
 

 

VÝZVA 

 

 
v rámci prieskumu trhu 

 

 

 
1. na zistenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) podľa § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov (ďalej len „zákon“) 

 
2. na výber úspešného dodávateľa podľa §117 zákona pri zadávaní zákazky s nízkou 

hodnotou 

 

Verejný obstarávateľ týmto prieskumom trhu má záujem zistiť predpokladanú hodnotu 

zákazky PHZ (§ 6 zákona) a následne vybrať úspešného dodávateľa na uzavretie 

zmluvy (§117 zákona)  

 

na 

 

Predmet zákazky: AUDÍTORSKÉ SLUŽBY – účtovné obdobie 2021-2024 

 

Uchádzač uvedie PHZ predmetu zákazky, ktorá bude  zmluvnou cenou predmetu 

zákazky, a táto bude zároveň predmetom vyhodnotenia predložených ponúk do 

prieskumu trhu 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa: 
 

Názov:   Národný jadrový fond (ďalej NJF) 

Skratka názvu:  NJF 

Sídlo:    Mierová 19, 821 05  Bratislava  

IČO:    30865433  

DIČ:    2022216988 

Nie sme platcami DPH  

Štatutárny zástupca:  Ing. Ladislav Éhn, predseda Rady správcov NJF 

Riaditeľ NJF:  Ing. Peter Neštický 

Kontaktná adresa:  Národný jadrový fond 

   Mierová 19  

   821 05 

   Bratislava  

Telefón:   +421 908 422 106 

e-mail:   info@njf.sk 

mailto:info@njf.sk


 

 

2. Oblasť pôsobenia: Verejná správa 
  

3. Miesto dodania zákazky: Bratislava  

 

4. Spoločný slovník obstarávania - CPV kód:  79212000-3 Audítorské služby 

 

5. Podrobný opis predmetu zákazky: 

 
- overenie individuálnej účtovnej závierky zostavenej za účtovné obdobia končiace sa 

k 31. decembru 2021, 2022, 2023 a 2024 zostavenej podľa slovenských právnych 

noriem pre vedenie účtovníctva a zostavenie účtovnej závierky, 

- posúdenie, či údaje v účtovnej závierke verne zobrazujú stav majetku a záväzkov, 

finančnú situáciu, čerpanie rozpočtu a hospodársky výsledok NJF, 

- overenie sprievodných informácií účtovnej závierky zverejnených vo výročnej správe 

Národného jadrového fondu za roky 2021, 2022, 2023 a 2024, či sú konzistentné 

s auditovanou účtovnou závierkou a s názorom audítora,  

- vydanie audítorskej správy k individuálnej účtovnej závierke zostavenej k 31. decembru 

2021, 2022, 2023 a 2024, 

- vydanie správy o overení údajov z účtovnej závierky uvedených vo výročnej správe 

Národného jadrového fondu za roky 2021, 2022, 2023 a 2024, 

- vydanie informačného listu vedeniu Národného jadrového fondu, 

- s tým súvisiace poradenstvo v oblasti účtovníctva, rozpočtovníctva a daní. 

 
 

6. Komplexnosť zákazky:   

 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

 

 

7. Podmienky financovania:  

 

Predmet obstarávania bude zabezpečený z rozpočtových prostriedkov verejného obstarávateľa 

a bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na  základe predloženej faktúry 

prevodom finančných prostriedkov z účtu verejného obstarávateľa na účet dodávateľa. 

Splatnosť faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  

 

 

 



 

 

8. Podmienky účasti podľa § 117 zákona: 
 

8.1 Tohto prieskumu trhu sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa nasledujúce podmienky účasti 

verejného obstarávania: 

- § 32 ods. 1 písm. e ) zákona – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu, 

 

- § 32 ods. 1 písm. f ) zákona – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 

potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Uchádzač predloží čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní. 

 

Ak je uchádzač vedený v Zozname hospodárskych subjektov, ktorý vedie Úrad pre 

verejné obstarávanie v súlade s § 152 zákona, v tom prípade verejný obstarávateľ má 

možnosť si dané skutočnosti overiť priamo na stránke  

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-

uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html    

 

9. Spôsob tvorby ceny:  

 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena v € bez DPH. Váha kritéria je 100 %. 

 

 

Položka 

 

Váha kritéria 

 

1. Kritérium 

Celková cena za predmet zákazky 
v EUR bez DPH 

 

 

100 % 

 

Cena predmetu zákazky bez  DPH sa bude hodnotiť nasledovným spôsobom:   Nakoľko 

predmetom hodnotenia ponuky je najnižšia cena, komisia na vyhodnotenie ponúk bude ponuky 

hodnotiť poradovým systémom. Najnižšej cene ponuky bude priradené prvé miesto, ostatným 

ponukám druhé, tretie, atď. Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na 

prvom mieste, ostatné ponuky sa stanú neúspešnými ponukami.  

 

10.  Spôsob stanovenia ceny: 

 
10.1 Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách   

v znení neskorších predpisov ako cena maximálna a vyjadrená v eurách (EUR), 

10.2 Ak je uchádzač platcom DPH, uvedie cenu:  

https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html
https://www.uvo.gov.sk/vestnik-a-registre/udaje-o-hospodarskych-subjektoch-vedene-uradom/zoznam-hospodarskych-subjektov-45e.html


 

 

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH,  

- percentuálna sadzba DPH a jej výška v EUR,  

- navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH, 

10.3 Uchádzač, ktorý nie je platca DPH, uvedie celkovú navrhovanú zmluvnú cenu a v 

ponuke na to verejného obstarávateľa upozorní. Cena musí obsahovať všetky oprávnené 

náklady spojené s dodaním predmetu zákazky. 

