
VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
Zákazka podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.  

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

 Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o.-  

Komplexné vedenie účtovníctva a ekonomické poradenstvo  
............................................................................................................................................................................ 

 

1.  Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Mestská investičná spoločnosť Hnúšťa s.r.o. (ďalej len MISH) 

Sídlo: Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa   

IČO: 43 794 408 

DIČ: SK2022475345 

Telefón: 0910 932098  

e-mail: porubiak.miroslav71@gmail.com 

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Porubiak, konateľ spoločnosti 

Tel: +421 910 932 098 

 

2.  Typ zmluvy:  

Mandátna zmluva 

 

3.  Miesto dodania predmetu zákazky: 

      Mesto Hnúšťa, Francisciho 74, 981 01 Hnúšťa, 

 

4. Druh zákazky (tovar, služby, stavebné práce): 

Služby 

 

5.  Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Predmetom výzvy je obstaranie dodávateľa účtovných služieb – vedenie účtovníctva. 

 

MISH je účtovná jednotka, ktorá musí účtovať v sústave podvojného účtovníctva, pričom predmetom 

účtovníctva je účtovanie skutočností o 

- stave a pohybe majetku, 

- stave a pohybe záväzkov, 

- rozdiele majetku a záväzkov, 

- výnosoch, 

- nákladoch, 

- príjmoch, 

- výdavkoch, 

- výsledku hospodárenia účtovnej jednotky.  

- vystavovanie a účtovanie pokladničných príjmových a výdavkových dokladov, spracovanie 

pokladničnej knihy, 

- spracovanie prevodných príkazov k úhrade k faktúram a ku mzdám, DPH, a iným daňovým 

povinnostiam, k cestovným príkazom 

- zúčtovanie bankových príjmových a výdavkových dokladov, 

- spracovanie interných účtovných dokladov (stravné lístky, sociálny fond,  tvorba a zúčtovanie 

rezerv na nevyčerpané dovolenky,  nevyfakturované dodávky,  odpočty a priznania k DPH 

z nadobudnutia z tovarov a služieb, pri ktorých je povinný platiť daň podľa § 69, vystavovanie 

daňových dokladov k uhradeným  zálohovým  prijatým faktúram, ako aj k zálohovým 

vydaným faktúram, zúčtovanie sociálnych nákladov, preúčtovanie výnosov a nákladov na 

základe vydaných a prijatých zálohových faktúr a iné), 

- časové rozlíšenie k dotácii zriaďovateľa do výnosov  



- evidencia krátkodobého majetku a jeho inventarizácia, 

- evidencia dlhodobého majetku, zaradenie majetku do odpisových skupín, účtovanie odpisov, 

jeho inventarizácia, 

- evidencia súkromných motorových vozidiel používaných pri služobných cestách, zúčtovanie 

cestovných príkazov, spracovanie a zúčtovanie knihy jázd podľa príkazov na cestu,  

spracovanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel, 

- fakturácia – vystavovanie zálohových vydaných faktúr a vydaných faktúr  pre podnájomcov, 

následne ich zúčtovanie do výnosov, vedenie knihy pohľadávok, sledovanie splatnosti faktúr, 

zúčtovanie ich úhrad, vymáhanie pohľadávok, evidencia konkurzov, reštrukturalizácií a ich 

zúčtovanie, inventarizácia vydaných faktúr, 

- fakturácia – evidencia prijatých zálohových a prijatých faktúr za poskytnuté služby, materiál, 

výkony, následne ich zúčtovanie do nákladov, vedenie knihy záväzkov, sledovanie splatnosti 

faktúr, ich úhrada v lehote splatnosti, inventarizácie prijatých faktúr, 

- ekonomické poradenstvo podľa potreby spoločnosti, poradenstvo aj cez video hovor 

- možnosť prístupu do účtovného softvéru, kde bude prístup k faktúram, k výstupom 

z účtovníctva (výsledovka/súvaha), 

- spracovanie štvrťročných správ o hospodárení spoločnosti, ročnej správy o hospodárení, 

podklady pre audit priebežný, ročný. Správy sú určené pre spoločníka spoločnosti - mesto 

Hnúšťa, Mestské zastupiteľstvo, hlavného kontrolóra mesta, audítorskú spoločnosť, NKU, 

a iné kontrolné orgány. 

