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Výzva na predkladanie ponúk 
 podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

(ďalej len „zákon“) 

 
Identifikačné údaje 

1 Verejný obstarávateľ 

Bratislavská organizácia cestovného ruchu 
Primaciálne námestie 1 
814 99 Bratislava 
IČO: 422 590 88 

2 
Kontaktná osoba pre verejné 
obstarávanie (meno, telefón, 
email) 

Ing. Ivana Hodošiová, Enteris H s.r.o., tel: 0911 545 482, 
hodosiova@enteris.sk 

 
Predmet zákazky 

3 Názov zákazky Poskytovanie služieb účtovníctva a personalistiky 

4 
Druh zákazky 
(tovary/služby/stavebné práce/ 
potraviny): 

služby 

5 Stručný opis predmetu zákazky 

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných 
ekonomických a poradenských služieb spočívajúcich vo 
vedení podvojného účtovníctva, mzdového účtovníctva, 
personálnej agendy, zostavenia daňového priznania a 
kompletného zúčtovania dotácie poskytovanej z 
verejných zdrojov z kapitoly MDV SR v zmysle zákona 
91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu pre oblastnú 
organizáciu cestovného ruchu Bratislava Tourist Board. 
Viac informácií je uvedených v prílohe č.1 

 

Výsledok zadania zákazky 

6 
Zmluva, rámcová zmluva alebo 
objednávka 

Zmluva o poskytovaní účtovníckych služieb  

7 Dĺžka trvania zmluvy   24 mesiacov  

 
Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

8 Kritérium vyhodnotenia Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH 
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Podmienky účasti uchádzačov 

9 
Verejný obstarávateľ požaduje 
predloženie týchto 
dokladov/dokumentov: 

1. Výpis z Obchodného registra alebo Živnostenského 

registra, ktorým uchádzač preukáže povolenie 

podnikať v predmete zákazky, 

2. Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá udelený zákaz 

účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike, 

3. Min. 3 referencie od odberateľov 3 za obdobie 

posledných 36 mesiacov, týkajúce sa dodávania 

účtovných služieb a mzdovej agendy, z toho min. 1 

referencia týkajúca sa dodávania účtovných služieb 

a mzdovej agendy v neziskovej organizácií. 

 

Predloženie ponuky 

10 
Požadovaný spôsob určenia 
ceny v cenovej ponuke 

Celková cena za dodanie predmetu zákazky (EUR 
s DPH) 

11 Obsah ponuky 

1. Základné identifikačné údaje uchádzača 

2. Doklady k preukázaniu splnenia podmienok účasti 

podľa bodu 9 tejto výzvy) 

3. Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 2)  

4. Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu, 

minimálne vo výške cenovej ponuky uchádzača. 

12 Označenie ponuky 
Heslo súťaže „Poskytovanie služieb účtovníctva a 
personalistiky “ 

13 
Miesto a spôsob doručenia 
ponuky 

Ponuku je potrebné doručiť v lehote na predkladanie 
ponúk prostredníctvom systému Tendernet. Verejný 
obstarávateľ bude pri akejkoľvek komunikácii so 
záujemcami a uchádzačmi postupovať podľa § 20 zákona 
o verejnom obstarávaní prostredníctvom systému 
elektronického obstarávania Tendernet. 
 

Príručka k systému Tendernet je zverejnená na tejto 
adrese: https://www.tendernet.sk/navody  

14 Lehota na predkladanie ponúk  22.06.2022, 10:00 hod. 

15 Lehota viazanosti ponuky  31.08.2022 

16 
Všetky výdavky spojené s prípravou, predložením dokladov a predložením cenovej ponuky 
znáša výhradne uchádzač bez finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  

 
Doplňujúce informácie 

17 
V prípade potreby verejný obstarávateľ môže vysvetliť a ak to bude nevyhnutné aj doplniť  
informácie uvedené v zadávaní zákazky.  

https://www.tendernet.sk/navody
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18 
Ponuky predložené po lehote na predkladanie ponúk nebudú zaradené do vyhodnotenia 
ponúk. 

19 
Všetkým uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote predkladania ponúk, bude zaslané 
oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. 

20 
V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, obstarávateľ opätovne 
vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov a môže uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý 
skončil druhý alebo tretí v poradí. 

