitná správa audítora o overení súladu výročnej správy s riadnou individuálnou 
účtovnou závierkou bude za požadované roky vypracovaná v slovenskom jazyku a doručené v 6 
vyhotoveniach. 

4. Časová súslednosť 
 

V roku 2019 vykoná poskytovatel' (dodávateľ) audit ním stanovených dokladov dokumentujúcich 
hospodársku činnosť spoločnosti za obdobie január - marec 2019 najneskôr do 15.5.2019. 
Poskytovateľ (dodávateľ) vykoná audit ním stanovených dokladov dokumentujúcich hospodársku 
činnosť spoločnosti za obdobie apríl – jún 2019 najneskôr do 15.8.2019. Za  obdobie júl – september 
2019 bude audit vykonaný najneskôr do 15.11.2019, október – december najneskôr do 28.2.2020. 
Audítor je povinný doručiť výsledok jeho služieb za rok 2019 v podobe Správy audítora pre vedenie 
spoločnosti najneskôr do 15.3.2020 v slovenskom jazyku v 6 vyhotoveniach.  

V roku 2020 bude vykonávať poskytovateľ (dodávateľ) audit ním stanovených dokladov 
dokumentujúcich hospodársku činnosť spoločnosti  za obdobie január – marec 2020 najneskôr do 
15.5.2020, apríl – jún 2020 najneskôr do 14.8.2020, júl – september 2020 najneskôr do 13.11.2020, 
október – december najneskôr do 26.2.2021. Poskytovateľ (dodávateľ) je povinný doručiť výsledok 
jeho služieb za rok 2020 v podobe Správy audítora pre vedenie spoločnosti najneskôr do 15.3.2021 
v slovenskom jazyku v 6 vyhotoveniach. 

Audítor po predložení výročnej správy obstarávateľa overí jej súlad za jednotlivé roky s účtovnou 
závierkou a vypracuje Osobitnú správu audítora o overení súladu výročnej správy s riadnou 
individuálnou účtovnou závierkou určenú na uverejnenie výročnej správy najneskôr do 15.6. 
predmetných rokov. 
 

Miestom poskytovania audítorských služieb bude, nie však výlučne, sídlo objednávateľa (odberateľa). 
Pre účely auditu mimo sídla objednávateľa budú spísané odovzdané podklady k výkonu auditu, za 
ktoré 
zodpovedá audítor pri ich prevzatí. Kontaktnou osobou pre dodanie služby je Ing. Michaela 
Mravec, vedúca oddelenia finančného a účtovného, michaela.mravec@dpmz.sk, 041/5660152. 

Pre výkon auditu vo fáze plánovania si audítor vymedzí čas na výkon auditu ním stanovených 
účtovných dokladov (podkladové materiály) o hospodárení spoločnosti a naplánuje si termín. 
Uvedený 
termín emailom oznámi a vzájomne odsúhlasí s kontaktnou osobou obstarávateľa pre výkon auditu, 
príp. bude dohodnutý iný termín s ohľadom na časovú súslednosť. 

Účtovné podklady ešte pred fyzickým výkonom auditu obstarávateľ audítorovi sprístupní a audítor 
určí, ktoré podklady chce auditovať a oznámi kontaktnej osobe pre výkon auditu Zoznam 
podkladových materiálov. 

Vo finálnej fáze auditu bude realizácia auditu riadnej individuálnej účtovnej závierky, ktorá bude 
ukončená vypracovaním Správy a auditu overenia súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky 
s výročnou správou, ktorej výsledkom bude Osobitná správa.
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Všeobecné podmienky poskytovania audítorských služieb – povinné ustanovenia do zmluvy 

− Uchádzač  preberie obstarávateľom vypracované záväzné zmluvné podmienky do svojho 
návrhu Zmluvy na poskytnutie audítorských služieb podľa § 269, ods. 2 Obchodného 
zákonníka  a môže do svojho návrhu doplniť len také obchodné podmienky, ktoré nie sú 
v rozpore s touto výzvou a nevymykajú sa obvyklým zmluvným podmienkam. 
   

− Návrh Zmluvy na poskytnutie audítorských služieb   musí byť podpísaný uchádzačom (pri PO 
štatutárnym orgánom uchádzača alebo členom štatutárneho orgánu alebo iným zástupcom 
uchádzača, ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch.   
 

− Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak sa zmluvné 
podmienky v návrhu zmluvy budú vymykať obvyklým zmluvným podmienkam, ktoré by 
znevýhodňovali obstarávateľa. 

 
Údaje do zmluvy:  
 

− Poznámka: žlté pole ........................  doplní uchádzač  

Zmluvné strany:  
Dodávateľ:  
Sídlo: 
Zápis v obchodnom registri: 
Bankové spojenie: 
IBAN: 
IČO: 
DIČ:  
IČ DPH:  
 
Odberateľ: Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. 
Zastúpený: Ing. Ján Barienčík, PhD., konateľ 
Sídlo: Kvačalova 2, 011 40 Žilina  
Zápis v obchodnom registri: OR OS v Žiline, odd. Sro, vl. Č. 3510/L 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.  
IBAN : SK1909000000005035044524 
IČO: 36 007 099 
DIČ: 2020447583 
IČ DPH: SK2020447583 
  

Preambula 

Objednávateľ (odberateľ) vyhlásil súťaž na poskytnutie audítorských služieb, na základe ktorej 
vzišiel poskytovateľ ako úspešný uchádzač. Zmluvné strany uzavretím tejto zmluvy prejavujú svoju 
vôľu dohodnúť podmienky a spôsob realizácie predmetu Zmluvy v zmysle podmienok prieskumu 
trhu.  

Poskytovateľ (dodávateľ) je právnická osoba – fyzická osoba, zapísaná do zoznamu audítorských 
spoločností –  Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, číslo licencie ................ alebo fyzická osoba, 
zapísaná do zoznamu audítorov Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, číslo licencie ................ 
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Článok I. - Predmet  

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa (dodávateľa) poskytovať objednávateľovi 
(odberateľovi) po dobu trvania tejto zmluvy audítorské služby uvedené v Prílohe č.1 Podrobné 
vymedzenie predmetu (podrobná špecifikácia služieb) v rozsahu špecifikovanom v nasledujúcich 
ustanoveniach tejto zmluvy a záväzok objednávateľa (odberateľa) zaplatiť za poskytnuté služby 
cenu v súlade s článkom .............tejto zmluvy.  

Poskytovateľ (dodávateľ) vyhlasuje, že vykonanie predmetu zmluvy je predmetom jeho činnosti 
a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre riadne poskytnutie služieb 
potrebné. Zodpovedné osoby, spolupodieľajúce sa na plnení audítorských služieb v zmysle výzvy, 
nesmú byť bez súhlasu objednávateľa (odberateľa) počas platnosti zmluvy vymenené a pre 
objednávateľa (odberateľa) je táto skutočnosť neprístupná. V opačnom prípade je objednávateľ 
(odberateľ) oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

Poskytovateľ (dodávateľ) sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi (odberateľovi) tieto služby: 

1. Audit riadnej individuálnej účtovnej závierky, vrátane kontroly účtovníctva – účtovných 
dokladov objednávateľa  k 31.12.2019 a 31.12.2020, ktorej výsledkom bude Správa audítora 
pre vedenie spoločnosti.  

2. Overenie riadnej individuálnej účtovnej závierky a Výročnej správy spoločnosti k 31.12.2019 
a 31.12.2020, ktorého výsledkom je Osobitná správa audítora o overení súladu výročnej správy 
s riadnou individuálnou účtovnou závierkou, ktorá bude uverejnená vo výročných správach za 
rok 2019 a 2020.  

Čl. II. - Vymedzenie činnosti a zodpovednosť poskytovateľa (dodávateľa) 

1. Pri vykonávaní auditu účtovnej závierky je poskytovateľ (dodávateľ) povinný overiť, či údaje 
auditovanej účtovnej závierky verne zobrazujú vo všetkých významných aspektoch finančnú 
situáciu a výsledok hospodárenia účtovnej jednotky za príslušné účtovné obdobie. 

