
Realizačná zmluva č SE·Y02·2020/003339·008
uzatvorená podl'a čl. III Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu Č. OY02·

20200003541 zo 6 z 14. 07. 2020

Audítor:

Líder:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ alebo IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:

Člen:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ alebo IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:

Člen:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ alebo IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:

(ďalej len "Audítor")

a

Klient:
Sídlo
Zastúpený:

IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC/SWIFT kód:

(ďalej len "Klient')

(ďalej len "Realizačná zmluva")

Článok I
Zmluvné strany

skupina dodávatel'ov v zložení

BDO Audit, spol. s r.o.
Eurovea - Central 3, Pribinova 10, 811 09 Bratislava
Peter Gunda, konatel'
44455526
SK7020000031
Tatra banka, a.s.
SK29 1100 0000 0026 2417 9394
TATRSKBX

BDO, spol. s r.o.
Zochova 6-8, 811 03 Bratislava
Peter Gunda, konatel'
35836032
SK7020000031
Tatra banka, a.s.
SK7111000000002626802100
TATRSKBX

Arthur D. Little s.r.o.
Karolínska 650/1, Karlín, 186 OO Praha 8, Česká republika
Lukáš Výlupek, na základe plnej moci
05532256
CZ05532256
BNP Paribas Fortis SA - NV, pobočka Česká republika
CZ82 6300 0644 5060 0422 0016
GEBACZPP

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
Pribinova 2,81272 Bratislava
Mgr. Tomáš Oparty, generálny riaditel' sekcie ekonomiky MV SR
na základe plnej plnomocenstva Č. SL-OPS-2020/001328-232 zo dňa 04.06.2020
OO 151 866
Štátna pokladnica, Radlinského 32,81005 Bratislava
SK78 8180 0000 0070 0018 0023
SPSRSKBA



Článok II
Predmet Realizačnej zmluvy

2.1. Predmetom tejto Realizačnej zmluvy je určenie obsahu a rozsahu Audítorských služieb, ktoré sa Audítor
zaviazal poskytovať podra Rámcovej dohody o poskytovaní poradenských služieb v oblasti auditu č.
OV02-2020/000354 1 zo 6 zo 14.07.2020 (ďalej len "Dohoda"), lehoty ich poskytovania, odmena Audítora
za ich poskytovanie a ďalšie podrobnosti ich poskytovania v súlade so Dohodou.

2.2. Pojmy použité v tejto Realizačnej zmluve majú rovnaký význam, ako pojmy v Dohode, ak nie je v tejto
Realizačnej zmluve výslovne dohodnuté inak.

Článok III
Rozsah Audítorských služieb

3.1. Vecný rozsah Audítorských služieb a lehoty plnenia sú určené v Špecifikácii plnenia, ktorá tvorí prílohu č.
1 k tejto Realizačnej zmluve.

Článok IV
Odmena Audítora

4.1. Odmena Audítora je určená v prílohe Č. 2 k tejto Realizačnej zmluve.

Článok V
Záverečné dojednania

5.1. Realizačná zmluva je vyhotovená v takom počte rovnopisov, aby 3 (tri) rovnopisy dostal Klient a 1 Ueden)
rovnopis Audítor.

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že právne vzťahy, práva a povinnosti založené Realizačnou zmluvou sa riadia
právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä Obchodným zákonníkom.

5.3. Realizačná zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia podra osobitného zákona.

5.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Realizačnú zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumitel'ne, bez omylu, bez
časového tlaku alebo za jednostranne nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpísali.

5.5. Prílohami, ktoré sú neoddeliternou súčasťou tejto Realizačnej zmluvy, sú
a) Príloha 1: Rozsah a lehoty plnenia
b) Príloha 2: Odmena Audítora

Klient: Audítor:

Podpis: _

Meno: Mgr. Tomáš Oparty

Funkcia: generálny riaditel'

sekcie ekonomiky MV SR

Podpis: _

Meno: Peter Gunda

Funkcia: konatel' 8DO Audit, spol. s r.o.

Dátum podpisu:

8DO, spol. s r.o.

v z. Peter Gunda na základe Plnomocenstva zo
dňa 03.08.2018

Arthur D. Little s.r.o.

v z. Peter Gunda na základe Plnomocenstva zo
dňa 03.08.2018

Dátum podpisu:
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Príloha č.1 Rozsah a lehoty plnenia

Názov predmetu zákazky: Obstaranie audítorských služieb na vykonanie auditu financovania
konkrétneho projektu - Projekt ATLAS 2019

1. Špecifikácia predmetu zákazky:
• vykonanie auditu financovania konkrétneho projektu financovaného z fondov EÚ,
• názov projektu je - Projekt ATLAS 2019 je financovaný z fondu Európskej únie ISF (Fond pre vnútornú

bezpečnosť),
• v rámci auditu je potrebné overiť finančné výdavky vo výške 142.797,00 EUR s DPH,
• predmetom auditu sú výdavky spojené so zabezpečením ubytovania, stravovania, konferenčných

priestorov a materiálu potrebného na prípravu a realizáciu projektu,
• ide o neinvestičný projekt,
• jazyková verzia účtovných dokladov: slovenský jazyk a anglický jazyk.