21 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku aj v prípade, keď sa podstatne 
zmenia okolnosti, za ktorých sa výzva na predloženie cenovej ponuky vyhlásila, ak cenová 
ponuka uchádzača bude vyššia ako predpokladaná cena predmetu zákazky alebo ak všetky 
ponuky prekročia výšku finančných prostriedkov, ktoré má verejný obstarávateľ na tento 
účel vyčlenené. 

22 
Úspešnou ponukou sa stane ponuka uchádzača, ktorá splní podmienky účasti, požiadavky 
na ponuku a predloží ponuku s najnižšou cenou. 

23 Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. 

24 Variantné riešenie sa nepripúšťa. 

25 Ponuky sa predkladajú v slovenskom alebo českom jazyku. 

26 Ponuky sa predkladajú v mene euro. 

27 
V tejto výzve na predkladanie ponúk a jej prílohách sú uvedené všetky podklady na 
predloženie cenovej ponuky. Ďalšie súťažné podklady sa preto neposkytujú. 

28 
Cenové ponuky uchádzačov musia spĺňať všetky náležitosti uvedené v tejto výzve na 
predkladanie ponúk. 

29 
V prípade, že cenovú ponuku predloží platca DPH, výslednou je celková cena s DPH; 
v prípade, že cenovú ponuku predloží neplatca DPH výslednou cenou je celková cena. 

  

v Bratislave dňa 8.6.2022 
 

................................ ............ 
Ing. Ivana Hodošiová 

 
 

.............................................. 
Ing. Vladimír Grežo 
Predseda predstavenstva BTB 

.............................................. 
Mag. Martin Volek, MBA 
Podpredseda predstavenstva BTB 

Zoznam príloh 
Príloha č. 1 – Špecifikácia predmetu zákazky 
Príloha č. 2 – Návrh na plnenie kritéria  
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zákazky 

Názov zákazky: Poskytovanie služieb účtovníctva a personalistiky 

Dĺžka trvania zmluvného vzťahu: 24 mesiacov  

Číselný kód predmetu zákazky pre hlavný predmet zákazky z hlavného slovníka: 79211000-6 

– Účtovnícke služby  

Zabezpečenie spracovania účtovníctva a mzdovej agendy a vykonanie iných činností súvisiacich 

so zabezpečením povinností verejného obstarávateľa vo vzťahu k zdroju finančných 

prostriedkov, s ktorými hospodári, s plnením povinností s ohľadom na poskytovanie 

prostriedkov zo štátneho rozpočtu a plnením iných povinností vyplývajúcich z príslušných 

predpisov, ktoré je verejný obstarávateľ objektívne oprávnený požadovať od osoby, ktorá 

spracováva účtovné prípady. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pri plnení 

predmetu tejto zákazky bude požadovať priebežnú (dennú) súčinnosť od úspešného uchádzača, 

pravidelnú komunikáciu a výbornú odbornú znalosť problematiky poskytovania vyššie 

uvedených služieb s ohľadom na jeho status.  

1. Východiskové informácie  

Verejný obstarávateľ je právnickou osobou založenou podľa § 13 a Zákona č. 91/2010 Z. z. o 

podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na podporu a vytváranie podmienok 

na rozvoj cestovného ruchu s cieľom vybudovať z Bratislavy významnú a medzinárodne 

renomovanú destináciu CR. 

Organizácia rozvíja a propaguje všetky formy cestovného ruchu, podporuje ich prezentáciu, 

vytvára platformu spolupráce súkromného a verejného sektoru v oblasti cestovného ruchu a 

riadi, iniciuje a koordinuje rozvoj cestovného ruchu v Bratislave. 

Verejný obstarávateľ je povinný viesť podvojné účtovníctvo, a nakoľko hospodári s verejnými 

zdrojmi je povinný dodržiavať pravidlá týkajúce sa účtovníctva v zmysle všetkých príslušných 

právnych predpisov, najmä, nie však výlučne: 

• Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve 

• Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty 

• Zákon č. 523/2004  Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

• Zákon č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

• Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. 

MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania 

a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel 

podnikania v znení opatrenia z 27. novembra 2008 č. MF/24485/2008-74, opatrenia 

z 12. marca 2009 č. MF/10294/2009-74, opatrenia z 3. decembra 2009 č. 
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MF/25238/2009-74, opatrenia z 26. novembra 2010 č. MF/25000/2010-74, opatrenia 

z 13. decembra 2011 č. MF/26582/2011-74, opatrenia z 20. novembra 2013 č. 