2. Poskytovateľ (dodávateľ) vykoná audit podľa medzinárodných audítorských štandardov. Audit 
bude vykonaný spôsobom nevyhnutným pre splnenie zodpovednosti vyplývajúcej z pozície 
poskytovateľa (dodávateľa), a preto bude zahŕňať testovanie transakcií a overovanie existencie, 
vlastníctva a ocenenia majetku a záväzkov v rozsahu, ktorý poskytovateľ (dodávateľ) považuje 
za nevyhnutný. Poskytovateľ (dodávateľ) sa oboznámi s účtovným systémom a systémom 
vnútornej kontroly a vyhodnotí ich primeranosť s ohľadom na spracovanie účtovnej závierky 
a posúdi, či účtovníctvo objednávateľa (odberateľa) bolo vedené predpísaným spôsobom. 
Poskytovateľ (dodávateľ)  využije získané poznatky na určenie charakteru a rozsahu testov.  

3. Poskytovateľ (dodávateľ) má právo získať požadované doklady, podklady, materiály 
a informácie a objednávateľ (odberateľ) je povinný takéto podklady, doklady, materiály 
a informácie audítorovi poskytnúť. 

4. Počas fázy plánovania auditu sa objednávateľ (odberateľ) a poskytovateľ (dodávateľ) dohodnú 
na zozname informácií a materiálov, vrátane pracovnej verzie štatutárnej účtovnej závierky, 
výročnej správy, ktoré objednávateľ (odberateľ) poskytne poskytovateľovi (dodávateľovi). 
Strany sa zároveň dohodnú na časovom harmonograme poskytnutia podkladových materiálov. 
Zoznam podkladových materiálov bude audítor požadovať elektronickou formou - email, ktorý 
doručí v dostatočnom časovom predstihu poverenej osobe objednávateľa (odberateľa). 
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Objednávateľ (odberateľ) je zodpovedný za poskytnutie informácií podľa požadovaného 
Zoznamu podkladových materiálov, ako aj za poskytnutie náležite vypracovanej verzie 
účtovnej závierky a výročnej správy v súlade s požiadavkami audítora, aby umožnila audítorovi 
efektívne vykonať audit účtovnej závierky a výročnej správy. Objednávateľ (odberateľ) 
poskytne pracovnú verziu účtovnej závierky v časovom predstihu podľa dohody s audítorom. 
Audítor  môže začať vykonávať finálnu fázu auditu len po predložení pracovnej verzie účtovnej 
závierky objednávateľom.  

5. Poskytovateľ (dodávateľ) stanoví hranicu významnosti a dôležitosti pre potreby overenia 
účtovnej závierky.  

6. Poskytovateľ (dodávateľ) vo svojom výroku vyjadrí názor na účtovnú závierku objednávateľa 
ako celku.   Audítorské štandardy vyžadujú, aby audítor prečítal a overil Výročnú správu, 
obsahujúcu správu audítora.  

7. Pri overení Výročnej správy poskytovateľ (dodávateľ) overí: 
- či auditovaná účtovná závierka, ktorá sa uvádza do Výročnej správy je kompletná, t.j., či 

obsahuje všetky súčasti podľa zákona o účtovníctve 
- či ostatné informácie uvedené vo Výročnej správe sú v súlade s auditovanou účtovnou 

závierkou. 
8. Ak výsledkom overenia Výročnej správy je zistenie, že auditovaná účtovná závierka sa uvádza 

vo Výročnej správe kompletne tak, ako bola auditovaná a že ostatné informácie vo Výročnej 
správe sú konzistentné s touto auditovanou účtovnou závierkou, poskytovateľ (dodávateľ) vydá 
automaticky písomný súhlas spoločnosti, že môže zverejniť vo Výročnej správe spolu 
s kompletnou účtovnou závierkou aj správu audítora k tejto závierke tak, ako bola vydaná. 
Definitívne názory a závery sú obsiahnuté len v záverečných písomných správach audítora.  

9. Písomné správy pripraví audítor v slovenskom jazyku.  
10. Audítor vyhlasuje, že v zmysle § 25 Zákona o audítoroch má uzatvorenú zmluvu o poistení 

zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom auditu. Audítor si je 
vedomý, že zodpovedá za škodu, spôsobenú pri výkone auditu do výšky poplatku za výkon 
auditu, stanoveného v súlade s ustanovením zákona.  

