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Návrh uznesenia
Finančná komisia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja
odporúča
Zastupiteľstvu Žilinského samosprávneho kraja
1. zobrať na vedomie
informáciu zo zasadnutia
zo 16. augusta 2017,

Výboru

pre

audit

Žilinského

samosprávneho

kraja

2. schváliť
štatutárneho audítora pre Žilinský samosprávny kraj na roky 2017 - 2018: ACCEPT
AUDIT & CONSULTING, s.r.o. Baštová 38, 080 01 Prešov, ako víťaza procesu verejného
obstarávania a na základe odporúčania Výboru pre audit Žilinského samosprávneho kraja,
3. splnomocniť
predsedu Žilinského samosprávneho kraja
k podpisu zmluvy o poskytnutí audítorských služieb s víťazným uchádzačom.
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Dôvodová správa
V zmysle zákona č. 423/2015 o štatutárnom audíte, § 2, ods. 16, je Žilinský samosprávny kraj
subjektom verejného záujmu a je v ňom zriadený Výbor pre audit. Podľa zákona č. 431/2002
o účtovníctve §19, ods. 2 s prihliadnutím k zákonu 423/2015, §33 v „účtovných jednotkách,
ktoré majú zriadený výbor pre alebo v ktorých dozorná rada vykonáva funkcie výboru pre
audit, predkladá predstavenstvo valnému zhromaždeniu alebo členskej schôdzi návrh na
schválenie“. V podmienkach samosprávneho kraja ide o kompetenciu zastupiteľstva.

Postup ŽSK pri výbere štatutárneho audítora za roky 2017 - 2018
ZO ZÁPISNICE Z ELEKTRONICKÉHO PRIESKUMU TRHU /EPT/ A
VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI a ELEKTRONICKÝCH
PONÚK
1. Dňa 14.07.2017 o 9.00 hod. sa ukončil proces elektronického predkladania ponúk v systéme
EVOSERVIS v rámci postupu zadávania zákazky, realizovanej v zmysle § 117 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v. n. p.:

„Vykonanie auditu za roky 2017 a 2018 pre Žilinský samosprávny kraj“
2.K predloženiu elektronickej ponuky boli na základe prieskumu trhu (databáza dodávateľov
tovarov, prác a poskytovateľov služieb, s ktorými má ŽSK pozitívne skúsenosti
z predchádzajúcich zmluvných plnení) a následne po zverejnení otvorenej výzvy v systéme
EVOSERVISU, elektronicky vyzvaní šiesti uchádzači cez elektronický systém EVOSERVIS.
Elektronickú ponuku v systéme EVOSERVIS, v lehote na predloženie súťažných ponúk
predložili traja uchádzači.
Nasledovná tabuľka udáva obchodné mená, adresu sídla a čas predloženia ponúk uchádzačov,
ktorí ju predložil v lehote na predkladanie súťažných ponúk v systéme EVOSERVIS-u.
Porado
vé číslo
1.
2.
3.

Obchodný názov

Adresa sídla,

INTERAUDIT Zvolen,
spol. s.r.o.,
ACCEPT AUDIT a
CONSULTING
AUDIT – EXPERT, s.r.o.

J. Kozačeka 5, 960 01
Zvolen
Baštova 38, 080 01 Prešov
Tomášikova 5724/9, 821 01
Bratislava

Čas predloženia
ponuky
13.07.2017
o 14:03:10
13.07.2017
o 22:31:00
14.07.2017
o 02:33:22

ID pridelené v
EVOSERVISE
993270383
861045958
524570154

3. Výsledok hodnotenia splnenia podmienok účasti je uvedený v nasledovnom prehľade :
Podmienka

INTERAUDIT
Zvolen, spol. s.r.o.,

Doklady preukazujúce splnenie podmienok
účasti
Licencia SKAU

A
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ACCEPT AUDIT a
CONSULTING
A

AUDIT –
EXPERT, s.r.o.
A

Ďalšie požiadavky verejného obstarávateľa
Doklad:

INTERAUDIT
Zvolen, spol. s.r.o.,

ACCEPT AUDIT a
CONSULTING

AUDIT –
EXPERT, s.r.o.