MF/17613/2013-74, opatrenia z 3. decembra 2014 č. MF/22612/2014-74, opatrenia 

z 2. decembra 2015 č. MF/19760/2015-74, opatrenia z 19. septembra 2018 č. 

MF/13135/2018-74, opatrenia z 5. decembra 2018 č. MF/16715/2018-74 a opatrenia 

z 9. decembra 2020 č. MF/014816/2020-74 

Pri zabezpečovaní účtovných služieb je verejný obstarávateľ povinný dodržiavať zároveň všetky 

metodické usmernenia, stanoviská, výkladové pravidlá a akékoľvek iné predpisy 

a usmernenia vydané príslušnými orgánmi týkajúce sa vedenia účtovníctva, mzdovej 

a personálnej agendy. 

Účtovná agenda verejného obstarávateľa vyžaduje vysoko profesionálny a odborný prístup 

a postup, teoretické a praktické skúsenosti s účtovnými prípadmi a vedením agendy týkajúcej 

sa neziskových organizácií. 

2. Podrobný opis predmetu zákazky  

Cieľom tohto verejného obstarávania je uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, predmetom 

ktorej bude spracovanie účtovníctva, zabezpečenia mzdovej agendy a vykonania iných činností 

súvisiacich so zabezpečením povinností verejného obstarávateľa vo vzťahu k zdroju finančných 

prostriedkov, s ktorými hospodári, plnenia povinností s ohľadom na poskytovanie prostriedkov 

zo štátneho rozpočtu a plnenia iných povinností vyplývajúcich z príslušných predpisov ktoré 

verejný obstarávateľ je objektívne oprávnený požadovať od osoby, ktorá spracováva účtovné 

prípady. Verejný obstarávateľ upozorňuje uchádzačov, že pri plnení predmetu tejto zákazky 

bude požadovať priebežnú (dennú) súčinnosť od úspešného uchádzača, pravidelnú 

komunikáciu a perfektnú odbornú znalosť problematiky poskytovania nižšie uvedených služieb 

s ohľadom na jeho status.  

Cieľom verejného obstarávateľa je zadanie zákazky úspešnému uchádzačovi, ktorý v období 24 

mesiacov od účinnosti zmluvy uzavretej s verejným obstarávateľom zabezpečí nasledovné 

činnosti: 

Technické vlastnosti Jednotka Min. Max. 

Priemerný počet zamestnancov ks 24 27 

Rovnomerný rozvrhnutý pracovný čas – počet zamestnancov ks 19 21 

Nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – počet zamestnancov ks 5 6 

Zmluvy o výkone funkcie (mandátne zmluvy) ks 12 14 

Dohody o výkone práce, pracovnej činnosti, brigádnickej práci študentov ks 18 25 

Odberateľské faktúry – domáce + zahraničné (údaj za rok) ks 380 450 

Dodávateľské faktúry – domáce + zahraničné (údaj za rok) ks 1500 1800 

Bankové výpisy – mesačná frekvencia (údaj za rok) riadky 5000 5900 

Príjmové pokladničné doklady (údaj za rok) ks 125 150 

Výdavkové pokladničné doklady (údaj za rok) ks 250 300 

Registračná pokladňa (údaj za rok) ks 2200 2600 

Platby kartou (údaj za rok) ks 240 280 

Pracovné cesty (údaj za rok) ks 80 100 

Interné doklady (údaj za rok) ks 300 350 
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Odpisy a zaradenie majetku (údaj za rok) ks 10 12 

Ekonomické poradenstvo a konzultácie (údaj za rok) hodín 360 420 

Predbežný počet zaúčtovaných účtovných zápisov (údaj za rok) ks 12500 15000 

 

Obdobie plnenia: 24 mesiacov 

Opis predmetu zákazky:  

a) vedenie podvojného účtovníctva; 

b) spracovanie mzdovej agendy; 

c) spracovanie ročnej účtovnej závierky, mzdovej závierky a daňového priznania; 

d) priebežná spolupráca s ekonomickým oddelením, výkonným riaditeľom a predsedom 

predstavenstva verejného obstarávateľa; 

e) účasť na konaniach pred akýmikoľvek orgánmi štátnej správy v prípade vykonania 

kontrol alebo iných nevyhnutných úkonov; 

f) iné služby týkajúce sa účtovníctva. 

