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Výzva na predkladanie ponúk 
 

pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
 
1. Verejný obstarávateľ: 

Názov verejného obstarávateľa:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 
Sídlo:     Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 
IČO:     00 002 801 
DIČ:     SK2020877749 
Kontaktná osoba:    Mgr. Alica Mareš 
tel. č. kontaktnej osoby:   +421 2 58 248 207 
e-mail kontaktnej osoby:   alica.mares@siea.gov.sk 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa:  https://www.siea.sk/ 
 

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona:  
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona o verejnom obstarávaní.  
 

3. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:  
Nezávislý externý audit Programu Bohunice pre roky 2021-2023 
 

4. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie služby  
 

5. Hlavné miesto poskytnutia služieb: miestom poskytnutia služby sa rozumie miesto odovzdania 
predmetu plnenia zástupcovi verejného obstarávateľa, ktorým je sídlo verejného obstarávateľa. 
Prevzatie a odsúhlasenie predmetu plnenia bude doložené písomným protokolom o poskytnutí 
služieb, podpísaným oboma zmluvnými stranami, v ktorom bude uvedený rozpis poskytnutých 
služieb s uvedením dátumu poskytnutia služieb a množstva. 
 

6. Výsledok verejného obstarávania: Rámcová dohoda o poskytovaní audítorských služieb (ďalej aj ako 
„zmluva“) 
 

7. Opis predmetu zákazky: príloha č. 1 
 

8. Možnosť predloženia variantných riešení: neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou 
ponuky bude aj variantné riešenie, nebude zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť akoby 
nebolo predložené. Vyhodnotené bude iba základné riešenie. 
 

9. Spoločný slovník obstarávania: 79212000-3 Audítorské služby 
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10. Predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH: 42 975,00 EUR bez DPH 

 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: verejný obstarávateľ požaduje vystaviť 

faktúry pre každé plnenie poskytnutých služieb zvlášť na základe predložených objednávok.  
 
Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtových finančných prostriedkov verejného obstarávateľa 
zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a z 
prostriedkov poskytnutých Európskou komisiou.   
 
Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. Cena za predmet zákazky bude 
uhradená bezhotovostným prevodom na účet úspešného uchádzača na základe vystavenej faktúry a 
písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zákazky, podpísaným oboma zmluvnými 
stranami, v ktorom bude uvedený rozpis poskytnutých služieb s uvedením dátumu poskytnutia 
služieb a množstva. Verejný obstarávateľ požaduje 30-dňovú lehotu splatnosti faktúry odo dňa jej 
doručenia verejnému obstarávateľovi. Vystavená faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa 
platného právneho poriadku Slovenskej republiky, špecifikáciu fakturovanej sumy a špecifikáciu 
poskytnutej služby. 
 
Cenu za poskytnutú službu bude úspešný uchádzač oprávnený fakturovať po riadnom splnení 
záväzku, a to v súlade s objednávkou. Cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena uvedená v ponuke uchádzača 
(vypracovaná podľa Prílohy č. 2 tejto Výzvy) bude cenou konečnou, ktorá musí zahŕňať všetky náklady 
uchádzača spojené s dodaním predmetu zákazky. Cena bude uvedená v eurách a zaokrúhlená 
matematicky na dve desatinné miesta a bude zostavená vo forme:  
- jednotková cena v EUR bez DPH (t. j. cena za 1 mernú jednotku – „MJ“ v EUR bez DPH),  
- cena spolu v EUR bez DPH (t. j. cena za počet MJ v EUR bez DPH),  
- výška DPH v EUR, 
- celková cena spolu za predmet zákazky v EUR s DPH. 
Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu ako cenu bez DPH a zároveň aj ako cenu 
konečnú. Na skutočnosť, že uchádzač nie je platiteľom DPH, upozorní uchádzač vo svojej ponuke. V 
prípade, ak úspešný uchádzač uvedie, že nie je platiteľom DPH a stane sa po predložení ponuky 
platiteľom DPH, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 
 
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a s predložením ponuky znáša uchádzač bez finančného 
nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to bez ohľadu na výsledok verejného obstarávania. 
 

12. Lehota plnenia zmluvy: verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie predmetnej služby za rok 2021 
tak, aby správa z auditu za obdobie roku 2021 bola odovzdaná najneskôr 1. marca 2022, ďalšie roky 
obdobne (t. j. za rok 2022 tak, aby správa z auditu za obdobie roku 2022 bola odovzdaná najneskôr 
do 1. marca 2023 a za rok 2023 tak, aby správa z auditu za obdobie roku 2023 bola odovzdaná 
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najneskôr do 1. marca 2024). V prípade, že deň 1. marec pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, 
je potrebné odovzdať správu najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúci dňu 1. marca.  
 
