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NÁVRH NA UZNESENIE
Uznesenie č.__/2018
Mestské zastupiteľstvo
I.

schvaľuje
1. Štatutárneho audítora mesta Žilina na roky 2018 – 2020, spoločnosť
EKOPRAKTIK, s.r.o.

DÔVODOVÁ SPRÁVA
NR SR prijala zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon o štatutárnom audite
stanovuje podrobné pravidlá a prísnejšie požiadavky na štatutárnych audítorov subjektov
verejného záujmu ako na ostatných štatutárnych audítorov. V zmysle Zákona o štatutárnom
audite výber audítora podlieha schváleniu orgánu auditovaného subjektu.
Materiál bol prerokovaný vo Finančnej komisii – odporúča MZ schváliť.
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MATERIÁL
Slovenská republika prijala zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení
zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Zákon o štatutárnom
audite stanovuje podrobné pravidlá a prísnejšie požiadavky na štatutárnych audítorov subjektov
verejného záujmu ako na ostatných štatutárnych audítorov. Z dôvodu ukončenia zmluvy,
zmluvne dohodnutá doba s predchádzajúcim Audítorom, bolo vyhlásené nové verejné
obstarávanie. Do obstarávania sa zapojili tieto spoločnosti:
1)
2)
3)
4)
5)

EKOPRAKTIK, spol. s r. o.,
LD audit, s. r. o.,
APV audit, s. r. o.,
FB CONSULTING s. r. o.,
ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s. r. o.

Predpokladaná hodnota zákazky bola 33.000,- EUR bez DPH a doba, na ktorú sa uzatvára
zmluva, je 3 roky. Lehota na predkladanie ponúk bola do 31.8.2018 do 9:00 hod. Kritériom pre
vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena.
Ponuku predložili títo uchádzači:
Názov uchádzača č. 1 LD audit, s. r. o.
Sídlo: Bajkalská 9/B, 831 04 Bratislava
IČO: 47 624 710
Cenová ponuka v EUR bez DPH 32 900,00 / s DPH 39 480,00 EUR
Dátum doručenia cenovej ponuky 30.08.2018, j. č.: 46171/2018
Názov uchádzača č. 2 EKOPRAKTIK, spol. s r.o.
Sídlo: Kapitulská 14, 917 01 Trnava
IČO: 34 103 163
Cenová ponuka v EUR bez DPH 29 100,00 / s DPH 34 920,00 EUR
Dátum doručenia cenovej ponuky 30.08.2018, j. č.: 46172/2018
Názov uchádzača č. 3 ACCEPT AUDIT&CONSULTING, s. r. o.
Sídlo: Baštová 38, 080 01 Prešov
IČO: 31 700 117
Cenová ponuka v EUR bez DPH 29 520,00 / s DPH 35 424,00 EUR
Dátum doručenia cenovej ponuky 30.08.2018, j. č.: 46211/2018
Spoločnosť APV audit, s. r. o. predložila ponuku dňa 3.9.2018 j. č. 46672/2018, t. j. po uplynutí
lehoty na predkladanie ponúk. Ponuka nebola zaradená do vyhodnocovania kritérií, verejný
obstarávateľ zašle ponuku späť v neporušenom stave.
Ponuku nepredložili uchádzač FB CONSULTING s. r. o.
Ako vyplýva z vyššie uvedeného, víťazom verejného obstarávania sa stala spoločnosť
EKOPRAKTIK, spol. s r.o. s cenou 34 920,- EUR s DPH, t.j. 11 640,- EUR s DPH na jeden
rok. Cena, podľa v súčasnosti platnej zmluvy (pre štatutárny audit roku 2016 a 2017) so
spoločnosťou VGD Slovakia, s.r.o., bola 12 000,- EUR s DPH na jeden rok.
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