Čl. III. - Vymedzenie činnosti a zodpovednosti objednávateľa (odberateľa) 

1. Objednávateľ (odberateľ) zašle objednávku za jednotlivé účtovné obdobia poskytovateľovi 
(dodávateľovi)  e-mailom. Objednávateľ (odberateľ) zašle objednávku pre aktuálne účtovné 
obdobie, ktoré má byť auditované. Predmetom objednávky bude audit riadnej individuálnej 
účtovnej závierky, vrátane kontroly účtovníctva účtovných dokladov spoločnosti k 31.12.2019 
a 31.12.2020, ktorej výsledkom bude Správa audítora pre vedenie spoločnosti. Objednávateľ 
(odberateľ) zašle objednávku pre aktuálne účtovné obdobie, ktorej predmetom bude overenie 
súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky a Výročnej správy spoločnosti k 31.12.2019 
a 31.12.2020, ktorého výsledkom je osobitná správa audítora o overení súladu výročnej správy 
s riadnou individuálnou účtovnou závierkou. 

2. Objednávateľ (odberateľ) zo zákona je povinný dať k dispozícii poskytovateľovi 
(dodávateľovi) všetky účtovné záznamy a k nim vzťahujúce sa informácie.  

3. Objednávateľ (odberateľ) umožní poskytovateľovi (dodávateľovi) na požiadanie prístup ku 
všetkým účtovným záznamom a k nim vzťahujúcim sa informáciám (zápisnice a rozhodnutia 
z dozornej rady, valného zhromaždenia). 
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4. Objednávateľ (odberateľ) poskytne poskytovateľovi (dodávateľovi) informácie a údaje 
nevyhnutné k plneniu predmetu zmluvy v dohodnutom čase.  

5. Objednávateľ (odberateľ) poskytne poskytovateľovi (dodávateľovi) k overeniu individuálnu 
účtovnú závierku v originálnom vyhotovení, vrátane poznámok a prehľadu peňažných tokov, 
opatrených dátumom, podpisom štatutárneho zástupcu objednávateľa. 

Čl. IV. - Miesto plnenia zmluvy  

1. Audítorské služby budú vykonávané, nie však výlučne, v priestoroch Objednávateľa 
(odberateľa), primerane zabezpečených a opatrených uzamykateľnými skriňami, vrátane 
prístupu k telefónu, kopírovaciemu stroju a aj v priestoroch audítora. 
 

Čl. V. - Termín plnenia zmluvy – časová súslednosť 

1. V roku 2019 vykoná poskytovateľ (dodávateľ) audit ním stanovených dokladov 
dokumentujúcich hospodársku činnosť spoločnosti za obdobie január - marec 2019 najneskôr 
do 15.5.2019. Poskytovateľ (dodávateľ) vykoná audit ním stanovených dokladov 
dokumentujúcich hospodársku činnosť spoločnosti za obdobie apríl – jún 2019 najneskôr do 
15.8.2019. Za  obdobie júl – september 2019 bude audit vykonaný najneskôr do 15.11.2019, 
október – december najneskôr do 28.2.2020. Audítor je povinný doručiť výsledok jeho služieb 
za rok 2019 v podobe Správy audítora pre vedenie spoločnosti najneskôr do 15.3.2020 
v slovenskom jazyku v 6 vyhotoveniach. 

2. V roku 2020 bude vykonávať poskytovateľ (dodávateľ) audit ním stanovených dokladov 
dokumentujúcich hospodársku činnosť spoločnosti  za obdobie január – marec 2020 najneskôr 
do 15.5.2020, apríl – jún 2020 najneskôr do 14.8.2020, júl – september 2020 najneskôr do 
13.11.2020, október – december najneskôr do 26.2.2021. Poskytovateľ (dodávateľ) je povinný 
doručiť výsledok jeho služieb za rok 2020 v podobe Správy audítora pre vedenie spoločnosti 
najneskôr do 15.3.2021 v slovenskom jazyku v 6 vyhotoveniach. 

3. Poskytovateľ (dodávateľ) po predložení výročnej správy objednávateľa (odberateľa) overí jej 
súlad za jednotlivé roky s účtovnou závierkou a vypracuje Osobitnú správu audítora o overení 
súladu výročnej správy s riadnou individuálnou účtovnou závierkou určenú na uverejnenie 
výročnej správy najneskôr do 15.6. predmetných rokov. 

4. Pre dodržanie časovej súslednosti je predpoklad dodržiavania súčinnosti oboch zmluvných 
strán a  poskytnutia všetkých informácií v požadovanom rozsahu, kvalite a v požadovanom 
čase.  