 

a) vedenie podvojného účtovníctva v rozsahu:  

• spätné zaúčtovanie a kontrola účtovníctva v rozsahu najmenej posledných 6 mesiacov 

pred uzavretím zmluvy; 

• mesačné spracovanie podvojného účtovníctva podľa príslušných právnych predpisov, 

najmä, nie však výlučne, podľa zákona o účtovníctve; 

• mesačné spracovanie podvojného účtovníctva v súlade s účtovnou osnovou 

predpísanou pre verejného obstarávateľa a v súlade s ekonomickou klasifikáciou 

rozpočtovej klasifikácie; 

• mesačné spracovanie podvojného účtovníctva v rôznych formách a podobách, podľa 

metodických usmernení, výkladových stanovísk a iných záväzných pokynov klasického 

účtovníctva a špecifík vyplývajúcich z povahy verejného obstarávateľa a zároveň 

z charakteru/zdroja finančných prostriedkov, s ktorými hospodári (rozpočtové pravidlá 

verejnej správy a pod.); 

• sledovanie a priebežné monitorovanie príjmov a výdavkov z pohľadu rozpočtových 

pravidiel predpísaných verejným obstarávateľom; 

• poskytovanie údajov a výstupov z podvojného účtovníctva potrebných pre zostavenie 

priebežného výkazníctva verejného obstarávateľa a to bezodkladne na požiadanie 

oprávnených osôb; 

• bežné štatistické výkazníctvo a mimoriadne štatistické zisťovanie tak, ako je stanovené 

príslušnými právnymi predpismi za príslušný rok, ktoré sa vzťahujú na verejného 

obstarávateľa a na jeho činnosť podľa príslušných právnych predpisov platných v čase 

poskytovania služieb; 

• sledovanie finančných tokov (ako súčasť verejných financií) v rozpočtovej skladbe, t.j. 

sledovanie čerpania rozpočtu a položiek oprávnených aktivít z rozpočtu BTB – projekt 

na dotáciu v zmysle Zákona 91/2010 Z.z. a Zmluvy o poskytnutí dotácie; 

• evidencia DPH, vrátane:  

▪ mesačné spracovanie DPH,  
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▪ vyhotovenie kontrolných výkazov na DPH, 

▪ elektronické zasielanie SV 

• zaradenie, evidencia a odpis hmotného a nehmotného investičného majetku; 

• spracovanie výkazu cash-flow; 

• vyúčtovanie dotácie podľa prílohy Zmluvy o poskytnutí dotácie; 

• konzultácie k návrhu zmlúv (rámcové zmluvy, nájomné zmluvy, zmluvy o spolupráci, 

zmluvy o propagačnej činnosti, zmluvy o poskytovaní služieb, a pod.) hlavne, nie 

výhradne, k daňovej problematike; 

• vypracovanie dohôd o započítaní pohľadávok a záväzkov s obchodnými partnermi; 

• vedenie účtovných kníh, evidencia majetku, záväzkov a pohľadávok, opravných položiek 

a rezerv; 

• sledovanie a implementácia legislatívnych zmien; 

• vedenie daňovej agendy (daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov, daň z motorových 

vozidiel, daň z nehnuteľností); 

• spolupráca so správcom dane a audítormi podľa potreby; 

• vybavovanie bežnej korešpondencie súvisiacej s účtovníctvom; 

• poskytnutie iných bežných vyššie nešpecifikovaných poradenských, účtovníckych 

a administratívnych prác a služieb na základe pokynov klienta – po vzájomnej dohode; 

• vedenie pokladničnej knihy - registračná pokladňa, hlavná pokladňa a valutové 

pokladne; 

• spracovanie inventarizácie, ročnej účtovnej závierky, mzdovej závierky a daňového 

priznania; 

• konzultácie a poradenstvo pri vypracovaní interných smerníc k problematike 

účtovníctva; 

• pred ukončením zmluvy požadujeme predloženie všetkých výstupov účtovníctva 

a miezd objednávateľovi v písomnej a elektronickej forme, za celý časový rozsah plnenia 

zmluvy. 

