
MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA - NOVÉ MESTO 
Junácka č. 1, 832 91 Bratislava 3 

 

 

                                                               

 

 

 

                V Bratislave 11.04.2022 

                5779/2022/VED/GERJ 

 

 

 

 

 

Vec: 

Zadanie zákazky ,,Mimoriadny audit v obchodnej spoločnosti Novomestská parkovacia 

spoločnosť, s. r. o., Hálkova 11, Bratislava 831 03,, zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117  

Zákona č. 345/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,ZVO,,) 

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) Zákona č. 

345/2018 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov predkladá výzvu na predloženie cenovej ponuky. 

 

                                              Výzva na predkladanie ponúk 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská časť Bratislava - Nové Mesto 

Sídlo:                           Junácka 1, 832 91 Bratislava 

IČO:                             00 603 317 

DIČ:                             2020887385 

Zastúpený:                   Mgr. Rudolf Kusý – starosta 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

Číslo účtu:                   1800347007/5600 

Kontaktná osoba:          Mgr. Jana Geralská jana.geralska@banm.sk  

 

 

2. Typ zmluvy:  Zákazka na poskytnutie služby, Zmluva o zabezpečení mimoriadneho auditu. 
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3.    Opis  predmetu zákazky:         

Predmetom zákazky je zabezpečenie Mimoriadneho auditu v obchodnej spoločnosti Novomestská 

parkovacia spoločnosť, s. r. o., Hálkova 11, Bratislava 831 03, so zameraním na:  

- overenie všetkých zákonných požiadaviek podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších 

predpisov, či účtovníctvo poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom 

účtovníctva, a o finančnej situácii NPS s. r. o., 

- zhodnotenie oprávnenosti (zmluvný základ, efektívnosť a pod.) nákladov NPS s. r. o. za celé hodnotené 

obdobie,  

- posúdenie dodržiavania zákonných povinností (pri zamestnávaní, daňové povinnosti a iné) NPS s. r. o. za 

celé hodnotené obdobie, 

- posúdenie rizík skresľovania hospodárskych výsledkov, alebo inej nekalej činnosti v NPS s. r. o, 

- iné skutočnosti, ktoré mali, alebo mohli mať vplyv na hospodárenie NPS, s. r. o.. 

 

4.    Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 8 300,00 €    

 

5.     Miesto a lehota na predkladanie ponúk  

5.1 Ponuku predkladajte mailom: jana.geralska@banm.sk              

5.2 Ako predmet správy treba uviesť ,,Mimoriadny audit,, 

5.3 Kontaktná osoba: Mgr. Jana Geralská, jana.geralska@banm.sk 

5.4 Lehota na predloženie ponuky: 20.04.2022, do 10:00 hod. 

5.5 Platnosť ponuky: ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk do 31.12.2022 

 

6.     Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

         Najnižšia cena – Celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, zaokrúhlená na dve desatinné   

        miesta. Ponúknutá cena úspešného uchádzača zahŕňa všetky jeho náklady na realizáciu predmetu   

        zákazky.  

                            

7.     Obchodné podmienky: 

        V zmysle § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) podrobne uvedené v Zmluve,    

        ktorá tvorí prílohu č.1 tejto výzvy. 

 

8.     Podmienky účasti :  

8.1   Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa technickej a odbornej spôsobilosti podľa   

       §34 ods. 1 písm. g) ZVO, a to predložením údajov o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej  

       kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov.  

8.2.   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.   
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         Skutočnosť podľa druhej vety preukazuje 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. 

 

  9.    Miesto a lehota plnenia: 

Miesto plnenia zákazky: Novomestská parkovacia spoločnosť, s. r. o., Hálkova 11, 831 03 Bratislava.                                   

Lehota plnenia: 4 mesiace po nadobudnutí účinnosti zmluvy. 

 

10.  Cena a spôsob určenia ceny: 

        Je výhradnou povinnosťou uchádzača, aby si dôsledne preštudoval túto výzvu a jej prílohy a iné    

        dokumenty poskytnuté verejným obstarávateľom, ktoré môžu akýmkoľvek spôsobom ovplyvniť cenu  

        a charakter ponuky alebo dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby.  

        Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa platných právnych predpisov. V prípade, že uchádzač  

        bude úspešný, nebude akceptovaný žiadny nárok uchádzača na zmenu ponukovej ceny z dôvodu  

        chýb a opomenutí jeho povinností. Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s prácami na  

        zákazke.  

    

         -    ak uchádzač je platcom DPH, cenu stanoví v štruktúre:                                                                                                                  

 celková cena bez DPH 

 sadzba a výška  DPH 

 celková cena s DPH 

-  ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie celkovú cenu a upozornenie, že nie je     

   platcom DPH. 

 

         Cena musí byť spracovaná v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o cenách“), ako aj zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými predpismi. Celkovú cenu požaduje verejný 

obstarávateľ uvádzať zaokrúhlené na 2 desatinné miesta, podľa matematických pravidiel.  

 

11.   Uchádzač v rámci svojej ponuky: 

 predloží svoje identifikačné údaje (názov, adresu sídla a IČO) za účelom overenia tejto 

skutočnosti v príslušných registroch, 

 predloží vyplnenú Prílohu č.2: Návrh na plnenie – Najnižšia cena za služby obsiahnuté 

v predmete zákazky s DPH, 

 predloží podpísaný Návrh Zmluvy o zabezpečení mimoriadneho auditu,  

 predloží čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov,  

 predloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti nasledovne: 
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                    Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa       

                    osobného postavenia uvedené v § 32 ods.1. písm. e) a f.) ZVO. 

a) Je oprávnený poskytovať službu – uchádzač preukazuje doloženým dokladom 

o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky. 

b) Nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – 

uchádzač preukazuje doloženie čestným vyhlásením. 

