
 

                                                          ZÁZNAM Z PRIESKUMU TRHU  

 

Predmet zákazky:  

Audit projektu spolufinancovaného Európskou komisiou v programe LIFE+.  Rozpočet projektu:  

2 367 530 eur.  Obdobie trvania projektu:  9/2011 – 12/2016. Na projekte pracujú spolu tri 

organizácie/partneri. 

Cieľom auditu je skontrolovať/overiť najmä: 

 dostatočnosť a presnosť evidencie výdavkov a príjmov projektu, ich oprávnenosť a súlad so 

Spoločnými ustanoveniami („Common provisions“), Ustanoveniami o finančnej regulácii 

Európskej únie, s relevantnou národnou legislatívou vrátanie pravidiel pre účtovníctvo. 

 súlad Projektovej zmluvy “the Grant agreement” a jej dodatkov s projektovou 

dokumentáciou.  

 pôvod zdrojov na spolufunancovanie projektu 

 účtovníctvo projektu a účtovnícke systémy všetkých partnerov 

Podrobný rozpis predmetu zákazky nájdete  na stránke projektu v časti formuláre a návody, link: 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm 

ako „audit report“. 

Auditorskú správu je potrebné vypracovať v anglickom jazyku. 

 

Projekt resp. zdroj financovania:  

LIFE10 NAT/SK/000083- „Obnova endemických panónskych slanísk a piesočných dún na juţnom 

Slovensku“. Projekt sa realizuje s finančnou podporou Európskej únie z programu LIFE+ 

a z príspevku MŢP SR. 

 

Druh zákazky:            služby             

 

Spôsob vykonania prieskumu: 

 Oslovenie potenciálnych dodávateľov formou Výzvy na predloţenie cenovej ponuky - 

elektronickým a telefonickým oslovením. 

 Zverejnenie výzvy na internetovej stránke obstarávateľa. 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/life/toolkit/pmtools/lifeplus/reporting.htm


 

Zdôvodnenie postupu zadávania zákazky:  

Zákazka 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 o verejnom obstarávaní“). 

 

 

Prehľad ponúkaných cien predmetu zákazky 

Por. č.  Dodávateľ  

(obchodné meno, adresa jeho sídla)  

Cena v eurách  Zdroj údajov 

Napríklad pouţitý 

materiál, adresa 

www stránok, číslo 

telefónu, ... 

Poznámka  

obsah údajov v prílohe 

bez DPH  Konečná cena 

resp. cena s 

DPH  

1.   MIFEST, s.r.o., 

Krivá 23 

040 01  Košice 

4 980,00 5 976,00 Predloţená 

cenová 

ponuka  

 Príloha 1 - 

cenová ponuka  

2. MONAREX audit consulting, 

s.r.o. 

ČSA 24 

974 01  Banská Bystrica. 

5 120,00 6 144,00 Predloţená 

cenová 

ponuka. 

Príloha 2 - cenová 

ponuka 

3. MaxAudit, s.r.o.  

D.Dlabača 775/33 

010 01  Ţilina 

4 890,00 5 868,00 Predloţená 

cenová 

ponuka  

Príloha 3 - cenová 

ponuka 

 

VYHODNOTENIE PONÚK 

 

Vybraný dodávateľ: MaxAudit, s.r.o.  

Zdôvodnenie výberu (ak nebola vybraná najniţšia cena): Dodávateľ č.3 ponúkol najniţšiu cenu  

 

Obstarávacia cena: 5 868,00 Eur s DPH 

 

Doklady, ktoré sa požadovali:  



 

a) Doklad o oprávnení poskytovať poţadované sluţby. 

b) Licencia vydaná podľa zákona č. 540/2007 Z.z. o auditoch 

 

Spôsob vzniku záväzku a následnej fakturácie za dodávku služieb  

na základe zmluvy o výkone auditu číslo: .............................................. 

 

Osoba poverená vykonaním obstarávania a jeho vyhodnotením: 

 

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

Jana Dirbáková, Finančná manaţérka    

meno, priezvisko, funkcia v projekte a podpis * 

* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, ţe v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné 

podmienky nestrannosti a dôvernosti. 

V Bratislave dňa  ..5. 1. 2016........... 

 

Schválenie postupu prieskumu trhu a vyhodnotenia ponúk: 

 

 

 

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

Schválil: Mgr. Viera Šefferová-Stanová,  PhD., špecialistka na biodiverzitu/zástupkyňa riaditeľa 

meno, priezvisko, podpis * 

* Svojím podpisom zároveň vyhlasujem, ţe v súvislosti s týmto prieskumom spĺňam zákonné 

podmienky nestrannosti a dôvernosti.  

 

V Bratislave dňa    5.1.2016  

 


