
 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk  

 
 Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) 

 
Druh zákazky:            Zákazka s nízkou hodnotou  
Predmet zákazky:      Služby     
I.  Názov, adresa a kontaktné miesto  verejného obstarávateľa 

Úradný názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave                IČO:  00399957 
     Poštová adresa:  Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5 
     
     Miesto/obec:   Bratislava                                                         PSČ: 852 35 
      
     Kontaktné miesto:   Oddelenie pre verejné obstarávanie 
                                       miestnosť D 1.27         

                     
    Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka                                  Telefón: +421 267295270   

                                
E-mail:  peter.ondrejka@euba.sk                                           Fax: +421 267295185 
 

     Internetová adresa: www.euba.sk 
 II. Opis 

      II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: výkon technického dozora pre stavbu   
„Modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity vo Virte“     

      II.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo  
poskytovania služieb:   Zákazka s nízkou hodnotou. 

             Služba      

             Hlavné miesto poskytnutia služby: Virt.                         NUTS kod SK 023 

 
     II.3. Stručný opis  zákazky:  

Inžinierske činnosti v rozsahu výkonu technického dozora investora, ako odporúča  sadzobník 
pre navrhovanie cien inžinierskych činností UNIKA, najmä: 

- kontrolu a odsúhlasovanie vykonaných prác a dodávok na stavbe podľa zhotoviteľom stavby 
predložených súpisov vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou, s projektovou 
dokumentáciou stavby, s rozpočtom stavby a zmluvou na uskutočnenie stavby, 

- kontrolu a odsúhlasovanie splnenia podmienok pre fakturáciu podľa zmluvy na uskutočnenie 
stavby, 

- odsúhlasovanie kvality vykonaných prác vrátane kontroly pred ich následným zakrytím a 
kontroly rozhodujúcich stavebných činností, 

- kontrolu vedenia stavebného denníka, a to denne. 
 
Inžinierske činnosti, ktoré sú predmetom  zákazky, budú vykonávané odo dňa podpísania 
mandátnej zmluvy  do: 

- odstránenia závad a nedorobkov zistených  pri preberaní stavby, 
- odovzdania funkčnej stavby mandantovi a užívateľovi, 
- podpísania preberacieho protokolu stavby, 
- splnenia podmienok kolaudačného rozhodnutia, 
- vypratania staveniska zhotoviteľom stavby. 

 
Údaje o stavbe: 
Rozpočtový náklad 1 390 338,78 eur s DPH 
Lehota výstavby podľa zmluvy so zhotoviteľom 10 mesiacov od jej uzavretia 
Zhotoviteľ stavby ZIPP Bratislava s.r.o. 
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       II.4.  Spoločný slovník obstarávania  (CPV)  

                Hlavný predmet: 71251000-2. 
                Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
       II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 

       II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie 

       II.7   Zábezpeka: Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

       II.8. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

       II.9. Mena:  eur 

 III.  Administratívne informácie 

       III.1. Podmienky na získanie  podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky 

       Lehota na poskytnutie  podkladov 

        

       Úhrada za  podklady:  Nevyžaduje sa. 
                
       Spôsob prevzatia  podkladov:  
        
       III.2. Lehota na predkladanie ponúk 

       Dátum: najneskôr do 25.08.2011 

      Čas: najneskôr do 10.00 h. 

       Uchádzač predloží v uzavretej obálke cenovú ponuku, vyplnenú zmluvu o dielo, kópia dokladu o oprávnení 
poskytovať službu  a doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich 
zamestnancov, osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. 

       III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

       III.4. Podmienky otvárania ponúk 

       Dátum:  25.08.2011 

       Čas: o 10.15 h. 

       Miesto: Podľa bodu I tejto výzvy. 

IV. Podmienky účasti 

     IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
- kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu.  
 
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie 

    Neuplatňuje sa. 

    IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť    

−  doklad o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii riadiacich zamestnancov, 
osobitne osôb zodpovedných za poskytnutie služby. 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk  

    najnižšia cena 

    VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy (dohody) 
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 VI.1. Typ zmluvy (dohody): Mandátna zmluva   

 VI.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné   
ustanovenia, ktorými sa riadia: 

               Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na  
základe faktúry, a to do 90 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávatelovi. Verejný 
obstarávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie 

 Bratislava   18. 08. 2011 
Ing. Mária Dziurová 

                kvestorka EU 
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Mandátna zmluva na výkon technického dozora 

 
Článok I. – Zmluvné strany 

 
1.1.  Mandant:    Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:     Dolnozemská cesta č. 1, 
   852 35 Bratislava. 

Zastúpený:  Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej  
univerzity v Bratislave 

IČO:    00399957 
       IČ pre DPH:                    SK 2020879245 

Bankové spojenie:           Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:              …………………./8180 
     

(ďalej len „mandant“) 
1.2.  Mandatár:  
 Sídlo: 
 Zastúpený: 
 IČO: 
 IČ pre DPH: 
 Bankové spojenie: 
 Číslo účtu: 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu v…………….., vložka č.  
…….oddiel…….. 

        oprávnenie na podnikateľskú činnosť: Živnostenský list SP.č.: Žo-……………, reg.č.   
……...z …………., vydaný Okresným úradom Odborom živnostenského podnikania a 
ochrany    spotrebiteľa alebo iné oprávnenie. 

 
( ďalej len „mandatár“) 

 
Článok II.- Predmet plnenia  

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je inžinierska činnosť v rozsahu výkonu technického dozora 

investora pre stavbu  „Modernizácia vzdelávacieho zariadenia Ekonomickej univerzity vo Virte“. 
 
2.2. Mandatár sa zaväzuje vykonať pre mandanta v jeho mene a na jeho účet inžinierske 

činnosti v rozsahu výkonu technického dozora investora, ako odporúča  sadzobník pre 
navrhovanie cien inžinierskych činností UNIKA,   najmä: 

- kontrolu a odsúhlasovanie vykonaných prác a dodávok na stavbe podľa zhotoviteľom 
stavby predložených súpisov vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou, 
s projektovou dokumentáciou stavby, s rozpočtom stavby a zmluvou na uskutočnenie 
stavby, 

- kontrolu a odsúhlasovanie splnenia podmienok pre fakturáciu podľa zmluvy na 
uskutočnenie stavby, 

- odsúhlasovanie kvality vykonaných prác vrátane kontroly pred ich následným 
zakrytím a kontroly rozhodujúcich stavebných činností, 

- kontrolu vedenia stavebného denníka, a to denne. 
 
 

Článok III. – Čas plnenia 
 
3.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude vykonávaný odo dňa podpísania tejto zmluvy  

do: 
- odstránenia závad a nedorobkov zistených  pri preberaní stavby, 
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- odovzdania funkčnej stavby mandantovi a užívateľovi, 
- podpísania preberacieho protokolu stavby, 
- splnenia podmienok kolaudačného rozhodnutia, 
- vypratania staveniska zhotoviteľom stavby. 

 
Článok IV. – Odplata 

 
4.1. Mandant sa zaväzuje za činnosti vykonané mandatárom podľa čl. II. – Predmet plnenia 

tejto zmluvy, poskytnúť mandatárovi odplatu.  
 
4.2. Odplata za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán .................,- eur s 

DPH. Dohodnutá odplata obsahuje všetky náklady vynaložené mandatárom za účelom 
plnenia tejto zmluvy.  

