
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení      

niektorých zákonov 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                        +421 267295269 

Kontaktná osoba:      Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Audit a audítorská správa pre projekt EDGE  

 
          Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je audit a audítorská správa pre projekt   EDGE - 

Environmentálna diplomacia 
     a geopolitika, H2020-TWINN-2015, GA # 692413- 1 ks 

     Audit mal by byť zameraný predovšetkým na to, či: 

-  účtovné postupy použité pri účtovaní oprávnených nákladov rešpektujú účtovné princípy správne 

a v súlade s platnými predpismi a odporúčaniami, 

- oprávnené náklady skutočne a verne vyjadrujú ekonomickú situáciu obstarávateľa, 

- oprávnené náklady boli určené v súlade s postupmi účtovania obstarávateľa, 

- oprávnené náklady vznikli v období pokrytom finančnými výkazmi, ku ktorým sa vydáva audítorská 

správa o posúdení nákladov projektu, 

-  oprávnené náklady sú zaznamenané v účtovníctve obstarávateľa, 
- oprávnené náklady neobsahujú neoprávnené náklady v súlade s pravidlami rámcového programu 

Horizontu 2020. 
        Audit by mal byť vykonaný podľa nasledujúcich kritérií: 

-  dátum predbežného auditu: od 10. 12. 2018 do 15.1.2019 

-  dátum záverečného auditu po ukončení projektu: od 1.3.2019 do 15.04.2019 

-  miesto konania: Ekonomická univerzita v Bratislave - Personálne oddelenie, Oddelenie 

medzinárodnej mobility, Oddelenie finančnej učtárne, a ďalšie pracoviská EUBA 

podľa potreby, 

-  auditované obdobie: od 1.3.2016 do 28.2.2019, 

-  kontrola čerpania a nakladania s rozpočtom projektu v hodnote 425 000,- EUR, z toho: 

náklady na zamestnancov 125 000,- EUR, 

ostatné priame náklady 215 000,- EUR, 

režijné náklady 85 000,- EUR, 
-  zahŕňa náklady predovšetkým na letnú školu „Smart Green (R)evolution“, konferenciu 

„Digitalization and Smart Green (R)evolution“, viac ako 50 mobilít zamestnancov a študentov, a tiež 
open access publikácie, a ďalších aktivít projektu, 

- výsledkom auditu bude predloženie správy audítora v slovenskom a anglickom jazyku v 

elektronickej a tlačenej verzii (po tri rovnopisy v každom jazyku) v predpísanom formáte, 

požadovanom v rámci projektu H2020. 

-   kompletná cena: max. 5000,- EUR s DPH vrátane dopravy na miesto vykonania auditu, 

         Vypracovanie správy audítora musí rešpektovať: 
- medzinárodný štandard na súvisiace služby ISRS 4400 aplikovateľným na zákazky na vykonanie 

odsúhlasených postupov, 



- Etický kódex audítora SKAU (Slovenskej komory audítorov), 

- dohodnuté postupy, ktoré sa majú vykonať a štandardné faktické zistenia potvrdené 

audítorom podľa Prílohy 4 a Prílohy 5 grantovej zmluvy, 

- Zákon č. 423/2015 Z.z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z.z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov, 

- Zákon č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, 

- Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov,  

- usmernenie Európskej komisie Guidance Notes for Beneficiaries and Auditors, 

- Indikatívne pravidlá pre audit programu Horizont 2020 

(http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/grant-

management/checks-audits-reviews-investigations_en.htm ) 

 Predpokladaná hodnota zákazky:  5 000,00  € s DPH 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predmet zákazky s DPH v eurách. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                          Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                          Dolnozemská cesta č.1  
                                                                          852 35 Bratislava 5 
                                  do 30.11.2018   do   10.00 h. osobne,   poštou alebo 
                                     mailom: galina.uherkova@euba.sk   
                                                               

5. Miesta dodania:  Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

6.  Podmienky účasti uchádzačov:  

 Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, 
ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne 
dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke 
uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu. 