5. Ak vinou objednávateľa (odberateľa) dôjde k výraznému predĺženiu trvania auditu, má 
poskytovateľ (dodávateľ) právo predložiť návrh na zmenu časovej súslednosti.  

 
Čl. VI. - Ostatné povinné ustanovenia 
 
1. Cena za službu  je  špecifikovaná  podľa úspešného cenového návrhu.  Úspešný cenový návrh 

tvorí prílohu k zmluve (Tabuľka č. 1). Ceny služieb budú v súlade so Zákonom č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. Ceny služieb  budú uvedené v  € bez DPH. 
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2. Faktúra za audit súvisiaci s kontrolou účtovníctva účtovných dokladov spoločnosti jednotlivých 
účtovných období a audit riadnej individuálnej účtovnej závierky spolu s vypracovanou 
Správou audítora pre vedenie spoločnosti za jednotlivé účtovné obdobia bude vystavená do 15 
dní po dodaní služieb v zmysle platných právnych predpisov.  

 
 Faktúra  za overenie súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky a Výročnej správy 

spoločnosti a vypracovanie Osobitnej správy audítora o overení súladu výročnej správy s 
riadnou individuálnou účtovnou závierkou za jednotlivé účtovné obdobia bude vystavená do 15 
dní po dodaní služieb v zmysle platných právnych predpisov. Faktúry poskytovateľom  musia 
obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy SR pre dané obdobie a 
špecifikáciu fakturovanej ceny dodanej služby. Špecifikácia bude pozostávať z rozpisu 
dodaných položiek predmetu zmluvy za fakturované obdobie priamo na faktúre.  

 
3. Dohodnutú cenu za dodanú službu, vrátane DPH, Objednávateľ (odberateľ) uhradí 

Poskytovateľovi (dodávateľovi)  formou prevodného príkazu na základe predložených faktúr 
s lehotou splatnosti 30 dní odo dňa ich prijatia. Faktúry musia obsahovať náležitosti daňového 
dokladu podľa platnej legislatívy SR pre dané obdobie a špecifikáciu fakturovanej ceny 
dodanej služby a povinné prílohy. V prípade,  že doručená faktúra nebude obsahovať 
predpísané  zákonné náležitosti alebo bude obsahovať chybné údaje, prípadne bude chýbať 
príloha,  Objednávateľ (odberateľ) je oprávnený vrátiť takúto faktúru Poskytovateľovi 
(dodávateľovi). Lehota splatnosti v tomto prípade nenastane skôr, než uplynie 30 dní odo dňa 
prijatia opravenej  faktúry. Faktúry možno zasielať poštou na adresu Objednávateľa 
(odberateľa).  

 
4. Právo na zaplatenie dohodnutej zmluvnej ceny vzniká audítorovi riadnym a včasným splnením 

jeho záväzku. 
 

5. Pre prípad nedodržania podmienok  dodania služby podľa tejto zmluvy môžu zmluvné strany 
uplatniť   nasledovné sankcie : 

a)  za omeškanie audítora s dodaním služby zmluvnú pokutu vo výške 0,08 % z hodnoty 
 nedodanej časti služby za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká  
nárok objednávateľovi (odberateľovi) na náhradu škody, 

b) za omeškanie objednávateľa (odberateľa) so zaplatením zmluvnej ceny úrok z omeškania vo 
výške 0,08% z nezaplatenej ceny za každý deň omeškania. 

 
Čl. VII. – Platnosť zmluvy 
Zmluva o poskytnutí služby bude  uzatvorená na dobu určitú na obdobie 24 mesiacov. 
 