- spracovanie interných smerníc,  účtovného denníka, hlavnej knihy, súvahy, výsledovky, 

výkazov,  obratovej predvahy 

- spracovanie daňového priznania DPH, kontrolného výkazu DPH, súhrnného výkazu, 

- spracovanie daňového priznania k dani z príjmu právnickej osoby, účtovnej závierky, 

oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky, poznámok k účtovnej závierke,  

- spracovanie podkladov pre konateľov, členov dozornej rady, valné zhromaždenie  a iné 

inštitúcie,  

- spracovanie pracovných zmlúv,  dohôd o pracovnej činnosti, dohôd o vykonaní práce, dohôd 

o brigádnickej práci, iný druh pracovného pomeru,  registrácia zamestnávateľa do registra 

sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní ako aj voči daňovému úradu, registrácia – 

vystavovanie RLFO za zamestnancov, konateľa a členov dozornej rady do SP, ZP, 

spracovanie samotných miezd podľa evidencie dochádzky, spracovanie výplatných listín, 

výplatných pások, spracovanie zrážok z miezd, prehľad miezd, rekapituláciu miezd, mesačné 

výkazy poistného a príspevkov pri pravidelnom príjme, ako aj výkazov poistného 

a príspevkov pri nepravidelnom príjme, mesačných výkazov do zdravotných poisťovní, 

samotné elektronické podávanie uvedených výkazov a registrácií, zaúčtovanie miezd, 

odvodov a záväzkov, ktoré vzniknú,  spracovanie mesačných prehľadov o zrazených 

a odvedených preddavkoch na daň, hlásenie o vyúčtovaní danie, ročné zúčtovanie preddavkov 

na daň, potvrdenie o zaplatení dane, potvrdenie o zdaniteľných príjmoch, mzdové listy, 

vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane, vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti 

a daňového bonusu, evidenčný list dôchodkového poistenia,  prehľad zrážok, zápočtový list –

potvrdenie o zamestnaní, potvrdenie o vykonaných zrážkach, informácie o spracúvaní 

osobných údajov, spracovanie potvrdení pre úrad práce, rodiny a sociálnych vecí ako aj pre 

exekútorov. 

-  Odmena za spracovanie uvedených činností  vrátane nákladov dodávateľa služieb - dodávateľ 

si  ich zabezpečuje vo svojich priestoroch, na svojej výpočtovej technike (počítače, tlačiarne, 

scan, kopírovací stroj),  spojené s materiálovým zabezpečením (el. energia, voda), tiež  

kancelársky, papier, závesné obaly, pákové zakladače, toner, obálky, ostatný  kancelársky 



materiál, vzdelávanie svojich zamestnancov, poistenie spoločnosti ako aj samotných 

zamestnancov ako aj ich materiálne a sociálne zabezpečenie. 

- Dodávateľ musí preukázať dostatočné personálne kapacity – podmienka zastupiteľnosti 

- Dodávateľ musí mať uzatvorenú poistnú zmluvu za spôsobené škody výkonom svojich prác na 

objem účtovných prác zadávateľa MISH. 

 

6.  Spoločný slovník obstarávania (CPV):    vedenie účtovníctva 

        

7. Možnosť rozdelenia cenovej ponuky:  

      Cenovú  ponuku  nemožno  rozdeliť. Uchádzač musí predložiť ponuku na celú časť predmetu 

zákazky. 

 

8.  Variantné riešenie: 

      Variantné riešenia sa nepripúšťajú. 

 

9.  Predpokladaná hodnota zákazky 

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať žiadnu ponuku. 

 Obstarávateľ neurčuje finančné limity. 

 

10.  Jazyk: 

      Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. Predmet zákazky bude zrealizovaný tiež 

v slovenskom jazyku. 

 

11.  Termín, miesto predloženia a lehota viazanosti cenových ponúk: 
      Ponuky je potrebné predložiť najneskôr dňa 5.11.2021 do 15:00 hod. osobne, e-mailom alebo 

poštou na adresu sídla uvedenú  v bode 1 tejto výzvy. 

 Na ponuku predloženú po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ nebude 

prihliadať. 

      Označenie: „Súťaž – neotvárať„ 

      Heslo: „Vedenie účtovníctva“ 

 

12.  Cena  

         Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH a informáciu, 

či je    uchádzač platiteľom DPH. 

V ponúkanej cene musia byť zahrnuté všetky náklady uchádzača na dodanie predmetu zákazky.  

Navrhovaná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích noriem.   

Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), navrhovanú zmluvnú cenu 

uvedie v zložení: 

 navrhovaná zmluvná cena bez DPH, 

 výška DPH, 

 navrhovaná zmluvná cena vrátane DPH. 

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že 

nie je platiteľom DPH, upozorní v ponuke. 

 

13.  Podmienky financovania: 

         Predmet zákazky sa bude financovať z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.  