2. výstup auditu:
• vydanie certifikátu l. stupňa na základe ustanovení dohody o poskytnutí grantu a v súlade s metodikou

auditu podl'a predpísaného formátu Certificate on the financial statement,
• jazyková verzia výstupu: anglický jazyk.

3. Pred okladané množstvo alebo rozsah redmetu zákazk :
2900,-Predpokladaný rozpočet alokovaný na služby v EUR bez DPH

4. Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy:
a. Miesto plnenia:

Hlavné miestom plnenia predmetu zmluvy je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Prezídium
Policajného zboru, útvar osobitného určenia, Račianska 45 812 72 Bratislava.

b. Termín plnenia
Plnenie na základe uzatvorenej Realizačnej zmluvy bude uskutočnené najneskôr do 31.10.2020.

5. Zodpovednosti jednotlivých typov expertov pre poskytovanie odborných poradenských služieb
v oblasti auditu, ktorí sa budú podiel'ať na plnení predmetu zákazky:

Typ experta č. 5: Expert pre výkon auditu musí mať:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,
• minimálne 5 ročnú pracovnú skúsenosť v oblasti auditu a/alebo kontroly EÚ fondov a/alebo iných

finančných nástrojov zahraničnej pomoci a/alebo zdrojov štátneho rozpočtu,
• znalosť podmienok a legislatívy SR a EÚ v požadovanej oblasti výkonu auditov a kontrol EÚ fondov.
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1800 Tel: +421 257106666
Fax: +421 257106610
www.bdoslovakfa.com

Zachova 6·8
811 03 Bratislava I
Slovak Republic

PI.NOMOCENSTVO PRE eLENA SKUPINYDODÁVATEOOV

Sptnomocnlter!splnomocnltelia:

t. 800, spol. s r.o., Zachova 6-8, Bff OJ Bratislava, zapfsand v OR O"_nAIo", ",'ul., RmtWava /. OddIel: Sro,
vlofkD ifslo: 26518/8, tla: 35836032, zastúpend IcDnatel'om -a__....-

2. Arthur D. Uttle s.r.o., Karol/mka 65Of1, Kartln, t" OOpraha B, tGkd republika, mplJlltld vOR ~
~ sou~ v Pra:z., oddll C, splsovd znolka C 265257, llo: 05 532256, mstapend - D_ ..

uderuJe/ú plnomocenstvo

Splnomocnencovi - lidrovl.skupfny dodávatel'ov:

1. BDO Audit, spol. s r.o., Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, zaplsand v OR 0IcresnI1Io súdu Bratislava " OddIel:
Sro. vloflcD tfslo: 54961/8, Ilo: .ff 455 526, mstllptmd konatelbm -

na konanie il prijímanie pokynov v mene YŠetkÝd1 členov skupiny dodávaterov vo verejnom obstarávanI
"Porodenslcfl služby v oblasti auditu" (oznámenIe o vyhldsenf vweJMho obstarcfwmla i. 9197-MSS, Vfttnflc
vereJMho obsttJrdvonla č. 133/2018 zo difa 06.07.2018) alw aj na kDnan1f1v mene slcupl"" doddwJtelbv pre prlpad
prijatia ponuky, podpisu Rdmcovej dohodya kDmunllcdcfe/zodJX1Vftfnostl v procese plnenia R6mcove} dohody~

. yOV(,.o "

CÓ: 3~

V Bratfslave dňa 3. 8. 2018 ~ "

I
ŕ

v Bratislave dňa 3.8.2018

/' '00, spol. Lr.o.

Arthur D. Litle s.r.o. ®
Danube House

••~... iI"'.P.H?'" ••••••••••• I.<A'lI'OPMM911 ••18AOO Praha 8 eR
, ,,....... JI.i: 05532258, OIC: CZ05532251S

te( spoločnosti, Arthur D. IlIt104I9t1 303

~

.,_

•..•...

Plnomocenstvo prijímam:

v Bratislave dňa 3. 8. 2018

r
[,.'

BOOAudIt, spal •• r.o., a Slovak limited UablUty company rqlstered with Commercial ~ter o( D.lIrtct ctut Bnltlstova l, S<!ctlDn:Srn. Fle Ho.: ~967/B.
15• member ol BOOInternational Limited, a UKcompany limited by gu.rant ••••• nd forms part o( the International BIlO ~ DI IncIependent member I!rms.
BOOAudlt. spal. s r.o•• spoločnost" s rulenlm obrnedzenYm. ~StrOOanA n. Slovensku, :rapr~ v Obchodnom rea1stri ~ SUdU!'<~tlsl.va l. ~: Sro,
VIOŽkačíslo ~9671B. je členom BOOInternational Umited, spoločnosti • ručenlm obmedztfl)'m. reglstrov.nej vo Velkej BrltlnB • tvori súást' medzlnärodneJ ••••te
&DO pozosIÁYaJUcej z .-.závislých llensklich spoIOCnostl.


