
Výzva na predkladanie ponúk 
 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

 

Fond na podporu vzdelávania 

Panenská 29 

811 03 Bratislava 

IČO: 47 245 531 

 

Kontaktná osoba: Ing. Adriana Orthová 

Tel: +421 2 59 104 201 

E-mail: adriana.orthova@fnpv.sk  

 

2. Názov predmetu zákazky: 

 

Účtovný audit za rok 2021 

 

3. Opis predmetu zákazky: 

 

Audit individuálnej účtovnej závierky za rok 2021 v súlade s právnymi predpismi 

Slovenskej republiky, audit súladu výročnej správy za rok 2021 zostavenej podľa §20 

zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov s auditovanou 

účtovnou závierkou. 

 

Charakteristika účtovnej jednotky: 

 

- obrat za rok 2020: 1 103 822,05eur 

- aktíva 2020: 44 417 896 eur 

- aktíva za 01-03/2021: 45 842 813 eur 

- počet zamestnancov v roku 2020: 12 

 

Účtovníctvo spracúva jedna zamestnankyňa - účtovníčka. Využívame účtovný program 

SPIN od firmy Asseco Solutions. 

 

Fondu na podporu vzdelávania bola v roku 2021 schválená dotácia na poskytovanie 

stabilizačných pôžičiek na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na stabilizačné pôžičky 

uzatvorenej medzi Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a fondom 

v celkovom objeme 2 758 500 eur. Dňa 5. februára 2021 bola na príslušný účelový účet 

fondu pripísaná prvá platba z dotácie vo výške 1 379 250 eur.  

 

Predpokladaný objem dokladov ročne: 

 

- interné doklady v počte 250-300 ks, 

- odberateľské faktúry 120-130 ks, 

- dodávateľské faktúry 220-250 ks, 

- pokladničné doklady 300-350 ks, 
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- bankové doklady sú dominantné, nakoľko počet špecifických obratov na jednotlivých 

účtoch je cca 170 000 ročne, ktoré sú však spracovávané a účtované automaticky, 

ostatné obraty na účtoch sa týkajú správy objednávateľa, kde prebiehajú bežné úhrady 

miezd, odvodov, faktúr a prevodov, 

- objednávateľ má otvorené štyri bankové účty v komerčnej banke a osem účtov 

v Štátnej pokladnici, 

- dlhodobý majetok – evidovaných cca 150 inventárnych kariet. 

 

4. Kódy CPV: 

 

Hlavný slovník: 79212000-3 Audítorské služby 

 

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 

 

Predpokladaná hodnota zákazky je 5 400 eur bez DPH 

 

6. Trvanie zákazky alebo lehota poskytovania služieb: 

 

Predbežná časť auditu (kontrolované obdobie január - september 2021) bude vykonaná 

v novembri až v decembri 2021 (verejný obstarávateľ dodá podklady najneskôr do 

15. novembra 2021). 

Záverečná časť auditu (kontrolované obdobie október - december 2021) bude vykonaná 

v januári až februári 2022 (verejný obstarávateľ dodá podklady najneskôr do 

15. februára 2022) 

Najneskôr do konca februára 2022 odovzdá dodávateľ audítorskú správu k účtovnej 

závierke zostavenej k 31. decembru 2021. Účtovnú závierku (súvahu, výkaz ziskov a strát 

a poznámky) zostavenú k 31. decembru 2021 odovzdá verejný obstarávateľ najneskôr do 

15. februára 2022. 

Najneskôr do 15. marca 2022 odovzdá dodávateľ audítorskú správu k výročnej správe 

(návrh výročnej správy odovzdá verejný obstarávateľ k overeniu najneskôr do 

8. marca 2022) 

 

7. Použitie elektronickej aukcie: 

 

Nie 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

 

OSOBNÉ POSTAVENIE 

§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

 

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti 

týkajúce sa osobného postavenia: 

e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, 

f) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu. 

 



Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

 

§ 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť doklad o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky (fotokópia 

výpisu z obchodného registra, živnostenského listu alebo výpisu z iného registra, 

dokladajúci oprávnenie poskytovať služby, ktoré sú predmetom verejného obstarávania). 

§ 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní - verejný obstarávateľ požaduje 

predložiť čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti. 

 

Uchádzač zapísaný do Zoznamu hospodárskych subjektov vedeného Úradom pre verejné 

obstarávanie môže preukázať splnenie podmienky účasti prostredníctvom elektronického 

výpisu zo Zoznamu hospodárskych subjektov, dostupného na internetovej stránke Úradu 

pre verejné obstarávanie (nie je potrebné predkladať žiadny doklad). 

 

FINANČNÉ A EKONOMICKÉ POSTAVENIE 

§ 33 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní 

 

Finančné a ekonomické postavenie sa preukazuje spravidla predložením: 

b) potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo 

potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu podnikateľa, ak takéto poistenie vyžaduje 

osobitný predpis. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

 

Uchádzač preukazuje finančné a ekonomické postavenie doložením potvrdenia o poistení 

zodpovednosti za škodu min. vo výške 108 000 eur. 

 

TECHNICKÁ ALEBO ODBORNÁ SPOSOBILOSŤ 

§ 34 ods. 1, § 35, § 36 zákona o verejnom obstarávaní 

 

Technická spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, 

dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb doloženým 

jedným alebo niekoľkými z týchto dokladov: 

a) zoznamom dodávok tovaru alebo poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od 

vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov; 

dokladom je referencia, ak odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa 

tohto zákona. 

 

Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 

 

Uchádzač preukazuje technickú alebo odbornú spôsobilosť predložením zoznamu 

poskytnutých služieb, minimálne troch zákaziek auditu subjektov s aktívami nad 45 mil. 

eur netto za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia tohto verejného obstarávania 

(doručenia tejto Výzvy na predkladanie ponúk) s uvedením cien, lehôt dodania 

a odberateľov. 

 

 

 



9. Obsah ponuky: 

 

Ponuka musí obsahovať minimálne tieto doklady a dokumenty: 

- doklady podľa bodu 8. Podmienky účasti uchádzačov 

- vyplnenú tabuľku Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie 

ponúk). 

 

Všetky doklady a dokumenty predložené uchádzačmi v rámci ponuky treba 

predložiť ako skeny vo formáte .pdf. 

 

10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk a spôsob ich vyhodnotenia: 

 

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena za celý predmet zákazky v eurách bez DPH. 

 

11. Lehota a miesto predkladania ponúk: 

 

Ponuky musia byť zaslané e - mailom na adresu adriana.orthova@fnpv.sk v lehote do 

28. júna 2021 do 14:00 hodiny. Doplnenie, zmenu, alebo odvolanie ponuky možno 

uskutočniť výlučne do uplynutia lehoty  na predkladanie ponúk. 

 

12. Požiadavky na označenie ponúk: 

 

V predmete správy (e - mailu), ktorou bude ponuka zaslaná bude uvedené: „Účtovný 

audit za rok 2021 – PONUKA“ 

 

13. Výsledok verejného obstarávania: 

 

Všetci uchádzači, ktorí predložia ponuku, budú informovaní o výsledku vyhodnotenia 

ponúk. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o poskytovaní audítorských 

služieb, ktorá bude vypracovaná v súlade s odporúčaním Slovenskej komory audítorov. 

 

V Bratislave dňa 11. júna 2021 

 

 

Za verejného obstarávateľa:       Za obstarávateľskú jednotku: 

 

 

 

 

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

PhDr. Pavol Kučmáš     Ing. Adriana Orthová 

riaditeľ        asistentka riaditeľa  
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