 

14. Podmienky účasti: 

 Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti tykajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 

písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Splnenie podmienky § 32 ods. 1 písm. e) preukazuje 

uchádzač jedným zo spôsobov a to nasledovne: 

• a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písmena e) zákona - doklad o oprávnení dodávať 

služby, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky, 



• b)  zápisom do zoznamu  hospodárskych  subjektov,  ktorý  je  vedený  podľa  § 152  zákona o 

verejnom obstarávaní a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený uskutočňovať práce, 

ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. V tomto prípade uchádzač nemusí predkladať doklad v 

súlade s písm. a) a túto skutočnosť si overuje verejný obstarávateľ v zozname hospodárskych 

subjektov. 

• Verejný obstarávateľ uzná rovnocenný zápis do zoznamu hospodárskych subjektov, alebo 

potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu, ktorým uchádzač 

preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ prijme aj 

iný rovnocenný doklad predložený uchádzačom. 

 

 Splnenie podmienky podľa § 32 ods. 1 písm. f) si verejný obstarávateľ overí v Registri osôb so 

zákazom vedeným Úradom pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto 

registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. V prípade, že uchádzač nie je 

zapísaný do zoznamu  hospodárskych  subjektov,  ktorý  je  vedený  podľa  § 152  zákona o 

verejnom obstarávaní, danú podmienku preukazuje čestným prehlásením podľa § 32 ods. 2 písm. f) 

 

 Uchádzač preukazuje splnenie podmienky účasti predložením niektorého z vyššie uvedených 

dokladov vo fotokópii výlučne v listinnej podobe. 

 

- Uchádzač musí preukázať dostatočné personálne kapacity – podmienka zastupiteľnosti 

- Uchádzaš  musí mať uzatvorenú poistnú zmluvu za spôsobené škody výkonom svojich prác na 

objem účtovných prác a výšky obratu zadávateľa MISH. 

- Uchádzač nemá dlžoby voči zadávateľovi MISH, ani spoločníkovi zadávateľa a ani nevykonával 

služby účtovníctva pre subjekt, ktorý má nevysporiadané finančné pozdĺžnosti voči zadávateľovi 

a spoločníkovi zadávateľa. 

 

15.   Obsah ponuky: 

a) Identifikačné údaje uchádzača 

b) Cenová ponuka 

c) Príloha č. 1 tejto výzvy – čestné prehlásenie podľa § 32 ods. 2 písm. f) – ak relevantné 

d) Príloha č. 2 - Čestné vyhlásenie, že práce budú vykonávané samostatne a nezastupiteľne, na 

vlastných pracovných pomôckach a s vlastnými certifikovanými PC programami 

 

16.   Kritériá na hodnotenie ponúk 

 cena celkom v EUR vrátane DPH. 

 Kvalita prác – preukázanie histórie podnikateľskej činnosti 

Garancia prác  -práce vykonávané samostatne a nezastupiteľne, na svojich pracovných 

pomôckach a so svojimi PC programami 

17. Vyhodnotenie ponúk 

Vyhodnotenie ponúk z hľadiska splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk z hľadiska 

splnenia požiadaviek na predmet zákazky sa uskutoční po vyhodnotení ponúk na základe kritéria 

na vyhodnotenie ponúk, a to v prípade uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí. 

Ak ponuka uchádzača nebude obsahovať všetky náležitosti podľa bodov 14. a 15. tejto výzvy, 

uchádzač bude požiadaný o vysvetlenie alebo doplnenie predložených dokladov. Uchádzač, ktorý 

aj po vyžiadaní nepredloží požadované dokumenty v zmysle bodu 14. a 15. tejto výzvy bude z 

procesu verejného obstarávania vylúčený. 

Ak dôjde k vylúčeniu uchádzača alebo jeho ponuky, vyhodnotí sa následne splnenie podmienok 

účasti a požiadaviek na predmet zákazky u ďalšieho uchádzača v poradí tak, aby uchádzač 

umiestnený na prvom mieste v novo zostavenom poradí spĺňal podmienky účasti a požiadavky na 

predmet zákazky. 



Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk 

všetkým uchádzačom elektronicky. Verejný obstarávateľ bude úspešného uchádzača kontaktovať 

prostredníctvom elektronickej pošty ihneď po vyhodnotení. S úspešným uchádzačom bude 

uzatvorená Mandátna zmluva. 

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača nie je možné podať 

žiadosť o nápravu v zmysle zákona o VO. 

 

18. Ostatné informácie  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť s úspešným uchádzačom zmluvu na 

zhotovenie diela v prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia výzvy nemohol 

predpokladať. Zároveň si vyhradzuje právo zrušiť uvedený postup verejného obstarávania.  

Predložením ponuky uchádzač potvrdzuje súhlas s podmienkami zákazky s nízkou hodnotou.  

 

 

 V  Hnúšti, dňa 28.10.2021 

                                                       ....................................................... 

                    Ing. Miroslav Porubiak 

         Konateľ spoločnosti 