Audítorské správy budú predmetom kontroly realizovanej zo strany Európskej komisie. V prípade, že 
počas trvania ale aj po skončení zmluvy vznikne požiadavka na dodatočné informácie z podnetu 
Európskej komisie je úspešný uchádzač povinný poskytnúť tieto dodatočné informácie. Poskytnutie 
dodatočných informácií týkajúcich sa predmetu zákazky zo strany úspešného uchádzača nie je časovo 
ohraničené. Odplata za plnenie povinností úspešného uchádzača podľa tohto odseku musí byť 
zahrnutá v celkovej cene. 
 

13. Podmienky účasti:  
Za účelom dodržania ustanovenia § 117 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní verejný obstarávateľ 
požaduje, aby uchádzač spĺňal nasledovné podmienky účasti: 
Ø osobné postavenie podľa § 32 ods. 1 písm.  e) a f) zákona o verejnom obstarávaní: 

• § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní –  uchádzač je oprávnený poskytovať 
službu (verejný obstarávateľ si doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní overí prostredníctvom príslušných 
informačných systémov verejnej správy); 

• § 32 ods. 1 písm. f) – uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu (úspešný uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 
ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní doložením čestného vyhlásenia na 
požiadanie verejného obstarávateľa podľa prílohy č. 2 tejto Výzvy). 

Ø § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní – u uchádzača nesmie existovať dôvod 
na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ 
vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak konflikt záujmov podľa § 23 
zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými opatreniami (uvedené 
skúma verejný obstarávateľ počas procesu verejného obstarávania). 
 

13.1 Predloženie dokladov: uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi oprávnenie poskytovať 
predmet plnenia rovnaký alebo podobný, ako je predmet zákazky.  
 
Uchádzač v ponuke predloží: 
- kópiu platného osvedčenia o spôsobilosti na poskytovanie audítorských služieb (t. j. kópiu platnej 
licencie) alebo minimálne uvedie do svojej ponuky číslo licencie, dátum zápisu do zoznamu 
audítorských spoločností a či je jeho licencia stále platná, aby si verejný obstarávateľ vedel uvedenú 
skutočnosť overiť na webovej stránke Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, ktorý vedie zoznam 
audítorských spoločností; 
- zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od doručenia tejto Výzvy na predkladanie 
ponúk s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, a to v celkovej výške minimálne 40 000,00 
EUR, 
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- údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy, 
t. j. uchádzač predloží profesijný životopis min. dvoch osôb určených na plnenie zmluvy, v ktorom 
uvedie pri každej deklarovanej skúsenosti v životopise: 
• názov subjektu, v ktorom bol audit realizovaný (adresa alebo sídlo), 
• obdobie realizácie auditu (začiatok a koniec - mesiac/rok), 
• pracovnú pozíciu, kontaktná osoba (telefón, e-mail), 
Minimálne požiadavky: kvalifikovaní odborníci s príslušným vysokoškolským titulom alebo 
odbornou kvalifikáciou. Minimálne 6 rokov skúseností ako profesionálny audítor alebo účtovník v 
praxi verejného auditu. 
- podpísaný súhlas dotknutých osôb určených na plnenie zmluvy so spracovaním osobných údajov 
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov; 
- podpísané čestné vyhlásenie jednotlivých osôb určených na plnenie zmluvy o pripravenosti plniť 
predmet zákazky a tiež vyhlásenie o tom, že budú uchádzačovi k dispozícií pri plnení zmluvy počas 
jej platnosti (uvedené vyhlásenie verejný obstarávateľ požaduje vzhľadom na skutočnosť, že 
realizáciu zákazky budú vykonávať osoby, ktoré predmetné čestné vyhlásenie predložili); 
- Prílohu č. 2 – Návrh uchádzača na plnenie kritéria;  
- Prílohu č. 3 – Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní audítorských služieb, podpísaný 
uchádzačom, štatutárnym orgánom uchádzača alebo zástupcom uchádzača alebo inej oprávnenej 
osoby. V prípade predloženia ponuky na e-mailovú adresu, je potrebné predložiť aj scan zmluvy s 
podpisom oprávnenej osoby. Uchádzač doplní v Rámcovej dohode o poskytovaní audítorských 
služieb len vyznačené časti v týchto bodoch: 
• v čl. I.  – identifikačné údaje zmluvnej strany „audítor“, 
• v čl. V. bod 2. – cenu za jednu osobohodinu za poskytnutie služieb v EUR bez DPH a v EUR s DPH, 
• v čl. V. bod 3. – celkový počet hodín, 
• v čl. XI. bod 7. – uvedie, resp. si vyberie, či sa jedná o výpis z Obchodného / Živnostenského registra 
SR alebo iného profesijného registra audítora, 
• na konci zmluvy – miesto, dátum, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej konať za 
spoločnosť, podpis a názov spoločnosti. 
 