Pred uplynutím  doby určitej je možné zmluvu ukončiť: 
− Písomnou dohodou na návrh niektorej zo zmluvných strán   k dohodnutému dňu.  
− Písomnou výpoveďou z dôvodu porušenia ustanovení zmluvy druhou zmluvnou stranou, kde 

výpovedná lehota je 1 mesiac.   
− Písomnou výpoveďou objednávateľa (odberateľa) aj bez udania dôvodu s výpovednou lehotou 

1 mesiac, ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede 
druhej zmluvnej strane.  
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Objednávateľ (odberateľ) je oprávnený odstúpiť od  zmluvy najmä, ak:  

− Poskytovateľ (dodávateľ) dodá službu, ktorá nezodpovedá dohodnutým požiadavkám, a to aj 
napriek písomnému upozorneniu, tým však nie je dotknuté právo a zodpovednosť za vady 
poskytnutej služby, 

− v prípade omeškania s dodaním služby o viac ako 7 kalendárnych dní, ktoré bolo zapríčinené 
zo strany poskytovateľa (dodávateľa), 

− dôjde k strate oprávnenia poskytovateľa (dodávateľa) vykonávať audit, 
− bude dodatočne zistené, že poskytovateľ (dodávateľ)  poskytol objednávateľovi (odberateľovi) 

v rámci cenovej ponuky v prieskume trhu nepravdivé alebo skreslené informácie, ktoré by inak 
viedli k jeho vylúčeniu alebo by mali za následok iné poradie vyhodnotených výsledkov 
prieskumu trhu. 

 
Odstúpenie od zmluvy vyššie uvedeným spôsobom je účinné okamihom doručenia písomného 
odstúpenia od zmluvy druhej zmluvnej strane. V dôsledku odstúpenia od tejto zmluvy nedôjde 
k zániku nárokov objednávateľa (odberateľa) na náhradu za spôsobenú škodu, nárokov zo 
zmluvných pokút, ani iných ustanovení, ktoré majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy. 
 
VIII. – Záverečné ustanovenia 
Zmluvné strany  sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku 
korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú 
prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú od svojich vlastných 
zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s protikorupčnými zákonmi.  
 
Zmeny zmluvy sú možné iba vo forme písomného očíslovaného dodatku podpísaného oprávnenými 
zástupcami  obidvoch zmluvných strán.  
 
Zmluvné strany sa dohodli, že spory, ktoré by mohli vzniknúť z tejto zmluvy, budú riešené 
predovšetkým vzájomnou dohodou. 

 
Zmluvné strany sa dohodli, že všetky vzťahy z tejto zmluvy sa budú riadiť právnym poriadkom SR. 
Prípadné spory, v ktorých sa  zmluvné  strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie  vecne 
a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu.  
 
Zmluvné strany prehlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili k uzavretiu 
zmluvy.  
 
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch  zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke podľa § 47 a) 
zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 
neskorších predpisov. Zmluvné strany súhlasia, aby objednávateľ (odberateľ) zverejnil zmluvu 
podľa § 5 a) a 5 b) zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov.  
 

V...................., dňa                                                                   V Žiline, dňa   
    

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

          Dodávateľ                                                                                   Odberateľ 
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(Poznámka: Toto nie je konečné znenie zmluvy. Zmluvu podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 
Zb. (Obchodný zákonník) navrhne uchádzač  a budú v ňom zakomponované  povinné 
ustanovenia obstarávateľa, uvedené vyššie) 



 
 

 

   Cenová ponuka           Tabuľka č.1 

Predmet súťaže 
Cena v € bez 

DPH 
DPH v € Cena v € s DPH 

Audítorské služby, v tom       

Kontrola účtovníctva - účtovných dokladov spoločnosti za účtovné obdobie k 31.12.2019 
      

Audit účtovnej závierky s vypracovaním Správy audítora pre vedenie spoločnosti k 15.3. 2020 
      

Kontrola účtovníctva - účtovných dokladov spoločnosti za účtovné obdobie k 31.12.2020 
      

Audit účtovnej závierky s vypracovaním Správy audítora pre vedenie spoločnosti k 15.3. 2021 
      

Overenie súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky a Výročnej správy za účtovné 
obdobie 2019, ktorej výsledkom bude Osobitná správa audítora 

      

Overenie súladu riadnej individuálnej účtovnej závierky a Výročnej správy za účtovné 
obdobie 2020, ktorej výsledkom bude Osobitná správa audítora 

      

Cena celkom v € bez DPH za obdobie platnosti zmluvy (24 mesiacov)       

Audítorská prax       

Počet rokov praxe zodpovedného audítora za výkon auditu       

 

Meno, priezvisko a podpis zodpovednej osoby: 
Obchodné meno: 
Sídlo: 

Dátum vypracovania cenovej ponuky: 


