
Stredná  zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 
___________________________________________________________________________________________________________  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Značka   Vybavuje          Miesto, dátum 
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Vec: 

Vyžiadanie ponuky – pre zabezpečenie služby s názvom: Vedenie personálnej a 

mzdovej agendy v priebehu kalendárneho roka 2014-2016 (CPV 79211110-0 Vedenie 

mzdovej agendy, 79222000-6  Vypracovávanie daňových priznaní, 79211200-8  

Vypracovávanie finančných výkazov). 

 

 Dovoľujeme si Vás týmto požiadať o cenovú ponuku – informáciu o cene 

na predmet zákazky s názvom: Vedenie personálnej a mzdovej agendy v priebehu 

kalendárneho roka 2014-2016 (CPV 79211110-0- Vedenie mzdovej agendy, 

79222000-6 - Vypracovávanie daňových priznaní, 79211200-8 - Vypracovávanie 

finančných výkazov), ktorú mienime zadať. Pri zadávaní predmetnej zákazky 

postupujeme podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

V prílohe Vám zasielame výzvu na predloženie ponuky, v ktorej je uvedená 

špecifikácia požadovaného predmetu zákazky a ďalšie podmienky. 

 

 

 

 

 

S pozdravom 

 

 

PhDr. Viera Rusinková 

       riaditeľka školy 

 

 

 

 

Prílohy: 
- 1 x výzva  

 

 



Stredná  zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 
___________________________________________________________________________________________________________  

 

Výzva na predloženie ponuky – prieskum trhu 

v rámci postupu verejného obstarávateľa podľa § 9 ods.9  zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Verejný obstarávateľ:   Stredná zdravotnícka škola, Moyzesova 17, 040 01 Košice 

plánuje zadať zákazku na službu s názvom: Vedenie personálnej a mzdovej agendy 

v priebehu kalendárneho roka 2014-2016 (CPV 79211110-0- Vedenie mzdovej agendy, 

79222000-6 - Vypracovávanie daňových priznaní, 79211200-8 - Vypracovávanie finančných 

výkazov) v priebehu kalendárneho roka 2014-2016. 

Špecifikácia a požiadavky na uvedený predmet zákazky sú nasledovné: 

Počet interných zamestnancov cca 60. Počet zamestnancov na dohodu o pracovnej činnosti 

(vykonaní práce) cca 70 – 80 ročne.  

Ako súčasť mzdovej agendy požadujeme minimálne: 

1. samotný výpočet mzdy 

2. ročné zúčtovanie zdravotného poistenia 

3. vypracovanie a zasielanie kvartálnych výkazov o zrazených a odvedených preddavkoch 

na daň zo závislej činnosti 

4. vypracovanie a zaslanie ročného hlásenia o zrazených a odvedených preddavkoch 

5. tvorba a výpočet sociálneho fondu (príspevky na stravné lístky) 

6. vypracovanie výkazov do sociálnej a zdravotnej poisťovne 

7. všetky požadované štatistické výkazy a hlásenia 

8. prevodné príkazy na výplatu miezd a odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne 

9. všetky úkony súvisiace s nástupom zamestnanca do pracovného pomeru až po jeho 

výstup z pracovného pomeru (prihláška zamestnanca do zdravotnej a Sociálnej 

poisťovne, vypracovanie pracovnej zmluvy, odhláška zamestnanca zo Sociálnej 

poisťovne a zdravotnej poisťovne, evidenčný list dôchodkového poistenia, potvrdenie 

o zdaniteľnej mzde, ročné zúčtovanie preddavkov zamestnanca, zápočet rokov) 

10. sledovanie legislatívnych zmien a okamžité uplatnenie v praxi 

11. včasné a prehľadné spracovanie výplatných pások s komplexným rozpisom vrátane 

zrážok miezd zamestnancov, dovoleniek a ďalších údajov. 

12. výpočet priemerov pre pracovnoprávne účely. 

13. výpočet denných vymeriavacích základov pre náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej 

neschopnosti. 

14. pravidelná a včasná úhrada miezd, odvodov a daní. 
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K výzve ďalej uvádzame: 

1.1 Cenu je potrebné spracovať na základe požadovaného rozsahu a požadovanej 

minimálnej kvality dodania služby podľa tejto výzvy. 

1.2 Cenu je potrebné uviesť v cenovej ponuke bez DPH a s DPH za spracovanie jedného 

osobného čísla za mesiac. V ponuke je potrebné predložiť tieto doklady: Doklady 

o oprávnení podnikať v predmetnej oblasti. 

1.3 Kontaktná osoba určená objednávateľom pre konzultácie k predmetu zákazky RNDr. 

Ladislav Bertko (tel. 0905462924, 055 62 211 89, e-mail bertko@szske.sk 

1.4 Uchádzač ďalej predloží: 

o   čestné vyhlásenie, že nemá daňové nedoplatky a evidované nedoplatky poistného do 

zdravotného, nemocenského, dôchodkového poistenia, nedoplatky príspevku na 

poistenie v nezamestnanosti, nie staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (len 

originál), 

o   predloží čestné vyhlásenie, že nemá pozastavenú podnikateľskú činnosť alebo nie je 

v obdobnej situácii podľa zákonov a predpisov platných v krajine svojho sídla, nie 

staršie ako tri mesiace ku dňu predkladania ponuky (len originál). 

1.5 Cenovú ponuku spolu s kópiou oprávnenia na podnikanie v predmetnej oblasti je 

potrebné doručiť mailom na adresu bertko@szske.sk alebo skola@szske.sk v zalepenej 

obálke s názvom a sídlom uchádzača, názvom a sídlom verejného obstarávateľa, 

s poznámkou súťaž – neotvárať a s heslom súťaže „Vedenie personálnej, mzdovej 

agendy“ na našu adresu do: 10. 1.2014 do 12
00

 hod. 

1.6 Kritérium hodnotenia: Najnižšia cena s DPH za službu za jedno osobné číslo. Ak cenová 

ponuka nebude v súlade s touto výzvou, alebo bude mať neprijateľné podmienky, 

verejný obstarávateľ môže vyzvať uchádzača na odstránenie týchto nedostatkov. Ak 

uchádzač neodstráni nedostatky v stanovenom čase, bude podpísaná zmluva s ďalším 

uchádzačom v poradí. 

1.7 Predpokladaný termín oznámenia výsledku je: 11.1.2014 

1.8 Obstarávateľ si vyhradzuje právo v prípade nedostatočných finančných prostriedkov 

alebo vysokých cenových ponúk nevybrať žiadneho uchádzača. 

Spracoval: RNDr. Ladislav Bertko 

 

S pozdravom 

 

PhDr. Viera Rusinková 

       riaditeľka školy 
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