
Zadanie zákazky 

Postupom podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
Názov:   Ekonomická univerzita, n.f. 
Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
IČO:   36076881 
Telefón:   02/67295147 
Kontaktná osoba: Anna Národová 
e-mail:   anna.narodova@euba.sk 

2. Názov a opis  predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je dodávka nábytku pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave v nasledovnej 
špecifikácií: 

 Dodávka lavíc a stoličiek pre 5 tried 

Popis MJ 
Množstvo 

celkom 

Cena jednotková 

v EUR bez DPH 

Cena celkom 

v EUR bez DPH 

lavica študentská dvojmiestna ks 61,000   

stolička študentská  ks 122,000   

katedra – stôl pre pedagóga ks 5,000   

stolička pedagóga ku katedre ks 5,000   

 

Stolička študentská – tvar „L“ 

- robustná konštrukcia ohýbaná a zvarená z oceľovej kruhovej rúrky 32x2mm, 

- povrchová úprava kovových častí - prášková vypaľovaná farba, 

- nohy ukončené plastovými návlekmi s veľkou dosadacou plochou, ktoré chránia podlahu pred 

poškodením a konce nôh proti oderu, 

- sedák tvarovaná buková preglejka s muldou (prelisom pre sedací sval), lakovaný PUR lakom,  

- opierka buková preglejka 3D (tvarovaná v 2 rovinách), lakovaná PUR lakom, 

- stoličky sú stohovateľné, na lavice sa vykladajú bez otáčania, 

- výška sedenia 46 cm. 

Lavica študentská dvojmiestna – tvar „L“: 



- robustná konštrukcia ohýbaná a zvarená z oceľovej kruhovej rúrky 32x2mm, 

- povrchová úprava kovových častí - prášková vypaľovaná farba, 

- nohy ukončené plastovými návlekmi s veľkou dosadacou plochou, ktoré chránia podlahu pred 

poškodením a konce nôh proti oderu, 

- pracovná doska 130x50cm, melamínová DTD 18mm, hrany ABS 2mm, 

- po bokoch háčiky na tašky, 

- odkladacie miesta - kovové košíky potiahnuté plastom, 

- výška pracovnej dosky 76 cm. 

Stolička pedagóga ku katedre – tvar „L“: 

- robustná konštrukcia ohýbaná a zvarená z oceľovej kruhovej rúrky 32x2mm, 

- povrchová úprava kovových častí - prášková vypaľovaná farba, 

- nohy ukončené plastovými návlekmi s veľkou dosadacou plochou, ktoré chránia podlahu pred 

poškodením a konce nôh proti oderu, 

- sedák tvarovaná buková preglejka s muldou (prelisom pre sedací sval), čalúnený oteruvzdornou 

látkou (min. 40 000 Martindale), 

- opierka buková preglejka 3D (tvarovaná v 2 rovinách), čalúnená oteruvzdornou látkou (min. 40 000 

Martindale), 

- stoličky sú stohovateľné, na lavice sa vykladajú bez otáčania, 

- výška sedenia 46 cm. 

Katedra (stôl pre pedagóga) – tvar „L“: 

- robustná konštrukcia ohýbaná a zvarená z oceľovej kruhovej rúrky 32x2mm, 

- povrchová úprava kovových častí - prášková vypaľovaná farba, 

- nohy ukončené plastovými návlekmi s veľkou dosadacou plochou, ktoré chránia podlahu pred 

poškodením a konce nôh proti oderu, 

- pracovná doska 130x60cm, melamínová DTD 18mm, hrany ABS 2mm, predná krycia doska, 

- výška pracovnej dosky 76 cm. 
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3. Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 7 633,20 eur bez DPH 
4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Cena  za zrealizovanie celého predmetu zákazky v eurách vrátane DPH   
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č. 1 
852 35 Bratislava 
anna.narodova@euba.sk 
do 02.09.2014 do 9.00 hod na hore uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou. 
Uchádzač ako súčasť ponuky predloží  štatutárnym orgánom podpísanú kúpnu zmluvu  vrátane príloh.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 
Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia dodávať tovar, ktorý je 
predmetom zákazky. 