Prílohy uvedené v Rámcovej dohode o poskytovaní audítorských služieb bude predkladať až 
úspešný uchádzač. Úspešný uchádzač predloží verejnému obstarávateľovi oprávnenie poskytovať 
predmet plnenia rovnaký alebo podobný ako je predmet zákazky, a to v origináli alebo ako úradne 
overenú kópiu, a to najneskôr ku dňu uzavretia zmluvy (ak sa verejný obstarávateľ s úspešným 
uchádzačom nedohodne inak). 
 

13.2 Vyhodnotenie splnenia podmienok účasti: verejný obstarávateľ si splnenie podmienok účasti 
úspešného uchádzača, týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o 
verejnom obstarávaní, overí prostredníctvom príslušných informačných systémov verejnej správy.  
 
V prípade, ak je úspešný uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov vedenom Úradom 
pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) a zo zoznamu hospodárskeho subjektu (úspešného 
uchádzača) je zrejmé, že spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 
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1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a súčasne úspešný uchádzač nebude vedený v registri 
osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona o verejnom 
obstarávaní, bude mať verejný obstarávateľ zato, že takto zapísaný úspešný uchádzač splnil 
podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní.  
 
V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí 
prostredníctvom dostupných elektronických databáz. Ak z technických dôvodov nebude možné 
získať údaje alebo výpis z uvedeného informačného systému verejnej správy v rozsahu zdrojových 
registrov bezodkladne, verejný obstarávateľ požiada úspešného uchádzača o predloženie výpisu z 
príslušných zdrojových registrov v listinnej podobe. Listinná podoba výpisu podľa predchádzajúcej 
vety nesmie byť staršia ako 30 dní.  
 
V prípade, ak úspešný uchádzač nebude zapísaný v zozname hospodárskych subjektov, podmienku 
účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní si verejný obstarávateľ overí 
v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie ÚVO podľa § 183 zákona 
o verejnom obstarávaní, t. j. verejný obstarávateľ si overí, či úspešný uchádzač nie je vedený 
v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní (a teda, či nemá uložený zákaz účasti vo 
verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, 
miesta podnikania alebo obvyklého pobytu). V prípade, ak z technických dôvodov nebude možné 
získať požadované údaje z informačného systému ÚVO, vyzve verejný obstarávateľ úspešného 
uchádzača pred uzatvorením zmluvy, aby mu v súčinnosti predložil na preukázanie splnenia 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní čestné vyhlásenie 
o neuložení zákazu účasti vo verejnom obstarávaní (t. j. Prílohu č. 2 tejto Výzvy na predkladanie 
ponúk). 
 
§ 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní  
U uchádzača nesmie existovať dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona o verejnom 
obstarávaní. Verejný obstarávateľ vylúči z verejného obstarávania uchádzača alebo záujemcu, ak 
konflikt záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní nemožno odstrániť inými účinnými 
opatreniami.  
 
Ak uchádzač, ktorý sa vo vyhodnotení umiestni na prvom mieste, neposkytne verejnému 
obstarávateľovi riadne súčinnosť, t. j. nepredloží verejnému obstarávateľovi požadované doklady a 
dokumenty v lehote určenej na poskytnutie súčinnosti, uvedenej v doručenom oznámení o výsledku 
tohto verejného obstarávania, je verejný obstarávateľ oprávnený: 
- vyzvať  na  súčinnosť na uzatvorenie objednávky uchádzača umiestneného na druhom mieste 

v poradí, t. j. uchádzača s druhou najnižšou Celkovou cenou spolu  v EUR s DPH za predmet 
zákazky alebo  

- zrušiť daný postup zdávania zákazky s nízkou hodnotou.  
 

14. Kritérium/kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: verejný obstarávateľ bude 
vyhodnocovať ponuky na základe kritéria najnižšia cena, t. j. najnižšia celková cena v EUR s DPH. 
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Verejný obstarávateľ zostaví vzostupné poradie uchádzačov podľa výšky navrhnutej ceny s DPH. 
Najvýhodnejšia ponuka je platná ponuka s najnižšou hodnotou tohto kritéria v eurách. Uchádzač, 
ktorý navrhne najnižšiu cenu, sa umiestni na 1. mieste v poradí. Na ďalších miestach v poradí sa 
umiestnia uchádzači podľa zvyšujúcej sa ceny. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý sa 
umiestni na 1. mieste v poradí a ktorého ponuka bude vyhodnotená ako ponuka s najnižšou cenou. 
 