 

b) spracovanie mzdovej agendy v rozsahu: 

• spracovanie mesačných miezd zamestnancov verejného obstarávateľa bez ohľadu na 

druh ich pracovného pomeru, vrátane spracovania jej ďalších náležitostí podľa dispozícií 

a pokynov verejného obstarávateľa; 

• spracovanie miezd podľa objednávateľom predložených dokladov – dochádzka, 

evidencia PN, OČR, dovolenky, nadčasov atd. do 10. dňa nasledujúceho mesiaca; 

• vypracovanie rekapitulácie výplatných listín za kalendárny mesiac a rok podľa 

požiadavky objednávateľa; 

• spracovanie odmien členov orgánu verejného obstarávateľa a spracovanie odmien 

vyplývajúcich zo zmlúv alebo dohôd uzavretých medzi verejným obstarávateľom 

a tretími osobami; 

• vystavenie príkazu na úhradu vo vzťahu k predchádzajúcim bodom vo formáte XML, 

a jeho zaúčtovanie v účtovníctve verejného obstarávateľa; 
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• výpočet poistného do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní, preddavku na daň 

z príjmu vrátane vystavenia príkazu na úhradu vo formáte XML a ich zaúčtovanie;  

• vystavenie výkazov a hlásení pre sociálnu poisťovňu, zdravotné poisťovne, daňový úrad 

a štatistický úrad a ich zaslanie v súlade s príslušnými právnymi predpismi a to aj bez 

výslovného pokynu verejného obstarávateľa; 

• vystavovanie prihlášok a odhlášok zamestnancov - zdravotné poisťovne, sociálna 

poisťovňou; 

• zastupovanie objednávateľa pred zdravotnými poisťovňami, daňovým úradom, 

sociálnou poisťovňou; 

• výpočet náhrad miezd (za dovolenku, práceneschopnosť, ošetrenie člena rodiny, 

materskú dovolenku, atď.) ich evidencia a priebežné spracovanie a poskytovanie 

podkladov bezodkladne a vo forme na požiadanie oprávnených osôb verejného 

obstarávateľa; 

• výpočet zrážok zo mzdy vrátane vystavenia príkazu na úhradu, jej zaúčtovanie; 

• vedenie mzdových listov, evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia, a to vrátane 

vystavovania potvrdení, a/alebo akýchkoľvek iných dokumentov pre potreby 

zamestnancov, bezodkladne na požiadavku verejného obstarávateľa resp. oprávnených 

osôb;  

• vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu, a to vrátane vytavovania 

potvrdení, a/alebo akýchkoľvek iných dokumentov pre potreby zamestnancov, 

bezodkladne na požiadavku verejného obstarávateľa, vykonanie ročného zúčtovania 

zdravotného poistenia;  

• vystavovanie akýchkoľvek iných zákonom stanovených potvrdení pre zamestnancov, 

a/alebo pre orgány štátnej správy, pre iné orgány a úrady Slovenskej republiky, a to vždy 

bezodkladne na požiadanie verejného obstarávateľa; 

• priebežné aktualizovanie evidencie všetkých podkladov podľa vyššie uvedeného vrátane 

akýchkoľvek vydaných potvrdení a pod., ich archivácia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi; 

• ďalšie úkony súvisiace s existenciou pracovnoprávneho a obdobného pomeru, 

nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho výstup z pracovného pomeru 

v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v prípade ich zmien počas platnosti zmluvy 

vrátane nich - napr. prihláška zamestnanca do zdravotnej a sociálnej poisťovne, 

odhláška zamestnanca zo Sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list 

dôchodkového poistenia, potvrdenie o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov 

zamestnanca, zápočet rokov, úkony súvisiace s exekučnými konaniami zamestnancov 

a pod.  

• kontrola personálnej agendy zamestnancov a dohodárov ich evidencia podľa 

usmernenia objednávateľa; 

• ostatné administratívne práce súvisiace s mzdovou agendou (analýzy, prehľady podľa 

požiadania vedúceho ekonomického oddelenia objednávateľa); 

 

c) spracovanie ročnej účtovnej závierky, mzdovej závierky a daňového priznania 
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• spracovanie účtovnej závierky a daňového priznania; 

• spracovanie mzdovej závierky (spracovanie ročného zúčtovania zamestnancov, 

vystavenie potvrdení pre asignáciu dane, odoslanie evidenčných listov vystúpivších 

zamestnancov Sociálnej poisťovni). 

 

d) priebežná spolupráca s ekonomickým oddelením, výkonným riaditeľom a predsedom 

predstavenstva verejného obstarávateľa - účasťou na poradách (ak je to nevyhnutné), 

elektronicky a/alebo telefonicky kedykoľvek na požiadanie verejného obstarávateľa, 

poskytovanie podkladov a údajov z účtovníctva, poskytovanie vysvetlení a stanovísk 

k jednotlivým účtovným položkám, a to vždy v rozsahu a v termíne stanovenom 

verejným obstarávateľom. 