7. Ďalšie informácie 
Cena za predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov, bude vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia 
ponuky. 
Cena bude  uvedená v členení: 
cena predmetu zákazky celkom za predmet zákazky   tovaru bez DPH ............ EUR 
sadzba DPH            ............  % 
výška DPH                                                               ............. EUR 
Cena predmetu zákazky celkom za predmet zákazky s DPH                 .............. EUR. 
V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu zmluvy do 
miesta plnenia. V celkovej cene a cene za jednotku množstva sú  započítané dopravné náklady na 
miesto dodania vrátane naloženie tovaru  a vyloženie tovaru na mieste dodania do jednotlivých určených 
miestností a následne ich montáž na mieste dodania. 
Určenie ceny musí byť jasné a zrozumiteľné. 
V prípade poskytnutia zľavy z ceny, táto musí byť započítaná v cene. 
 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, musí uviesť aj sadzbu a výšku DPH a cenu celkom s DPH. 
 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v cenovej ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa 
a uvedie len cenu konečnú. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1 

KÚPNA ZMLUVA č……………(vyplní verejný obstarávateľ)  

uzatvorená podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

 I. Zmluvné strany 

                   Predávajúci:  
                   Sídlo:            
                   Zastúpený :  

            IČO :   
            IČ DPH:  
            Bankové spojenie :  

     Č. účtu :  
(ďalej len “predávajúci“) 

      
     Kupujúci:    Ekonomická univerzita, n. f. 
     Sídlo:    Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

  Zastúpený :     Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
                    IČO :    36076881 
                    Bankové spojenie:  Sberbank Slovensko, a.s. 
                    Číslo účtu :                   SK56 3100 0000 0040 0106 3028 

 
(ďalej len “kupujúci“)                                                                  

 

II. Predmet kúpnej zmluvy 
2.1 Predmetom tejto kúpnej zmluvy je dodávka nábytku na miesta dodania, vyloženie tovaru na 

mieste dodania do jednotlivých určených miestností a následne jeho montáž. 
2.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v druhoch a počtoch uvedených 

v špecifikácii, ktorá tvorí prílohu č. 1 a  neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  
2.3 Kupujúci sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu uvedenú v článku III. 

tejto kúpnej zmluvy.  
2.4 Nedodržanie záväzku dodania predmetu zmluvy v dohodnutom množstve, kvalite a termíne zo 

strany predávajúceho, budú zmluvné strany považovať za podstatné porušenie kúpnej zmluvy ( 
§ 345 odst. 2 Obchodného zákonníka ). 

2.5 Predávajúci nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu, mimo dopravy predmetu 
zmluvy do miesta plnenia a montáže. 

III. Kúpna cena a platobné podmienky 
3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov v celkovej výške: 
Cena bez DPH .....................................................   eur 

                      DPH 20 % ............................................................   eur 
Cena celkom s DPH ............................................    eur 
Slovom cena celkom s DPH ...................................................... 



3.2 V celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady predávajúceho súvisiace s dodávkou predmetu 
zmluvy do miesta plnenia. V celkovej cene a cene za jednotku množstva sú  započítané 
dopravné náklady na miesto dodania vrátane naloženie tovaru  a vyloženie tovaru na mieste 
dodania do jednotlivých určených miestností a následne ich montáž na mieste dodania. 

3.3 Právo na zaplatenie ceny vzniká predávajúcemu riadnym splnením jeho záväzku v súlade 
s touto zmluvou a do miesta plnenia uvedeného v čl. IV. tejto zmluvy. 

3.4 Po prevzatí predmetu zmluvy zástupcom kupujúceho v mieste plnenia, vystaví predávajúci 
faktúru a odošle ho na adresu  kupujúceho vo dvoch výtlačkoch. K faktúre je predávajúci 
povinný priložiť podpísané dodacie listy a preberacie protokoly podľa článku IV. tejto zmluvy. 

3.5 Kupujúci uhradí oprávnene účtovanú sumu do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. Pre tento účel 
sa za deň úhrady považuje dátum odpisu z účtu kupujúceho. 

3.6 Kupujúci je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá je nesprávna, a to do dátumu jej 
splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota začína 
plynúť znova odo dňa doručenia opravenej faktúry. 

IV. Miesto, spôsob a termín plnenia 
4.1 Miestom plnenia predmetu zmluvy sú  miestnosti Ekonomickej univerzity v Bratislave, 

Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava, ktoré určí kupujúci predávajúcemu pri dodaní 
predmetu zmluvy. 

4.2 Predávajúci sa zaväzuje dodať predmet kúpnej zmluvy v termíne najneskôr do 20 dní od 
podpisu zmluvy. 

4.3 Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené na dodacom liste a preberacom 
protokole, na ktorom bude uvedená jednotková cena každej položky predmetu zmluvy 
a celková výška predmetu zmluvy. Kópiu tohto potvrdeného dodacieho listu a preberacieho 
protokolu priloží predávajúci k daňovému dokladu – faktúre. 