A

A

A

Príloha č. 1
Vyhlásenie uchádzača

4. Vylúčení uchádzači a dôvod ich vylúčenia: žiaden uchádzač nebol vylúčený pre
nesplnenie podmienok účasti.
5. Uchádzači, ktorí splnili podmienky a požadavky na predmět zákazky
Uchádzač: INTERAUDIT Zvolen, spol. s.r.o,
J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen, splnil
podmienky účasti a systémom EVOSERVIS-u boli cenové návrhy automaticky vyhodnotené
podľa stanoveného kritéria, ktorým bola najnižšia celková cena predmetu zákazky v EUR
s DPH.
Uchádzač: ACCEPT AUDIT a CONSULTING , Baštova 38, 080 01 Prešov, splnil podmienky

účasti a systémom EVOSERVIS-u boli cenové návrhy automaticky vyhodnotené podľa
stanoveného kritéria, ktorým bola najnižšia celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH
Uchádzač: AUDIT – EXPERT, s.r.o, Tomášikova 5724/9, 821 01 Bratislava, splnil podmienky

účasti a systémom EVOSERVIS-u boli cenové návrhy automaticky vyhodnotené podľa
stanoveného kritéria, ktorým bola najnižšia celková cena predmetu zákazky v EUR s DPH
Verejný obstarávateľ vykonal verejné obstarávanie elektronicky v systéme elektronického
verejného obstarávania Žilinského samosprávneho kraja EVOSERVIS-u. V zmysle § 20 ods.
(3) zákona o VO prijal cenové ponuky uchádzačov elektronicky t.j. priamym oceňovaním
predmetu obstarávania v systéme EVOSERVIS, ako i vkladaním požadovaných
naskenovaných príloh a dokladov pre preukázanie podmienok účasti.
Návrhy na plnenie kritéria:
Poradové
číslo
1.
2.
3.

Obchodný názov

Adresa sídla

Návrh na plnenie
kritéria Celková cena
v EUR s DPH

ACCEPT AUDIT a
CONSULTING
AUDIT – EXPERT,
s.r.o.
INTERAUDIT Zvolen,
spol. s.r.o.,

Baštova 38, 080 01 Prešov

31 176.00

Tomášikova 5724/9, 821 01
Bratislava
J. Kozačeka 5, 960 01 Zvolen

40 032.00
43 680.00

Názov zákazky: Vykonanie auditu za roky 2017 a 2018 pre Žilinský samosprávny kraj
Císlo zákazky: 8699396206
Konečné vyhodnotenie (poradie podľa kritéria na vyhodnotenie ponuky):
1. Obchodné meno:
ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. (ID uchádzaca: 861045958)
Sídlo alebo miesto podnikania:
Baštová 38
080 01 Prešov
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Ponuka: 31176.00000 Eur s DPH
2. Obchodné meno:
AUDIT - EXPERT, s.r.o. (ID uchádzaca: 524570154)
Sídlo alebo miesto podnikania:
Tomášikova 5724/9
821 01 Bratislava
Ponuka: 40032.00000 Eur s DPH
3. Obchodné meno:
INTERAUDIT Zvolen, spol. s r.o. (ID uchádzaca: 993270383)
Sídlo alebo miesto podnikania:
J. Kozaceka 5
960 01 Zvolen
Ponuka: 43680.00000 Eur s DPH
Táto zápisnica spolu so Záznamom o priebehu akcie“ č. 8699396206, vygenerovaným
systémom EVOSERVIS, a ktorý je súčasťou dokumentácie postupu zadávania zákazky
v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhodnotenie návrhu na plnenie kritérií:
2. V poradí
3. V poradí

40 032.00 EUR s DPH
43 680.00 EUR s DPH

-----------------------------------------------------------------------------------41 841,00 EUR s DPH - priemer cien ostatných ponúk okrem najlacnejšej
Najlacnejšia: 31 176.00 EUR s DPH: ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o.
V Žiline, dňa 14.07.2017

Stanovisko Výboru pre audit





Výbor pre audit dňa 16.8.2017 vypracoval správu a odporúčanie k výberu audítorských
služieb pre ŽSK
V správe Výbor pre audit konštatuje, že proces verejného obstarávania zákazky vykonania
auditu za roky 2017-2018 pre ŽSK prebehol v súlade so všeobecne záväzne právnymi
normami a internými právnymi aktami verejného obstarávateľa
Výbor pre audit odporúča štatutárnemu orgánu ŽSK predložiť do zastupiteľstva
ŽSK návrh, aby bola schválená zmluva o poskytnutí audítorských služieb
s poskytovateľom služby ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s.r.o. so sídlom
Baštova 38, 080 01 Prešov, zastúpeným Ing. Branislavom Bačom, CA, konateľom
obchodnej spoločnosti
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