Zadanie zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác, alebo poskytnutie služby
v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní č.343/2006 Z.z. ak je predpokladaná hodnota
zákazky rovnaká, alebo vyššia ako 1 000 € bez DPH
Verejný obstarávateľ:
Názov obstarávateľa:
Adresa/sídlo:
IČO:
DIČ:

Obecný úrad Mojtín
Mojtín 242, 020 72 Mojtín
00317543
2020615619

Dátum zverejnenia:
05.12.2018
Typ zákazky(tovar, služba, práca):
služba
Názov zákazky: „Vedenie účtovníctva a mzdovej agendy pre obec Mojtín“
Predmet zákazky: Vedenie účtovníctva pre objednávateľa zahŕňa.
 Kontrolu formálnej správnosti predložených prvotných dokladov účtovníctva pred zaúčtovaním
v zmysle zákona o účtovníctve
 Spracovanie podvojného účtovníctva za posudzované účtovné obdobie v rozsahu účtovných
prípadov a spracovanie riadnej účtovnej závierky. Účtovnícke práce budú vykonávané v plnom
rozsahu v súlade so zákonom o účtovníctve, opatreniami Ministerstva financií pre obce, s ich
vykonávacími predpismi a všetkými platnými právnymi predpismi v oblasti účtovníctva a daní.
 Spolupráca pri inventarizácií majetku a účtov v zmysle legislatívnych požiadaviek
 Poskytovanie ekonomického a účtovného poradenstva, ako aj poradenstva pri zavádzaní
administratívy, obehu dokladov a pod.
 Spracovanie komplexnej mzdovej agendy súvisiacej s výplatou miezd a zúčtovaním daní
zamestnancov
 Spracovanie agendy sociálneho a zdravotného poistenia a dôchodkového zabezpečenia, vrátane
výpočtu odvodov poistenia a spracovania mesačných výkazov a ročného zúčtovania do
zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne.
 Spracovanie a zasielanie povinných štatistických hlásení pre Štatistický úrad SR v stanovených
termínoch, ako aj ekonomických prehľadov na základe požiadavky klienta pre potreby verejnej
správy.
 Podpora pri spracovaní rozpočtu obce, vrátane prípravy a evidencie rozpočtových opatrení,
vypracúvanie správy o plnení
 Spracovanie a zabezpečovanie ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými ustanoveniami
zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov..
 Plnenie úloh podľa pokynov starostu obce.
Predpokladaná hodnota zákazky:
19 200€
Termín na predloženie cenovej ponuky: 20.12.2018 do 10:00 hod.
Emailová adresa pre predloženie cenovej ponuky (ak sa ponuka zasiela elektronicky s naskenovaným
podpisom): obecmojtin@obecmojtin.sk prípadne môže byť cenová ponuka doručená osobne na
adresu zadávateľa, alebo poštou.
Termín dodania služby:
01.01.2019-31.12.2020 to je 24 mesiacov.

V Mojtíne dňa 5.11.2018
......................................
František Staňo
Starosta obce