 

 

11.  Lehota a miesto na predkladanie ponúk:  

 

Lehota na predkladanie ponúk: do 30. 07. 2021 do 9:00 hod.  

a) Doručenie ponuky:  

- v elektronickej podobe (e-mailom) na e-mailovú adresu: info@njf.sk, spolu s 

uvedením obchodného mena alebo názvu sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu uchádzača, 

- uchádzač predloží ponuku s obsahom, ako prílohu e-mailovej správy,  

b) Označenie ponuky: do predmetu e-mailu s ponukou žiadame uviesť  

„SÚŤAŽ – NEOTVÁRAŤ – AUDIT“, 

c) Jazyk ponuky: v štátnom jazyku SR, 

d) Mena ponuky: euro, 

e) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy; ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od 

úspešného uchádzača a bude predmetom rokovania o uzavretí zmluvy. 

 

 

12.  Výsledok verejného obstarávania:  

 

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom zmluvu v zmysle § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  a Zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite na 

dobu určitú v trvaní 4 rokov s predpokladaným plnením odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 

Zmluva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po zverejnení v Centrálnom registri zmlúv Úradu 

vlády Slovenskej republiky. Ponuky doručené po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk 

nebudú zahrnuté do súťaže a nebudú teda vyhodnocované. V prípade, ak odstúpi úspešný 

uchádzač od ponuky, resp. od uzavretia zmluvy s verejným obstarávateľom, vyhradzuje si 

verejný obstarávateľ právo uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa umiestnil v hodnotení 

ponúk ako ďalší v poradí z ostatných vyhodnocovaných ponúk – t. z. spomedzi neúspešných 

uchádzačov. V tomto prípade má teda verejný obstarávateľ právo (nie povinnosť) uskutočniť 

nové vyhodnotenie ponúk. 
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13.  Doplňujúce informácie:  

 

a. otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 02. 08. 2021 o 10:00 hod.,  

b. ponuka uchádzača musí obsahovať: 

- identifikačné údaje uchádzača 

- doklady, ktorými uchádzač preukáže splnenie podmienok účasti podľa bodu 8 tejto 

Výzvy na predkladanie ponúk, 

- návrh uchádzača na plnenie kritérií –  Príloha č. 1. 

c. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a zrušiť použitý postup zadávania 

zákazky ak: 

- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá určeným požiadavkám,  

- nedostal ani jednu ponuku,  

- bude neregulárna, či inak neprijateľná, 

d. uchádzač vypracovaním a predložením ponuky na vyššie uvedený predmet zákazky 

akceptuje bezvýhradne všetky podmienky a požiadavky verejného obstarávateľa, ktoré 

stanovil v tejto výzve na predkladanie ponúk, 

e. všetky náklady uchádzača súvisiace s prípravou, vypracovaním a predložením ponuky na 

vyššie uvedený predmet zákazky znáša uchádzač bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi bez ohľadu na výsledok postupu zadávania zákazky,  

f. verejný obstarávateľ oznámi každému uchádzačovi, ktorý predložil ponuku, výsledok 

vyhodnotenia zákazky s nízkou hodnotou vrátane dosiahnutého celkového poradia, a to v 

lehote do 5 pracovných dní od vyhodnotenia,  

g. proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o určení úspešného uchádzača pri uplatnenom 

postupe zadávania zákazky nie je možné podať námietky v zmysle § 170 odsek 7 písm. b) 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní,  

h. verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v 

poradí za úspešným uchádzačom, ak úspešný uchádzač odmietne zmluvu uzatvoriť resp. od 

nej odstúpi,  

i. v prípade potreby vysvetliť údaje uvedené vo výzve na predkladanie ponúk, môže 

ktorýkoľvek z účastníkov požiadať o ich vysvetlenie,  

j. verejný obstarávateľ je povinný zabezpečiť, aby v tomto verejnom obstarávaní nedošlo ku 

konfliktu záujmov podľa § 23 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a nebol tak 

porušený princíp transparentnosti a rovnakého zaobchádzania, 

k. čestné vyhlásenie o konflikte záujmov predložia všetky zainteresované osoby 

v predmetnom verejnom obstarávaní. 

 

 

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa 30. 06. 2021.                  

 

         Ing. Peter Neštický 

               riaditeľ NJF 



 

 

Príloha č. 1 Kritérium na vyhodnotenie ponúk k Výzve. 

 

 

 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
 

 

Ponuky budú vyhodnocované na základe najnižšej ceny za celý predmet zákazky. 

 

 

 

Návrh uchádzača na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na 

vyhodnotenie ponúk 

 
1. Obchodné meno:  ............................................................................. 

2. Sídlo a miesto podnikania: ............................................................................. 

3. IČO:    ............................................................................. 

4. Názov predmetu zákazky: AUDÍTORSKÉ SLUŽBY – účtovné obdobie 2021-2024 

5. Verejný obstarávateľ:  Národný jadrový fond 

 

 

Cena bez DPH za celý 
predmet zákazky 

Sadzba DPH % Cena s DPH za celý 
predmet zákazky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchádzač, ktorý nie je platca DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom a v ponuke na 

to verejného obstarávateľa upozorní. 

 

 

 

 

 

 

Dátum:     ………………………………………………….

         obchodné meno, podpis a pečiatka uchádzača 

  

 


