Výzva na predkladanie cenových ponúk
Výzva na súťaž sa vyhlasuje / zadáva pre*:

x

zákazku podľa § 117 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
zákazku, na ktorú sa uplatňujú ustanovenia zákona č 343/20158 Z.z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
iné:

*Vyplniť x do príslušnej kolónky

Identifikácia osoby podľa §8 ods.1
Názov

Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu

Poštová adresa

Križkova 9

Mesto

Bratislava

PSČ

811 04

IČO

307 78 867

Kontaktná osoba

Jana Popelišová

tel.číslo

02/ 209 222 74

e-mail

jana.popelisova@saaic.sk

www stránka obstarávateľa

www.saaic.sk
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Identifikácia zákazky
Názov zákazky:

Audit projektov

Predmet zákazky:

Obstaranie auditu projektov na základe požiadaviek
obstarávateľa

Kód CPV:

79212000-3 Audítorské služby

Opis:

Lehota na predkladanie ponuky:
Spôsob predloženia ponuky*:
Typ zmluvy:

Predmetom obstarávania je zabezpečenie systémovej
kontroly vybraných projektov. Obstarávateľ vyberá
projekty určené na komplexnejšiu kontrolu externým
audítorom v súlade s požiadavkami uvedenými v Príručke
pre Národné agentúry (Guide for NA-III.13-Erasmus+,
Annex I. - Minimum requirements for systems´ checks viď príloha). Obstarávateľ zabezpečuje väčšinu kontrol vo
vlastnej réžii, obstarávajú sa v hlavnej miere systémové
audity mobilitných projektov vysokých škôl (podľa
predvýberu EK), a audity projektov vykazujúcich nesúlad
realizácie s pôvodným plánom (tzv. rizikové projekty v
kľúčových akciách KA1 a KA2) bez ohľadu na výšku grantu
tak, aby sa zabezpečila efektivita vynaložených financií na
kontroly. Obstarávateľ v súčinnosti s kontrolovaným
subjektom zabezpečí prístup audítora ku všetkým
dokumentom, korešpondencii a iným relevantným
informáciám súvisiacim s projektom.
Pri každom audite bude obstarávateľ požadovať od
uchádzača kontrolu finančného vyúčtovania
poskytovaného grantu, s poskytnutím názoru:
- či boli výdavky uskutočnené úplne a nevyhnutne na
realizáciu cieľov projektu,
- či boli prostriedky použité v súlade a s dôrazom na
hospodárenie a efektivitu,
- či sú finančné výkazy a prehľady finančných tokov v
rámci projektu v súlade so všeobecne prijateľnými
účtovníckymi princípmi,
- či boli uchované podklady a dokumenty potrebné pre
účel auditu.
Obstarávateľ vyžaduje od auditu potvrdenie správnosti
realizácie projektu v súlade s pravidlami, vrátane
informácií o nedostatkoch a slabinách projektu, ktoré by
sa mali dostať do pozornosti, a ktoré by mohli mať
významný dopad na projekt.

31.12.2018
osobne

I

poštou

I

e-mail

Zmluva o poskytovaní služieb do 31.12.2020

* Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani
dopĺňať.
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Pokyny pre zostavenie ponuky
Jazyk ponuky:
Povinné údaje cenovej ponuky:

slovenský
-identifikačné údaje uchádzača
- kontakt na osobu zastupujúcu uchádzača
(telefón, e-mail)

Merná jednotka ponuky:

Mernou jednotkou pre vyhodnotenie ponúk sú
predpokladané počty hodín výkonu auditov.

Cena ponuky:

Cena celkom bez DPH v EUR, sadzba DPH a cena celkom
vrátane DPH v EUR. Cena musí zahŕňať všetky náklady
uchádzača súvisiace s predmetom zákazky.

Komplexnosť ponuky:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti, uchádzač
predkladá ponuku na celý predmet zákazky.

Kritériá na vyhodnotenie ponúk a ďalšie informácie obstarávateľa
Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej celkovej ceny v Eur s DPH (pre platcov DPH) a
celkovej ceny pre neplatcov DPH. Zodpovedná osoba vymenovaná obstarávateľom po vyhodnotení
splnenia požiadaviek na predmet zákazky zoradí uchádzačov, ktorí neboli vylúčení, podľa ceny od ponuky
s najnižšou cenou po ponuku s najvyššou cenou. Ponuke s najnižšou cenou pridelí prvé miesto.
Zodpovedná osoba vykoná všetky potrebné úkony podľa zákona o verejnom obstarávaní.
Ponuka musí obsahovať návrh plnenia zákazky a cenovú ponuku v členení podľa prílohy Výzvy.
Lehota na oznámenie víťaznej ponuky zo strany obstarávateľa je 10 pracovných dní od vyhodnotenia
ponúk. V tomto termíne zodpovedný pracovník oznámi úspešnému uchádzačovi, že jeho ponuku prijíma,
a neúspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku neprijal.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť, ak ani jedna z
predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám stanoveným v tejto výzve, zmenili sa okolnosti za
ktorých bolo obstarávanie vyhlásené, ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena
obstarávania, alebo v prípade, ak nebude predložená ani jedna ponuka.
Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní.
Obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.
Súčasťou ponuky uchádzača musí byť doklad o oprávnení dodávať službu, ktorá je predmetom zákazky
(neoverená kópia).
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S pozdravom
Mgr. Irena Fonodová
výkonný riaditeľ

