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Zadanie zákazky 
S nízkou hodnotou podľa §117 zákona zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:  Inštitút Slovenskej rektorskej konferencie 
Sídlo:   Konventná 1, 811 02 Bratislava 
Štatutárny zástupca: prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., riaditeľ 
IČO:   31772412 
DIČ:   2021515001 
IČ DPH: nie sme platcami DPH 
 
Kontaktná osoba: Ing. Iveta Hlavatá 
Telefón: 0910 720 123 
e-mail: sekretariat@srk.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky: Dodanie účtovného softvéru na vedenie podvojného 
účtovníctva pre neziskové organizácie a softvér mzdovej agendy. 
 

3.  Podrobný opis predmetu zákazky:  

- dodanie účtovného softvéru na vedenie podvojného účtovníctva pre neziskovú 
organizáciu a mzdovej účtovnej agendy pre jednu firmu,  

- podvojné účtovníctvo musí obsahovať: hlavnú knihu, pokladničnú knihu, knihu 
pohľadávok a záväzkov, fakturáciu, výstupné zostavy v PDF a XML formáte, daňové 
priznanie, Súvahu, Výkaz ziskov a strát 

- mzdová agenda pre maximálne 10 zamestnancov, súčasťou je aj personalistika 
a štatistické výkazy, výstupné zostavy pre poisťovne a finančnú správu musia byť v 
XML formáte 

- upgrade možný cez vzdialený prístup, 
- technická podpora cez vzdialený prístup, 
- cena predĺženia balíka služieb o ďalší rok. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 800,- € bez DPH 

4. Miesto dodania:   Inštitút SRK, Konventná 1, 811 02 Bratislava, prípadne nové 
sídlo ISRK 
 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: cena programu, cena predĺženia balíka služieb o ďalší 
rok, počet zamestnancov v evidencii. V cene budú zahrnuté všetky náklady potrebné na 
uskutočnenie zákazky vrátane dopravy, montáže. 
 
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 19. 12. 2018 do 12.00 h: 
poštou alebo osobne na adresu: 
Inštitút SRK 
Konventná 1 
811 02 Bratislava  
alebo e-mailom na adresu sekretariat@srk.sk.  
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7. Podmienky účasti uchádzačov: 
Súčasťou predloženej ponuky bude: 
- cenová ponuka  
- fotokópia, resp. scan oprávnenia dodať predmet zákazky 
 
8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 
Cena za dodanie tovaru musí obsahovať cenu bez/s DPH. Uchádzač, ktorý je platcom DPH, 
uvedie cenu s DPH.  
Cena dodania predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane dopravných nákladov a 
nákladov na inštaláciu.  
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  
Platba sa uskutoční až po dodaní predmetu zákazky. 
 
9. Lehota dodania: do 7.1.2019 
 
10. Ďalšie informácie: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 
platobného styku na základe faktúry poskytovateľa. 
 


