VÝZVA
PRIESKUM TRHU
podľa § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov(„ďalej len zákon“)

I. Názov, adresa a kontaktne miesto verejného obstarávateľa
Názov organizácie :
Adresa organizácie :
IČO:
Kontaktná osoba:
Telefón :
Email:

Obec Vlková
Obecný úrad Vlková, Vlková 107, 059 72
00326704
PhDr. Mgr. Peter Bendík, starosta obce
052/4590423
obecvlkova@stonline.skode

Ďalšie informácia možno získať na adrese a kontaktnom mieste uvedenom v tomto bode výzvy.

II. Opis
Názov zákazky:
Druh zákazky:
Miesto poskytovania služieb :
NUTS kód:

Audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Služby
Obec Vlková
SK010

Stručný opis zákazky :
Predmetom zákazky je vykonanie auditu ročnej účtovnej závierky a auditu konsolidovanej účtovnej
závierky obce Vlková za rok 2014 podľa zákona č.431/2002 Z. z. o účtovníctve,§19 a §22 ods.3.
Konsolidovaná účtovná závierka je súhrn účtovných závierok účtovných jednotiek, ktoré tvoria celok.
Konsolidovanú účtovnú závierku účtovnej jednotky verejnej správy zostavuje správca kapitoly
štátneho rozpočtu, obec alebo vyšší územný celok za nimi zriadené rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie alebo dcérske účtovné jednotky na základe ich individuálnych účtovných
závierok.
Výstupmi bude správa audítora k individuálnej účtovnej závierke a konsolidovanej účtovnej závierke
obce Vlková.
Možnosť predloženia ponuky:
Iba na celý predmet zákazky.
Povoľuje sa predloženie variantných riešení:
Nie.
Jazyk ponuky:
Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 1.200,00 EUR

III. Administratívne informácie
Lehota na predkladanie ponúk:
Dátum:
15.11.2014
Čas:
10.00 hod.
Ponuky musia byť doručené elektronicky (emailom) alebo vytlačené na adresu a kontaktné miesto
uvedené v bode I. tejto výzvy

IV. Obsah ponuky
Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:
1. Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky (živnostenské oprávnenie alebo výpis zo
živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných
predpisov alebo výpis z obchodného registra.)
2. Vyplnený návrh na plnenie súťažných kritérií, ktorý tvorí prílohu č.1 tejto výzvy.

V:Kritéria vyhodnotenia ponúk
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia celková cena za celý predmet zákazky vrátane DPH.

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy
Doba realizácie predmetu zákazky:
Do 31.09.2015
Typ zmluvy:
Výsledkom prieskumu trhu bude objednávka.

VII. Doplňujúce informácie
Dátum začiatku prieskumu trhu: 05.11.2014

Príloha č.1:

Návrh na plnenie súťažných kritérií

Predmet zákazky:

Audit ročnej účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky.

Verejný obstarávateľ:
Obec Vlková
Obecný úrad Vlková, Vlková 107,059 72

Cena bez DPH

Celková suma za predmet zákazky

Názov uchádzača:

Sídlo uchádzača:

Štatutárny zástupca uchádzača:

Podpis štatutárneho zástupcu uchádzača:

DPH 20%

Cena spolu
S DPH (v EUR)
súťažné kritérium