4.4 Predávajúci vyrozumie o termíne dodania predmetu zmluvy kupujúceho najmenej 3 pracovné 
dni vopred. Zástupca kupujúceho vykoná v danom mieste plnenia kontrolu úplnosti dodávaného 
predmetu zmluvy. Po prevzatí predmetu zmluvy potvrdí zástupca kupujúceho v mieste plnenia 
preberací protokol resp. dodací list. Potvrdený preberací protokol resp. dodací list priloží 
predávajúci k faktúre. 

4.5 Dopravu predmetu zmluvy do miesta plnenia a montáž zabezpečí predávajúci na vlastné 
náklady a nebezpečie. 

4.6 Zmluva je považovaná za splnenú dodaním predmetu zmluvy do miesta plnenia, uskutočnením 
jeho montáže a podpísaním dodacích listov a preberacích protokolov. 

 V. Záručná doba 
                 5.1 Predávajúci poskytuje kupujúcemu záruku na predmet zmluvy 24 mesiacov od dátumu 

prevzatia predmetu zmluvy.  
5.2   Záručná doba začína plynúť od nasledujúceho dňa po dni prevzatia tovaru.  
5.3 Voľbu nároku z vád tovaru uvedie kupujúci v oznámení o reklamácii predávajúcemu bez 

zbytočného odkladu. 
5.4 Predávajúci je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 3-och pracovných dní odo dňa 

jej písomného doručenia zo strany kupujúceho. 
5.5  Predávajúci sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dna uplatnenia 
reklamácie. 
5.6 Nároky kupujúceho z vád tovaru budú uplatňované v súlade s § 436 a nasl. Obchodného 
zákonníka. 
5.7 Záruka sa nevzťahuje na poruchy vzniknuté mechanickým poškodením, nesprávnym 

používaním alebo následkom živelnej pohromy. 



5.8 Výskyt vád, ktoré kupujúci zistí pri preberaní alebo v záručnej dobe, kupujúci bezodkladne 
oznámi predávajúcemu. Kupujúci uplatní reklamáciu u predávajúceho najneskôr do uplynutia 
záručnej doby. 

 

VI. Nadobudnutie vlastníckeho práva 
6.1 Kupujúci nadobúda užívacie právo k predmetu zmluvy dňom jeho prevzatia v mieste plnenia, 

podpisom dodacieho listu a preberacieho protokolu a jeho vlastnícke právo k predmetu 
zmluvy vzniká dňom uhradenia kúpnej ceny. 

VII. Zmluvné pokuty 
7.1 V prípade, že predávajúci nedodrží termín plnenia predmetu zmluvy dohodnutý v tejto zmluve, 

uhradí predávajúci kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny nedodaného predmetu 
kúpnej zmluvy za každý deň omeškania. Základom pre výpočet sú ceny bez DPH. Ak došlo 
k omeškaniu predávajúceho s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci ( 
živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), kupujúci neuplatní zmluvnú pokutu voči 
predávajúcemu za dobu trvania vyššej moci ( § 374 Obchodného zákonníka ). 

7.2 V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry uhradí kupujúci predávajúcemu zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z neuhradenej sumy bez DPH za každý deň omeškania. 

7.3 V prípade, že predávajúci nevybaví uplatnenú reklamáciu v dobe dohodnutej v článku V. tejto 
zmluvy, uhradí kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 eur za každý deň omeškania. 

7.4 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej 
výške vznikne druhej strane škoda. 

7.5 Uplatnené zmluvné pokuty povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní . 
  

VIII. Záverečné ustanovenia 
8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných strán 

a účinnosť po dni jej zverejnenia  podľa platných právnych predpisov.  
8.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možno vykonávať iba formou písomných dodatkov, ktoré budú 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
8.3 Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
8.4 Predávajúci súhlasí so zverejnením tejto zmluvy. 
8.5 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je  príloha č. 1 – vecná špecifikácia predmetu zmluvy 

vrátane vyobrazenia tovaru a príloha č. 2 – cenová špecifikácia predmetu zmluvy. 
8.6 Zhotoviteľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy 

vrátane príloh v elektronickej  forme vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  
registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

8.7 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, dve vyhotovenia obdrží kupujúci, dve 
vyhotovenia predávajúci. 

 

…………………………………     Bratislava: ………………………….. 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 

 

Predávajúci:      Kupujúci 


