
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-TROJA
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI *
Trojská 230/96, Praha 7 — Troja
Tel/fax: 284691121 e-mail: info@mctroja.cz

VÝZVA K ÚČASTI VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ
na zakázku malého rozsahu

1. OBSAH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

Cílem výběrového řízení je zajištění zpracování mzdové agendy Městské části Praha-Troja formou
outsourcingu — očekáváme nabídku firmy nebo Osvč (fakturace)

2. ZADAVATEL:

Městská část Praha-Troja
Trojská 230/96, 171 00 Praha 7 - Troja
lČ: 45246858
DIČ: CZ 45246858
Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: Ing. Tomáš Bryknar
Kontaktní osoba: Ing. Irena Marková
E-mail: markovac~mctroia.cz
Telefon: 284619121

3. SPECIFIKACE ZADÁNÍ:

3.1. Popis činnosti:

a) zpracování mzdové agendy Městské části Praha-Troja pro všechny zaměstnance městské části a
členy zastupitelstva městské části — od výplaty čistých mezd na jejich účty až po vyřízení
veškeré související administrativy, včetně zastupování na úřadech (Fú, P55Z,ZP).

b) zpracování mzdové agendy rozdělené do dvou činností organizace

c) zpracování mezd musí flexibilně navazovat na interní procesy, částečně musí probíhat v našich
prostorách a samozřejmostí je pravidelný kontakt dodavatele s účetní městské části.

d) provádění účetního a daňového poradenství podle aktuálně platných předpisů v mzdové
oblasti.

3.2. Místo plnění:
a) sídlo zadavatele na adrese Trojská 230/96, 171 00 Praha 7-Troja

4. OBSAH NABÍDKY:

4.1. jméno, případně obchodní název zájemce včetně adresy a tel. spojení
4.2. nabídková cena služeb v Kč/ měsíc



4.3. fotokopii dokladu opravňujícího zájemce k podnikání v oboru
4.4. ověřenou kopii dokladu o pojištění profesní odpovědnosti
4.5. výpis z rejstříku trestů
4.6. doložení doby minimálně lOti leté praxe zpracování mzdové agendy ve státní správě a
samosprávě formou reference v písemné podobě.

5. ZPUSOB HODNOCENÍ NABÍDEK
1) Nabídková cena 90%
2) Povinná praxe 10%

6. PODÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Přihlášky se podávají v zalepené obálce označené nápisem „Mzdová agenda MČ“ poštou nebo osobně
na adrese sekretariátu:
Městská část Praha-Troja
Trojská 230/96, 171 00 Praha 7-Troja
Závěrečný termín pro podávání přihlášek je 22. prosince 2014, 15.00 hod. V případě doručení přihlášky
poštou je za rozhodný den brán otisk poštovního razítka na obálce.

7. VYHODNOCOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK:

Vyhodnocení přihlášek proběhne v následujících termínech.
Termín podání přihlášek: 22. prosinec 2014
Termín vyhodnocení přihlášek: 23. prosinec 2014
Termín pro sdělení výsledků: 23. prosinec 2014
Termín pro uzavření smlouvy: 29. prosinec 2014

8. VÝHRADY ZADAVATELE:
1) K nabídkám dodaným mimo stanovený termín nebo neúplným nebude přihlíženo.

2) Zadavatel má právo nevybrat žádnou z nabídek nebo soutěž zrušit jako celek.

V Praze dne 11. prosince 2014

/1
Ing. Tomáš Bry ar

starosta městské části