 

e) účasť na konaniach pred akýmikoľvek orgánmi štátnej správy v prípade vykonania 

kontrol alebo iných nevyhnutných úkonov 

• vždy podľa aktuálnej potreby (napr. pred príslušným daňovým úradom, Sociálnou 

poisťovňou, verejnými zdravotnými poisťovňami), prípadne zabezpečenie súčinnosti pri 

vykonávaní interných kontrol, predkladanie dokumentácie oprávneným subjektom na 

účely vykonania kontrol vo forme a v rozsahu nimi vyžadovanom, všetko v lehote 

určenom verejným obstarávateľom a subjektami vykonávajúcimi kontrolu. 

 

f) iné služby týkajúce sa účtovníctva, ktoré vyplynú z príslušných právnych predpisov 

prijatých po podpísaní zmluvy a budú sa týkať spracovania a vedenia účtovníctva, 

vykonávania akýchkoľvek úkonov vo vzťahu k povinnostiam vyplývajúcim verejnému 

obstarávateľovi z jeho právnej formy, vedenia mzdovej agendy a pod., pričom úspešný 

uchádzač zodpovedá zato, že v prípade podstatných zmien právnych predpisov 

vzťahujúcich sa na verejného obstarávateľa ho preukázateľne oboznámi so zmenenými 

pravidlami a postupmi, a prispôsobí plnenie predmetu zákazky týmto zmeneným 

pravidlám. 

Doplnkový opis predmetu zákazky 

Cieľom tohto verejného obstarávania je uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý 

v období 24 mesiacov zabezpečí služby účtovníctva a mzdovej agendy v rozsahu definovanom 

vyššie (podrobný opis predmetu zákazky) a v rozsahu definovanom v obchodných podmienkach 

tejto zákazky. 

Účtovníctvo verejného obstarávateľa je predovšetkým zamerané na účtovanie poskytnutých 

finančných prostriedkov z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zabezpečenie mzdovej agendy 

verejného obstarávateľa z účtovného pohľadu sa nevyznačuje špecifickosťou oprosti klasickej 

mzdovej agende.  

Verejný obstarávateľ upozorňuje, že predmetom zákazky, napriek tomu, že zaň nie sú 

osobitne naceňované položky a ani nebudú za tie poskytované osobitné odmeny, je aj plnenie 

mimoriadnych požiadaviek verejného obstarávateľa vždy v lehote a spôsobom určeným 
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verejným obstarávateľom. Uvedené zahŕňa najmä, nie však výlučne, poskytovanie služieb 

formou telefonickej, e-mailovej komunikácie, účasť na mimoriadnych poradách, kde verejný 

obstarávateľ bude považovať účasť budúceho poskytovateľa služieb za nutnú. Verejný 

obstarávateľ upozorňuje, že vzhľadom na svoj charakter v priebehu trvania zmluvného 

vzťahu môže dôjsť aj k zmene rozsahu jeho povinností z hľadiska vedenia účtovníctva 

a mzdovej agendy a to napr. prijatím nových ustanovení právnych predpisov a/alebo 

interných pokynov podľa vývoja situácie a podľa aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. 

Z hľadiska časovej náročnosti bude plnenie predmetu zmluvy pohyblivé a závislé vždy od 

aktuálnej situácie verejného obstarávateľa a podľa rozpočtu. 

Verejný obstarávateľ zároveň upozorňuje na veľký rozsah účtovných služieb, ktoré súvisia aj so 

skutočnosťou, že bude v období nasledujúcich rokov hospodáriť s ročným rozpočtom približne 

vo výške 2 500 000 EUR. 

Z vyššie uvedených dôvodov pri spracovaní ponuky verejný obstarávateľ žiada uchádzačov, 

aby vo svojich navrhovaných cenách zohľadnili aj vyššie uvedené – k súčasnému obdobiu 

nepredvídateľné požiadavky na riadny výkon zmluvných záväzkov, nakoľko všetky tieto 

nebudú predmetom osobitného odmeňovania.  

 

Spôsob fakturácie: dodávateľ bude fakturovať raz za mesiac paušálnu sumu, rovnajúcu sa  1/24 

z celkovej ceny, uvedenej v ponuke. 


