Výzva na predloženie cenovej ponuky (prieskum trhu)
zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Právna forma:
Zriaďovateľ:
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:
Kontaktná osoba:
Telefón:
E-mail:

Stredná odborná škola dopravná
Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
Ing. Martin Zatkalík, PhD, riaditeľ školy
rozpočtová
Bratislavský samosprávny kraj
Štátna pokladnica
SK28 8180 0000 0070 0047 3184
31797920
20214/86643
Ing. Martin Zatkalík, PhD
+421 905 230 803
skola@sosdba.sk

2. Predmet zákazky:
Účtovnícke práce podľa požiadaviek objednávateľa
3. Typ zmluvy: práca na živnosť, príp. dohodu
4. Miesto dodania predmetu zákazky:
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
5. Termín dodania predmetu zákazky: od 11/2017 na dobu neurčitú
6. Spôsob dodania predmetu zákazky: opakované mesačné dodanie prác
7. Opis predmetu zákazky:
Vedenie účtovníctva pre objednávateľa zahŕňa:














vedenie a spracovanie účtovníctvo podľa zákona č. 461/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších
predpisov (ďalej len zákon o účtovníctve)
kontrola formálnej správnosti predložených prvotných dokladov účtovníctva pred zaúčtovaním v
zmysle § 11 zákona o účtovníctve a opatrení MF SR o vedení podvojného účtovníctva a rozpočtu
spracovanie podvojného účtovníctva s rozpočtom za posudzované účtovné obdobie v rozsahu
účtovných prípadov mesačne. Účtovnícke práce a evidencia rozpočtu budú vykonávané v súlade so
zákonom o účtovníctve rozpočtových organizácií
uzávierky, kontrola hlavnej knihy
inventarizácia účtov na pravidelnej báze
podpora pri zostavovaní daňových priznaní
spracovanie výkazov - súhrnné, kontrolné, štatistické a hlásenia
zúčtovanie došlých a odoslaných faktúr, bankových výpisov, pokladne
kontrola správnosti už zaúčtovaných dokladov
pravidelné mesačné, štvrťročné a ročné uzávierky
príprava podkladov pre reporting nadriadenému
príprava podkladov pre audit





poradenstvo v systéme vedenia účtovníctva a evidencie účtovných dokladov pre daňové účely
vypracovanie internej smernice na vedenie účtovníctva a internej smernice na evidenciu a odpisovanie
majetku
rekonštrukcia účtovníctva a vypracovanie dodatočného daňového priznania starších rokov

8. Predkladanie cenových ponúk
Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €.
Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý rozsah predmetu zákazky.
9. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 15.11.2017
Cenové ponuky sa doručujú v elektronickej podobe, poštou alebo osobne. Adresa, na ktorú sa
majú cenové ponuky doručiť:
Stredná odborná škola dopravná, Kvačalova 20, 821 08 Bratislava
V prípade, že uchádzač predloží ponuku prostredníctvom poštovej zásielky, rozhodujúci je
termín doručenia ponuky verejnému obstarávateľovi. V prípade osobného doručenia
uchádzači odovzdajú ponuku na sekretariáte riaditeľa školy.
10. Podmienky financovania predmetu zákazky: Predmet zákazky bude financovaný zo
strany obstarávateľa formou bezhotovostného platobného styku. Zálohy nebudú poskytované.
Fakturácia – faktúra bude vystavená po dodaní tovaru na miesto dodania. Prílohou faktúry
bude mesačný výkaz prác.
11. Podmienky účasti uchádzačov
Uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikať na daný predmet zákazky (kópia výpisu z
obchodného alebo živnostenského registra).
12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk
Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky.
Ďalšie informácie verejného obstarávateľa
Po vyhodnotení cenových ponúk budú uchádzači mailom/ písomne oboznámení s výsledkom
vyhodnotenia. S úspešným uchádzačom bude podpísaná zmluva o dielo Ak úspešný uchádzač
z akéhokoľvek dôvodu odstúpi od podpisu zmluvy, verejný obstarávateľ môže vyzvať na
uzatvorenie zmluvy ďalšieho uchádzača v poradí. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo
neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú
výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami
verejného obstarávateľa.
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

V Bratislave dňa 15.10.2017
Spracoval: Ing. Martin Zatkalík, PhD, riaditeľ školy