 
Článok V.- Platobné podmienky 

 
5.1. Mandant preddavok ani zálohu na plnenie zmluvy neposkytuje. 
 
5.2. Odplatu za inžiniersku činnosť v rozsahu výkonu technického dozora investora bude 

mandant uhrádzať mandatárovi mesačne na základe faktúr predložených mandatárom. 
Výška mesačnej odplaty je 300 eur s DPH .  
Právo fakturovať mesačnú odplatu vznikne mandatárovi vždy po uplynutí príslušného 
kalendárneho mesiaca. Právo fakturovať zostatok odplaty vznikne mandatárovi po: 

- odstránení závad a nedorobkov zistených  pri preberaní stavby, 
- odovzdaní funkčnej stavby mandantovi a užívateľovi, 
- podpísaní preberacieho protokolu stavby, 
- splnení podmienok kolaudačného rozhodnutia, 
- vyprataní staveniska zhotoviteľom stavby. 
Lehota splatnosti faktúr je 90 dní odo dňa doručenia faktúry. 

 
Článok VI.- Plná moc 

 
6.1. Mandant udeľuje mandatárovi plnú moc konať pri zabezpečovaní činností v rozsahu 

článku II. tejto zmluvy v mene mandanta, aby vykonával v jeho mene inžiniersku 
činnosť v rozsahu technického dozora pre stavbu  „Modernizácia vzdelávacieho 
zariadenia Ekonomickej univerzity vo Virte“. 

 
Článok VII.- Náhrada škody, odstúpenie od zmluvy 

 
7.1.   Mandatár zodpovedá za škodu, ktorá vznikne mandantovi neplnením záväzku mandatára 

alebo vadným plnením záväzku mandatára, plynúceho mandatárovi z tejto zmluvy. 
 
7.2.    Zmluvné strany vylučujú aplikáciu § 374 Obchodného zákonníka. 
7.3. 
7.4. Mandant môže od zmluvy okamžite odstúpiť, ak mandatár porušuje povinnosti 

vyplývajúce mandatárovi z tejto zmluvy.  
 
Článok VIII.- Ostatné dohody 

 
8.1. Mandatár bude mandanta o výsledkoch svojej činnosti pravidelne informovať a bude mu 

odovzdávať kópie dôležitej a inej korešpondencie. 
 
8.2.Strany sa zaväzujú obchodné a technické informácie použiť len na plnenie predmetu tejto 

zmluvy a nesprístupniť ich tretím osobám. 
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8.3.Mandatár bude pri zabezpečovaní činnosti podľa čl. II. tejto zmluvy postupovať 
s odbornou starostlivosťou, svoju činnosť bude uskutočňovať v súlade so záujmami 
mandanta podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd, v súlade s vyjadreniami a rozhodnutiami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

 
8.4.Mandant sa zaväzuje v nevyhnutne potrebnom rozsahu na vyzvanie mandatára poskytnúť 

mandantovi dostupné podklady a údaje potrebné pre plnenie zmluvy, ak tieto mandatár 
nemôže zabezpečiť inak. 

 
Článok IX. Záverečné ustanovenia 

 
9.1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami a je 
povinný im poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon 
kontroly/auditu/overovania na mieste sú najmä: 

- poskytovateľ NFP a ním poverené osoby. Poskytovateľom NFP je agentúra 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  pre štrukturálne fondy EÚ, 
Hanulova 5/B, 841 02 Bratislava; 

- Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný 
orgán a nimi poverené osoby, 

- orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
- splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 
- osoby prizvané vyššie uvedenými orgánmi v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a ES.  
 
9.2. Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po jej podpísaní štatutárnymi 

zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť  deň nasledujúci po dni i ch zverejnenia 
podľa platných predpisov. 

 
9.3. Vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
9.4. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z toho 3x pre objednávateľa a 2x pre 

zhotoviteľa. 
 
9.5.  Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 
 

9.6. Zhotoviteľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy 
v elektronickej     forme vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  registri 
zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 
9.7.  Zmeny a doplnky budú riešené formou písomných dodatkov. 
 
9.8. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 

po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni 
za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy potvrdzujú svojimi podpismi.  

 
 
 
 
Bratislava 
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Mandant:       Mandatár: 
 
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., 
rektor Ekonomickej univerzity  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


