Zdravé komunity, n. o.
Limbová 2, 831 01 Bratislava

Výzva
na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby: „Účtovné služby“ podľa §9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a tiež Usmernenie RO č. N5/2008 aktualizácia č. 9.
1. Identifikácia osoby podľa §7 ZVO (ďalej aj ako „verejný obstarávateľ“)
Zdravé komunity, n. o.
Sídlo:
Limbová 2, 831 01 Bratislava
Korešpondenčná adresa:
Šafárikovo námestie 2, 811 02 Bratislava
IČO:
45744157
DIČ:
2024147213
Bankové spojenie:
2949459888/1100
Štatutárny zástupca:
Mgr. Michal Kubo
Kontaktná osoba:
Mgr. Michal Kubo
Telefón:
0918 889 083
E-mail:
michal.kubo@zdravekomunity.sk
2. Názov predmetu zákazky: „Účtovné služby“
2.1. Druh zákazky: zákazka na poskytnutie prioritných služieb; CPV - 79211000-6
2.2. Predpokladaná hodnota zákazky: 2175,00 bez DPH
2.3. Opis predmetu zákazky:
Účtovné práce na Národnom projekte z prostriedkov EÚ pozostávajúce z činností:
 Prípravné práce pre národný projekt z hľadiska účtovného, daňového a mzdového
 Príprava rozpočtu pre národný projekt
 Spracovanie účtovného rozvrhu podľa Opatrenia MF SR č. MF 24342/2007-74 v znení
neskorších predpisov a vytvorenie analytických účtov v zmysle projektu v nadväznosti na
nákladové položky projektu
 Vedenie a spracovanie účtovníctva, účtovného denníka, hlavnej knihy
 Odborná pomoc a konzultácie
 Sprostredkovanie účtovníckeho software
 Inštalácia a príprava účtovníckeho software
 Zaškolenie nového zamestnanca v práci s účtovným softvérom
 Zaškolenie mzdára v práci s novým typom mzdového softvéru
 Odborná pomoc pri spracovaní a kontrole podkladov ku mzdám
 Konzultácie pracovníkov k problematike neziskových organizácii
2.4. Miesto poskytnutia služby: Bratislava
3. Zdroj finančných prostriedkov a platobné podmienky
Predmet zákazky bude financovaný z európskych štrukturálnych fondov, ktoré pre
zabezpečenie projektu poskytne osobe podľa §7 ZVO Riadiaci orgán – ESF / MPSVaR SR.
Na predmet zákazky sa úspešnému uchádzačovi neposkytne finančný preddavok.
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4. Typ zmluvy, lehota plnenia a splatnosť faktúry
4.1. Výsledkom zadávania zákazky bude uzavretie zmluvy podľa § 269 a násl. zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
4.2. Úspešný uchádzač poskytne predmet zákazky v dohodnutých termínoch.
4.3. Splatnosť faktúry sa stanovuje do 10 dní od jej doručenia objednávateľovi.
4.4. Predpokladaná lehota plnenia predmetu zákazky je október – december 2014.
5. Náklady na spracovanie ponuky
Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez
akéhokoľvek finančného nároku u osoby podľa §7 ZVO.
6. Miesto, obsah a lehota predkladania ponúk
6.1. Miesto, lehota a čas doručenia ponúk: ponuky je potrebné doručiť na adresu osoby podľa
§7 ZVO (poštou, elektronickou poštou alebo osobne do sídla osoby podľa §7 ZVO):
Stránkové hodiny sú: pondelok až piatok: 9.00 - 17.00 hod.; obedná prestávka: 12.00 - 12.30
hod.
6.2. Obsah ponuky:
Ponuka musí obsahovať:
 identifikačné údaje uchádzača: obchodný názov, adresa, meno, priezvisko kontaktnej
osoby, IČO.
 cenovú ponuku v súlade s podmienkami uvedenými v tejto výzve.
6.3. Lehota na predkladanie ponúk: 6.10.2014 do 12,00 hod.
7. Vysvetľovanie výzvy a predmetu zákazky
V prípade potreby záujemcovia môžu do 3.10.2014 požiadať osobu podľa §7 ZVO o
vysvetlenie tejto výzvy, a to e-mailom alebo písomne adresovanú kontaktnej osobe v bode 1.
Osoba podľa §7 ZVO zašle predmetné vysvetlenie dotknutému záujemcovi aj ostatným
známym záujemcom e-mailom.
8. Vyhodnotenie ponúk - kritérium na vyhodnotenie ponúk
Kritérium hodnotenia je: najnižšia cena.
Pravidlo na vyhodotenia ponúk – najnižšia cena: Ponuke s najnižšou celkovou cenou
predmetu zákazky bude priradené prvé miesto ostatným ponukám druhé, tretie a atď.
Najúspešnejšou ponukou sa stane ponuka, ktorá sa umiestni na prvom mieste, ostatné ponuky
sa stanú neúspešnými ponukami.
9. Spôsob spracovania ceny
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v
znení neskorších predpisov ako maximálna cena vyjadrená v eurách (€).
Uchádzač uvedie navrhovanú cenu v súlade návrhom na plnenie kritéria uvedenom v bode 14.
Súčasne ak nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke osobu podľa §7 ZVO upozorní.
10. Platnosť ponuky
Ponuky uchádzačov zostávajú platné do 31.12.2014.
13. Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk
Osoba podľa §7 ZVO vyzve úspešného uchádzača, ktorého ponuka bude prijatá, na uzavretie
zmluvy.
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14. Návrh uchádzača na plnenie kritéria (tento návrh musí byť súčasťou ponuky),
v cenovej ponuke stanoví cenu v € bez DPH/mesačne, výšku DPH a celkovú cenu za
predpokladané obdobie plnenia. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť
v ponuke upozorní!!!

V Bratislave 1.10.2014
Mgr. Michal Kubo
štatutárny orgán osoby podľa §7 ZVO

Príloha – Návrh na plnenie kritéria
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Príloha 1 - Návrh na plnenie kritéria
Obchodné meno,
adresa alebo sídlo uchádzača,
IČO, kontakt

Názov položky

Cena bez
DPH/mesiac/v
EUR

Cena celkom
bez DPH/3
mesiace/v EUR

Výška DPH v
EUR

Celková cena s
DPH v EUR

Účtovné služby
V .................................. dňa ......................................
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