Námestie obetí komunizmu 1
011 31 ŽILINA
tel.: 041/56 23 194
e-mail: zilinainvest@zilinainvest.sk
www.zilinainvest.sk

OBJEDNÁVKA č. 28/2019
Objednávateľ:
Žilina Invest, s.r.o., Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina
Zastúpená: Ing. Miloš Martinka – konateľ spoločnosti
JUDr. Peter Vachan, LL.M. –konateľ spoločnosti
IČO: 36 416 754
Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vl. č. 14752/L
Poskytovateľ:
ANTEKO Tax a.s., Prielohy 1012/1C, 010 07 Žilina
Zastúpená: Ing. Nina Mravcová – predseda predstavenstva
IČO: 48219339
Zapísaná v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vl. Č. 10868/L

Objednávame si u Vás opravu účtovníctva spoločnosti Žilina Invest, s.r.o. za roky 2015-2018
na základe výsledkov kontroly vykonanej hlavným kontrolórom Mesta Žilina a definovaných
v Správe č. 06/2018 o výsledku finančnej kontroly v organizácii, ktoré boli špecifikované
na rokovaní konanom dňa 4.10.2019 na Mestskom úrade, ako nedostatok č. 2, nedostatok č.
10 a nedostatok č.11 v zmysle Vašej cenovej ponuky zo dňa 20.11. 2019.
- „realizácia nutných úprav/opráv/odstránení pri riešení nedostatkov zistených pri vedení
účtovníctva podľa zaslaného súpisu.“
Poskytovateľ predloží objednávateľovi najneskôr do 09.12.2019 návrh postupu vrátane
nevyhnutných dokumentov k úpravám/opravám/odstráneniam k odsúhlaseniu. Po akceptovaní
návrhu postupu a predložených dokumentov objednávateľom, ich poskytovateľ zapracuje
do účtovníctva a predloží objednávateľovi o ich zapracovaní písomnú informáciu spolu
s kompletným výstupom z účtovníctva v elektronickej forme.
Poskytovateľ zodpovedá za všetky vady ním poskytnutých plnení a to po dobu 24 mesiacov
od ich odovzdania Objednávateľovi a tieto je povinný odstrániť do 7 dní od ich písomného
oznámenia Objednávateľom. V prípade neodstránenia vád v požadovanej lehote je
Objednávateľ oprávnený odstrániť vady prostredníctvom tretej osoby, pričom Poskytovateľ je
povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré v súvislosti s použitím tretej osoby
Objednávateľovi vznikli.

Cena:
Cena za služby a konzultačné hodiny 600,- EUR bez DPH v zmysle cenovej ponuky.
Doba dodania predmetu zákazky:
Lehota dodania je:
do 09.12.2019 predloženie návrhu postupu vrátane nevyhnutných dokumentov
k úpravám/opravám/odstráneniam k odsúhlaseniu
do 31.12.2019 po odsúhlasení postupu objednávateľom zapracuje opravy
do účtovníctva a predloží objednávateľovi o ich zapracovaní písomnú informáciu spolu
s kompletným výstupom z účtovníctva v elektronickej forme.
V prípade omeškania s dodaním služieb bude účtovaný zákonný úrok z omeškania stanovený
ustanoveniami Obchodného zákonníka a to z ceny stanovenej touto objednávkou.
Obchodné podmienky:
Vlastná platba bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku na základe
daňového dokladu vystaveného poskytovateľom. Objednávateľ neposkytuje preddavok, ani
zálohovú platbu.
Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo
ku korupčným konaniam v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že
zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na všetkých úrovniach a vyžadujú
od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade
s protikorupčnými zákonmi.
V Žiline, dňa 28. novembra 2019

Za objednávateľa:
Žilina Invest, s.r.o.

_______________________
Ing. Miloš Martinka, konateľ

_______________________
JUDr. Peter Vachan, konateľ

Objednávku prijal za poskytovateľa:

_________________________
ANTEKO Tax a.s.
Ing. Nina Mravcová, predseda predstavenstva