V prípade, ak dvaja, prípadne viacerí, uchádzači predložia cenovú ponuku s rovnakou celkovou cenou 
v EUR s DPH, na prvom mieste v poradí sa umiestni uchádzač s nižšou jednotkovou cenou v EUR bez 
DPH. 
 
V prípade, ak všetky ponuky k zákazke zadanej v zmysle týchto súťažných podkladov predložia iba 
uchádzači, ktorí sú platitelia DPH, ponuky sa budú vyhodnocovať ako ceny s DPH. Avšak v prípade 
predloženia ponuky čo i len jedného uchádzača, ktorý nie je platiteľom DPH, verejný obstarávateľ 
vyhodnotí všetky predložené ponuky takým spôsobom, že budú porovnávané ceny s DPH (platitelia 
DPH) a ceny konečné (neplatitelia DPH). 
 
Ak uchádzač je registrovaný ako platiteľ DPH v inom členskom štáte Európskej únie a nie je 
registrovaným platiteľom DPH na území Slovenskej republiky, uchádzač uvedie túto skutočnosť  v 
ponuke. V prípade uchádzača z iného členského štátu Európskej únie, ktorý by uviedol cenu bez DPH 
s poznámkou, že na Slovensku nie je platiteľom DPH, táto cena by  v konečnom dôsledku bola zvýšená 
o DPH, ktorú musí verejný obstarávateľ v zmysle zákona o dani z pridanej hodnoty zaplatiť. Na účel 
vyhodnotenia ponúk a zabezpečenia porovnateľnosti vyhodnocovaných ponúk, aj uchádzač z iného 
členského štátu Európskej únie, ktorý je v mieste svojho pôsobenia platiteľ DPH, musí celkovú 
navrhovanú zmluvnú cenu uviesť s DPH so slovenskou sadzbou, pričom fakturovať bude cenu, za 
ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH, platba DPH bude nákladom verejného obstarávateľa. 
 

15. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa: 21.12.2021 do: 10,00 hod.  
Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 
prihliadať. 
 

16. Lehota viazanosti ponúk: uchádzač je svojou ponukou viazaný od uplynutia lehoty na predkladanie 
ponúk až do uplynutia stanovenej lehoty viazanosti ponúk, t. j. do 28.2.2022. 
 

17. Spôsob a miesto na predloženie ponúk: elektronicky na adresu: alica.mares@siea.gov.sk 
 

18. Požadovaný obsah ponuky: vyplnená príloha č. 2 
 

19. Vyhodnotenie ponúk: vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie 
ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na 
základe kritéria na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste 
v poradí. Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa tejto výzvy, uchádzač bude 
požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov.  
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Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok účasti 
a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač umiestnený na 
prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 
všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 
prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude 
uzatvorená zmluva. 

 
20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky: štátny jazyk, slovenský jazyk (alebo český jazyk) 

 
21. Zákazka sa týka projektu / programu financovaného z fondov EÚ:  
• Program Bohunice 

 
22. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk: 13.12.2021 

 
23. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bola 
táto zákazka zadávaná, ak ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti alebo ani jedna z 
predložených ponúk nebude zodpovedať požiadavkám určeným v tejto Výzve. 
 
Uchádzač týmto berie na vedomie, že všetky osobné údaje, ktoré uvedie vo svojej ponuke v procese 
verejného obstarávania na obstaranie predmetu, ako aj počas následného plnenia predmetu zákazky, 
bude SIEA spracúvať v súlade s ustanoveniami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. Osobné údaje budú spracúvané po dobu uplynutia 10 rokov od ukončenia verejného 
obstarávania v súlade s ustanovením § 24 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
v platnom znení. Následne budú všetky osobné údaje vymazané.  
Podmienky spracúvania osobných údajov sú zverejnené na webovom portály SIEA – 
http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/.  

 
V Bratislave, dňa: 13.12.2021  
 
 
Prílohy: 

- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky 
- Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria 
- Príloha č. 3 – Návrh Rámcovej dohody o poskytovaní audítorských služieb 
- Príloha č. 4 – Čestné vyhlásenie k § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní 

 

http://www.siea.sk/ochrana-osobnych-udajov/

