
Bytový podnik Petržalka s.r.o. 
Haanova 10, 852 23 Bratislava 

 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
k zákazke podľa § 9 ods. 9  

podľa  zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 
1. „Spracovanie účtovníctva a miezd vrátane účtovnej závierky a daňové  

poradenstvo pre spoločnosť Bytový podnik Petržalka, s.r.o.“ 
 

 
2. Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Bytový podnik Petržalka, s.r.o. 
Haanova 10, 852 23 Bratislava 
Kontaktná osoba: Ing. Peter Špaček 
tel.: +421 2 68 203 236 
email:  spacek@bppetrzalka.sk 
 
Stránkové hodiny v podateľni v pracovných dňoch v čase: 
pondelok od 08.00 hod. do 12.00 hod.,  od 13.00- 17.00,  
streda od 8.00.- 12.00  od 13.00-.16.30. hod,  
v piatok od 8.00. do 12.00 hod.   
Verejný obstarávateľ podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 
 

3. Typ zmluvy/ objednávky: zmluva o poskytovaní služieb 
 

4. Predmet zákazky: „Spracovanie účtovníctva a miezd vrátane účtovnej 
závierky a daňové  poradenstvo pre spoločnosť Bytový podnik Petržalka, 
s.r.o.“ 

 
5. Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je  poskytovanie služieb „Spracovanie účtovníctva 
a miezd vrátane účtovnej závierky a daňové poradenstvo pre spoločnosť 
Bytový podnik Petržalka, s.r.o.“ v nasledujúcom rozsahu a zložení: 

1. Poskytovanie daňového poradenstva: 
a.) riešenie daňových problémov a zadaných úloh v oblasti priamych daní, 

nepriamych daní a miestnych daní, odvodov a poplatkov, na základe zadania 

problematiky klientom  

 

b.) zastupovanie klienta pri správe daní pred daňovými orgánmi a orgánmi obcí, 

ako aj aplikácia ustanovení zákona o správe daní (daňový poriadok) v znení 

neskorších predpisov, vrátane právnych úkonov s tým spojených, na základe 

zadania problematiky klientom  

 

c.) riešenie daňových problémov, zistených Daňovým poradcom pri vedení 

účtovníctva klienta  

 



 

2. Vypracovanie daňových priznaní  
a.) vedenie daňovej evidencie k DPH, spracovanie podkladov k daňovému 

priznaniu a vypracovanie daňového priznania k DPH za zdaňovacie obdobie, 

počínajúc zdaňovacím obdobím apríl 2014 a končiac zdaňovacím obdobím 

december 2014.  

     Spracovanie DPH za predchádzajúci kalendárny mesiac je potrebné vykonať 

najneskôr do 22. pracovného dňa bežného kalendárneho mesiaca. 

            
b.) spracovanie podkladov k daňovému priznaniu a vypracovanie daňového 

priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie 2014              

najneskôr do 31.01.2015.  

 

c.) spracovanie podkladov k daňovému priznaniu a vypracovanie daňového 
priznania k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie, definované na 
účely dane z motorových vozidiel 

 
3. Vedenie účtovnej evidencie klienta 

a.) vedenie účtovnej evidencie klienta v sústave podvojného účtovníctva, formou 

vedenia hlavnej účtovej knihy, denníka účtovných dokladov, saldokonta 

pohľadávok a záväzkov a evidencie krátkodobého a dlhodobého majetku, odo 

dňa účinnosti zmluvy do 31.01.2015.  

Spracovanie účtovníctva za predchádzajúci kalendárny mesiac je potrebné 

vykonať najneskôr do 22. pracovného dňa bežného kalendárneho mesiaca. 

 

4. Vypracovanie finančných výkazov 
a.) vypracovanie riadnej účtovej uzávierky za kalendárny rok 2014 najneskôr do 

31.01.2015 

 

5. Vedenie mzdovej evidencie  

a.) vedenie mzdovej evidencie  

 

b. )výpočet miezd za zamestnanca klienta na základe pracovnej zmluvy a dohôd 

o vykonaní práce, príp. dohôd o brigádnickej práci študentov  

 

 c. ) výpočet náhrady mzdy pri PN vrátane prípravy a realizácie hlásenia o PN do 

poisťovne  

 

d. ) tlač, rozdelenie a zakladanie výplatných pások pre zamestnancov  

 

e.)  vypísanie výkazov a hlásení pre DÚ a poisťovne  

 

f. )ročné zúčtovanie preddavkov  

Spracovanie miezd za príslušný kalendárny mesiac je potrebné vykonať 

najneskôr do 7. pracovného dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 

 

6. Personalistika a služby s tým spojené 

a.) odhlášky a prihlášky 



 

7. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 
79221000-9 – Daňové poradenstvo 
79222000-6 – Vypracovávanie daňových priznaní 
79211100-7 – Služby v oblasti vedenia účtovných kníh 
79211200-8 – Vypracovávanie finančných výkazov 
79211110-0 – Vedenie mzdovej agendy 

 
8. Miesto dodania predmetu zákazky: Bytový podnik Petržalka, s.r.o. Haanova 

10, Bratislava 852 23 
 
9. Termín realizácie predmetu zákazky: 5/2014 – 01/2015 

 
10. Podmienky financovania: Verejný obstarávateľ bude uhrádzať za predmet 

zákazky pravidelný paušálny mesačný poplatok. Faktúra bude splatná do 14 
kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 

 
11. Lehota na predloženie ponúk: do 10.06.2014 do 11:00 hod. 

 
Cenovú ponuku žiadame zaslať elektronicky -mailom na adresu 
egriova@bppetrzalka.sk do 10.06.2014 do 11:00 hod. 
 
Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

 
12. Kritérium vyhodnotenia ponúk:  

Najnižšia cena v EUR bez DPH za požadovaný predmet zákazky, t. z. 
za služby špecifikované v bode 4.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu 
za požadovaný predmet zákazky v EUR bez DPH.  

 
6. Návrh na plnenie kritérií: „Spracovanie účtovníctva a miezd vrátane 

účtovnej závierky a daňové  poradenstvo pre spoločnosť Bytový podnik 
Petržalka, s.r.o.“ 

 

Predmet zákazky 

„Spracovanie účtovníctva a miezd 
vrátane účtovnej závierky a daňové  
poradenstvo pre spoločnosť Bytový 
podnik Petržalka, s.r.o.“ 
 

Názov a adresa uchádzača  

Platca DPH 
ÁNO / NIE 

(Nevhodné sa prečiarkne) 

Cena za požadovaný 
predmet zákazky   

 EUR bez DPH 

DPH 

EUR s DPH 

mailto:egriova@bppetrzalka.sk


 

 Uvedenú tabuľku uchádzač vyplní a predloží ako svoju ponuku. Ak nie je 
platcom DPH, na túto skutočnosť upozorní. 

 
13. Otváranie ponúk:  

Bez prítomnosti uchádzačov. 
 

14. Uplynutie  lehoty viazanosti: 10.6.2014 
 

15. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:  
Verený obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov: 

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší ako je stanovený finančný limit 
pre zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, 

- nebude predložená žiadna ponuka, 
- žiadny uchádzač nesplní podmienky účasti, 
- predložená ponuka nebude zodpovedať určeným požiadavkám, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie. 

 
V Bratislave, dňa 03.06.2014 


