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

zákonov 
 

1. Identifikácia obstarávateľskej organizácie 
Názov organizácie: Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, Košice 
Sídlo organizácie:    Moyzesova 17, Košice 
IČO:    00606766 
Kontaktná osoba:  PhDr. Viera Rusinková 
Kontaktná osoba pre veci technické: RNDr. Ladislav Bertko 055/6221189, 0905462924 
Kontaktná osoba pre predmet verejného obstarávania: RNDr. Ladislav Bertko 

                                                        bertko@szske.sk, 0905462924 
E-mail:   skola@szske.sk   
1.2 Druh verejného obstarávateľa a hlavný predmet činnosti: Druh verejného obstarávateľa: verejný 
obstarávateľ podľa § 7 ods.1 písm. d)  
Hlavný predmet činnosti: vzdelávanie 

2. Predmet  zákazky: Zákazka na poskytnutie služby.  
3. Názov zákazky: Komplexné spracovanie mzdovej a personálnej agendy 

CPV: 79631000-6  Personálne a mzdové služby  
4. Typ zmluvy:   Zmluva o poskytovaní služieb 
5. Opis predmetu zákazky a jeho rozsah: 

Rozpočtová organizácia s počtom zamestnancov interných 63 a zamestnancov na dohodu 70. 
Požiadavky na poskytovateľa: 
Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa: 

 spracovávať v súlade s právnymi predpismi personálnu a mzdovú agendu 

 na základe mesačných výkazov spracovávať výplaty interným zamestnancom objednávateľa 
a zamestnancom na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 

 vypracovávať výkazy o odvodoch, štatistické výkazy, hlásenia súvisiace s predmetom zmluvy 
a zabezpečovať ich predkladanie v stanovenej forme a príslušnej lehote na predkladacie miesta 

 zúčastňovať sa kontrol vykonávaných u objednávateľa orgánmi štátnej správy za predpokladu, 
že táto kontrola súvisí s uvedenými činnosťami 

Poskytovateľ bude vykonávať činnosti vo vlastných priestoroch. 1 krát 2 hodiny týždenne počas 
úradných hodín pre zamestnancov bude prítomný u objednávateľa (deň a čas sa určí po vzájomnej 
dohode) a mimo úradných hodín telefonický kontakt. 
Poskytovateľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonávať činnosti nasledovných spôsobom: 

 spracovaním mzdovej a personálnej agendy v zmysle platných právnych predpisov v programe 
VEMA 

 mesačným spracovaním miezd podľa dohodnutého harmonogramu 

 spracovaním štatistických výkazov podľa požiadaviek štatistického úradu a KSK 

 kontrolou spracovania podkladov k mzdám 

 spracovaním ročných a štvrťročných výkazov na DÚ 

 spracovaním ročného zúčtovania dane a ročného zúčtovania zdravotného poistenia 

 spracovaním potvrdenia k dôchodkom, evidenčných listov, potvrdení o príjme pre úradné účely 
a súkromné účely zamestnancov objednávateľa 

 archiváciou miezd, prípravou výstupov miezd pre ŠP na médiách 
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 spracovaním dokumentácie pri vzniku a ukončení pracovného pomeru 

 odosielaním odhlášok, prihlášok, hlásení o nemoci a mesačných výkazov do zdravotných  
poisťovní (podľa možnosti elektronicky) 

 odosielaním elektronických mesačných výkazov do sociálnej poisťovne 

 systémovým ošetrením programu VEMA 
Poskytovateľ bude povinný vykonávať dané činnosti v súlade a v rozsahu požadovanom Zákonníkom 
práce č. 311/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo 
verejnom záujme v znení neskorších predpisov zákonom 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých 
zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákonom č. 357/2015 
Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ostatnými právnymi 
predpismi platnými a účinnými na území SR, internými normami objednávateľa, ktoré upravujú činnosti. 

6.  Lehota na predkladanie ponúk: najneskôr do 30. 01. 2019 
7. Cena: Cenová ponuka bude obsahovať cenu v eurách bez DPH, cenu v eurách vrátane DPH 

a informáciu, či je uchádzač platiteľom DPH  
8. Návrh zmluvy: Návrh zmluvy bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača. 
9. Trvanie zmluvy: od 01.02.2019 do 30.1.2020 
10. Podmienky financovania: Poskytovateľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 14 

kalendárnych dní odo dňa jej doručenia. 
11. Spôsob tvorby ceny: 

Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v 
znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z.. Cenu uveďte bez DPH, výšku a sadzbu 
DPH a celkovú cenu s DPH (uchádzač, ktorý nie je platcom DPH uvedie cenu konečnú a na 
skutočnosť, že nie je platcom DPH upozorní. V prípade, že sa počas realizácie zákazky neplatca DPH 
stane platcom DPH, nevzniká mu nárok na úpravu – navýšenie ceny za predmet zákazky o cenu 
DPH). 
Uchádzač je povinný do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnúť všetky náklady súvisiace s realizáciou 
predmetu zákazky, v zmysle tejto výzvy a jej príloh. 

12. Lehota a miesto na predkladanie ponúk 
a) Dňa 28. 01. 2019 do 12:00 hod. 
b) Doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese, 

13. Kritéria vyhodnotenia ponúk: 
Verejný obstarávateľ pre vyhodnotenie úspešnosti uchádzača stanovil jedno kritérium: 
Najnižšia cena za celý predmet zákazky.  
 
 
10.1.2019 
 

     PhDr. Viera Rusinková 
                                                                                                                riaditeľka školy   