 

  Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek   

         finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi a to aj v prípade, že verejný     

         obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší postup zadávania zákazky. 

 

12.   Jazyk ponuky:  

Ponuky, návrhy a ďalšie doklady a dokumenty vo verejnom obstarávaní sa predkladajú v štátnom 

jazyku. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho 

úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, návrhy, doklady a dokumenty 

vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do 

štátneho jazyka. 

 

13.   Hodnotenie ponúk:  

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia celková cena za predmet zákazky v EUR s DPH, 

zaokrúhlená na dve desatinné miesta. Úspešný uchádzač sa stane ten, ktorého cena  je najnižšia zo 

všetkých predložených ponúk zadávanej zákazky. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na 

predkladanie ponúk vyhodnotí splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky u 

uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí, z hľadiska uplatnenia kritérií na 

vyhodnotenie ponúk. V prípade, ak ponuka uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste nebude 

spĺňať požiadavky verejného obstarávateľa, pristúpi k vyhodnoteniu ponuky uchádzača, ktorý sa 

umiestnil v poradí na nasledujúcom mieste. 

 

14.  Mimoriadne nízka ponuka: 

  V prípade ak cena ponúknutá uchádzačom bude mimoriadne nízka vo vzťahu k predmetu zákazky,   

  respektíve bude vykazovať znaky mimoriadne nízkej ponuky podľa § 53 ods.3 zákona, uchádzač je  

  povinný predložiť na požiadanie verejného obstarávateľa v lehote určenej verejným obstarávateľom   

  doklady a vyjadrenie, ktorým preukáže reálnosť plnenia uchádzačom ponúknutú cenu. Ak uchádzač  

  riadne a v lehote na základe písomnej výzvy verejného obstarávateľa nepredloží doklady a vyjadrenie  

  preukazujúce reálnosť plnenia predmetu zákazky za mimoriadne nízku cenu, respektíve za cenu  

  vykazujúcu znaky mimoriadne nízkej ponuky, verejný obstarávateľ má právo ponuku uchádzača    

  vylúčiť a neprijať z uvedeného dôvodu. 
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15.   Konflikt záujmov: 

a. Verejný obstarávateľ zabezpečí, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku konfliktu záujmov, 

ktorý by mohol narušiť alebo obmedziť hospodársku súťaž alebo porušiť princíp transparentnosti 

a princíp rovnakého zaobchádzania.  

 

b. Konflikt záujmov zahŕňa najmä situácie, kedy osoba, ktorá môže ovplyvniť výsledok alebo 

priebeh verejného obstarávania (vrátane osoby bez nutnosti formálneho zapojenia do priebehu 

verejného obstarávania), má priamy alebo nepriamy finančný záujem, ekonomický záujem alebo 

iný osobný záujem, ktorý možno považovať za ohrozenie jeho nestrannosti a nezávislosti v 

súvislosti s verejným obstarávaním.  

 

c. Verejný obstarávateľ príjme primerané opatrenia a vykoná nápravu, ak zistí konflikt záujmov. 

Opatreniami podľa prvej vety sú najmä vylúčenie zainteresovanej osoby z procesu prípravy alebo 

realizácie verejného obstarávania alebo úprava jej povinností a zodpovedností s cieľom zabrániť 

pretrvávaniu konfliktu záujmov. V prípade nemožnosti odstrániť konflikt záujmov inými účinnými 

opatreniami, verejný obstarávateľ v súlade s § 40 ods. 6 písm. f) zákona vylúči uchádzača z 

tohto verejného obstarávania.  

 

d. Verejný obstarávateľ v rámci opatrení podľa predchádzajúceho bodu požaduje, aby záujemca, 

resp. uchádzač vo všetkých fázach procesu verejného obstarávania postupoval tak, aby nedošlo 

k vzniku konfliktu záujmov. Verejný obstarávateľ upozorňuje, že bude kontrolovať pravdivosť 

uchádzačmi predložených vyhlásení týkajúcich sa konfliktu záujmov.  

 

e. Uchádzač je povinný bezodkladne po tom, ako sa dozvie o konflikte záujmov alebo o možnosti 

jeho vzniku, informovať o tejto skutočnosti verejného obstarávateľa. 

 

16.   Prijatie ponuky a uzatvorenie zmluvy 

          Verejný obstarávateľ prijme ponuku uchádzača s najnižšou celkovou cenou v EUR s DPH za celý 

predmet zákazky. Ponuky ostatných uchádzačov nebudú prijaté. Po vyhodnotení dokladov a 

dokumentov zašle verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi informáciu o prijatí jeho ponuky 

a následne výzvu na podpis zmluvy o dielo. Úspešný uchádzač bezodkladne, najneskôr však do 5 

pracovných dní odo dňa doručenia výzvy na podpis príde túto podpísať, vrátane príloh, na adresu 

verejného obstarávateľa uvedenú v bode 1 tejto výzvy.    

 

17.   Podmienky zrušenia použitého postupu zadávania zákazky 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje zrušiť použitý postup zadávania zákazky. Verejný obstarávateľ si 

vyhradzuje právo  zrušiť postup zadávania zákazky, ak cena za celý predmet zákazky bude vyššia 
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ako predpokladaná hodnota zákazky. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje aj právo neuzatvoriť 

s úspešným uchádzačom zmluvu na dodanie tovaru, resp. poskytnutie služby alebo zhotovenie diela 

v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol predpokladať.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Tomáš Čajda, v. r. 

Vedúci oddelenia dopravy, európskych fondov  

a verejného obstarávania 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh: 

Príloha č. 1: Návrh zmluvy 

Príloha č.2: Návrh na plnenie – Najnižšia cena za služby 


