
 

Výzva na predloženie cenovej ponuky . 
 

zákazka podľa s § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov s názvom - Externé poskytovanie služieb účtovníctva pre obec 

Zlatá Idka 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: obec Zlatá Idka           

Sídlo:   Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka 

Štatutárny orgán:  starosta obce Roman Beličák 

Právna forma:  

Bankové spojenie: VUB BANKA 

IBAN: SK82 0200 0000 0000 1782 1542 

IČO: 00324 957 

Kontaktná osoba: starosta Roman Beličák 

Telefón: 0948 607 971 

E-mail: zlataidka@zlataidka.sk 

 

 

2. Predmet zákazky: 

Účtovnícke práce podľa požiadaviek objednávateľ 

  CPV kód: 79211000-6 

 

3. Typ zmluvy:  

práca na živnosť, príp. dohodu 

 

4. Miesto dodania predmetu zákazky: 

Obecný úrad Zlatá Idka 

 

5. Termín dodania predmetu zákazky: 

Od 01.07.2020 do 30.06.2022 

 

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 audit 



 vypracovanie internej smernice na vedenie účtovníctva a internej smernice na evidenciu 

a odpisovanie majetku 

 rekonštrukcia účtovníctva  

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky:   12 000 EUR bez DPH 

9. Predkladanie cenových ponúk: 

Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v €. 

Cenová ponuka predmetu zákazky sa predkladá na celý rozsah predmetu zákazky. 

 

10. Lehota na predloženie cenových ponúk: do 30.06. 2020, do 11:00 hod 

Cenové ponuky sa doručujú  poštou alebo osobne. Adresa, na ktorú sa 

majú cenové ponuky doručiť osobne –podateľňa  Obecný úrad  Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka  

 

adresa na doručenie poštou: Obec Zlatá Idka 159, 044 61 Zlatá Idka 

. V prípade osobného doručenia 

uchádzači odovzdajú ponuku na Obecnom úrade v podateľni, verejný obstarávateľ vydá potvrdenie 

o prevzatí v ktorom uvedie dátum , čas a miesto prevzatia ponuky.  

Obálka má byť označená  heslom  súťaže . „Neotvárať- Externé poskytovanie služieb účtovníctva 
pre obec Zlatá Idka“  

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 : 

-Identifikačné údaje uchádzača  ( príloha) 

- Formulár na vypracovanie ponuky (príloha) 

- Čestné prehlásenie (príloha) 

Úspešný uchádzač  predloží fotokópiu o  oprávnení podnikať na daný predmet zákazky 

12. Kritérium na hodnotenie cenových ponúk 

Najnižšia cena s DPH za celý predmet zákazky. 

 

13. Zodpovedná osoba : starosta Roman Beličák 

 



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 Zlatej Idke dňa  13.06.2020 

 

Spracoval: Roman Beličák, starosta obce 


