PRO TORNENSIS o. z.
044 02 Turňa nad Bodvou č. 60

Priestor pre Vašu príležitosť
Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou( ESF - Európsky sociálny fond)
............................................................................................................................................

Vec: Žiadosť o predloženie cenovej ponuky – prieskum trhu
Obstarávateľ:
Združenie :
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Adresa:
Tel:
e-mail:
web:

PRO TORNENSIS, oz.
31314325
2021543953
Ing. Ladislav Bartók
044 02 Turňa nad Bodvou, Hlavná ul.č.60
055/4665883, 0905315949
protornensis.fsr@gmail.sk
www.protornensis.webnode.sk

v rámci realizácie projektu :
Názov projektu:
Kód ITMS:

Pracovné miesta a miestne zdroje
27120230081

podporeného Fondom Sociálneho Rozvoja mieni počas realizácie projektu k
hlavnej aktivite č. 2.2.2. Podpora tvorby nových pracovných miest vrátane projektov podpory
samo zamestnania a inovatívnych prístupov pre znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie
a príslušníkov marginalizovaných skupín zabezpečiť účtovnícke služby
Druh zákazky :

služby

Kontaktná adresa :
IČO
Pro Tornensis o.z.
31314325
Ing. Ladislav Bartók, predseda
044 02 Turňa n / Bodvou č. 60

DIČ
2021543953

Tel. / Fax :
E-mail :
0905 315 949 protornensis.fsr@gmail.com
055/4665883

PRO TORNENSIS o. z.
044 02 Turňa nad Bodvou č. 60

Opis zákazky:
Predmetom zákazky je spracovanie účtovníctva pre združenie PRO TORNENSIS v rámci
projektu:
Pracovné miesta a miestne zdroje
Kód ITMS:
27120230081
Predpokladané účtovné úkony :
1. Mzdová, personálna agenda pre 13 zamestnancov počas 24 mesiacov (mzdy, odvody, výkazy,
štatistika ...)
2. Ďalšie účtovné prípady ( Nákupy na faktúry , nákupy v hotovosti, stravovanie, ....)
cca
50 úkonov mesačne, čiže celkom 24x50 = 1200 úkonov.
3. Spracovávanie agendy sa bude realizovať v sídle združenia s možnosťou telefonickej a
mailovej konzultácie v prípade potreby.
4. Fakturácia 1 x za štvrťrok .

Predpokladaná hodnota zákazky : max 4202 EUR bez DPH (5000 EUR s DPH)
Obdobie spracovávania účtovníctva poskytnutia služieb:

7/2010 až 6/2012

Podmienky účasti uchádzačov v súťaži : predloženie dokladu o oprávnení
poskytovať požadované služby, tovar ( fotokópia).
Lehota na predloženie cenovej ponuky : do 12.00 dňa 20.10.2010
Ponuku je možné doručiť aj osobne v sídle združenia.
Kritéria na hodnotenie ponúk:
- najnižšia cena

Ďalšie informácie: v prípade neposkytnutia nenávratného finančného príspevku si obstarávateľ
vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy bez finančných nárokov uchádzača.

V Turni nad Bodvou
Dňa 12.10.2010

Kontaktná adresa :
IČO
Pro Tornensis o.z.
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Ing. Ladislav Bartók, predseda
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Pro Tornensis o.z.
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E-mail :
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