               
              Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní, týkajúce sa technickej alebo odbornej 

spôsobilosti : 

              uchádzači musia mať predošlé skúsenosti s poskytnutím rovnakej alebo podobnej 

služby ako je predmet zákazky a doložiť ich referenciami 
 
              Na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti uchádzač predloží doklady 

preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovenia:  
               podľa §34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní  343/2015 
               zoznamom dodávok tovaru za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia zákazky s uvedením cien, 

lehôt dodania a odberateľov; dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ 
alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní.  

               Zoznamom dodávok musí uchádzač preukázať, že za rozhodné obdobie, t.j. predchádzajúcich 
3 rokov vykonal: audit podobných projektov. Zo zoznamu musí byť zrejmé, že uchádzač 
zrealizoval aspoň jeden audit v objeme 5000,00 eur s DPH za rozhodné obdobie. Za rozhodné 
obdobie sa považujú posledné 3 priebežné roky, ktoré sa rátajú spätne odo dňa uplynutia 
lehoty na predkladanie ponúk v rámci tohto zadania. Na vyčíslenie uvedených cien   sa pri 
prepočte inej meny na menu euro použije kurz Národnej banky Slovenska (NBS), aktuálny v 
posledný deň v príslušnom kalendárnom roku, v ktorom bol uskutočnený audit  podľa 
ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov     skutočnosti, rozhodujúcej pre preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti. 
Uchádzač je  povinný v ponuke podrobne zdokumentovať prepočítavací postup pri každom 
doklade, v ktorom sa prepočet meny vykonal.  

               V prípade ak uchádzač predkladá zmluvu, referenciu alebo dôkaz o plnení dodania predmetu 
zákazky, ktorého uskutočnenie časovo presahuje posudzované obdobie, uchádzač v zozname 
uvedie zvlášť hodnotu iba za tú časť, ktorá bola zrealizovaná v posudzovanom období. V prípade, 
ak predmetu zákazky realizoval uchádzač ako člen združenia skupiny dodávateľov, vyčísli a 
započíta iba finančný objem, dodávaný ním samotným.  

           Odôvodnenie primeranosti podmienky účasti určenej podľa § 34 zákona:  
           Verejný obstarávateľ podmienku účasti podľa § 34 ods. (1) písm. a) zákona zadefinoval striktne 

vo vzťahu k predmetu zákazky s cieľom dosiahnuť čestnú hospodársku súťaž medzi 
kvalifikovanými dodávateľmi a podmienka účasti vyplynula z dôvodu overenia si skutočnosti, či 
uchádzači disponujú odbornými skúsenosťami z oblasti predmetu zákazky a sú oprávnení a 
schopní ho plniť.  

            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 obstarávateľovi preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne 
používať kapacity osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti 
alebo odbornej spôsobilosti. Skutočnosť podľa druhej vety tohto odstavca preukáže uchádzač 
písomnou zmluvou uzavretou s osobou,  ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 
preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí 
vyplývať záväzok osoby, že poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu. 
Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti 
musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia a nesmú u nej 
existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. (6) písm. a) až h) a ods. (7) zákona o verejnom 
obstarávaní, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 
službu preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi 
poskytnuté.  

     Poznámka: Ak uchádzač na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti využíva 
technické a odborné kapacity inej osoby, je táto osoba povinná preukázať splnenie 
podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia v takom rozsahu, ako samotný 
uchádzač (viď „výkladové stanovisko UVO č. 8/2016“). 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky:   

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o    cenách 
v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať: 

               cena    za predmet zákazky bez DPH  
               výška DPH 
               cena    za predmet zákazky  a s DPH 

       Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby   
realizácie predmetu zákazky.  

        Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 
        Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. 

                 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.  
                Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu  

zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom   
štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia 
pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

                Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak cena celkom predmetu        
zákazky úspešného uchádzača, presiahne verejným obstarávateľom stanovenú  
predpokladanú  hodnotu zákazky uvedenú v bode 2.   



 

 Lehota dodania:  Podľa bodu 2 tohto zadania.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 

 

 

 

 


