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Všeobecné informácie o uchádzačovi 

 

Obchodné meno alebo názov uchádzača 
úplné oficiálne obchodné meno alebo názov uchádzača 

 

  

Názov skupiny dodávateľov 
vyplňte v prípade, ak je uchádzač členom skupiny dodávateľov, 
ktorá predkladá ponuku 

 

  

Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
úplná adresa sídla alebo miesta podnikania uchádzača 

 

  

IČO  

  

Právna forma  

  

Zápis uchádzača v Obchodnom registri 
označenie Obchodného registra alebo inej evidencie, do ktorej 
je uchádzač zapísaný podľa právneho poriadku štátu, ktorým sa 
spravuje, a číslo zápisu alebo údaj o zápise do tohto registra 
alebo evidencie 

 

  

Štát 
názov štátu, podľa právneho poriadku ktorého bol uchádzač 
založený 

 

  

Zoznam osôb oprávnených  
konať v mene uchádzača 

meno a priezvisko  

 

 

 

Kontaktné údaje uchádzača 
pre potreby komunikácie s uchádzačom počas verejnej súťaže 

 

Meno a priezvisko kontaktnej osoby  

Telefón  
E-mail  
Fax  

 

  

  

  
  
  

 
 
 
V............................., dňa:..........................                             ........................................................................................ 

                                                                                        Podpis oprávnenej osoby uchádzača: 
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Návrh na plnenie kritéria - vzor 
 

údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade  s § 41  ods. 1  zákona o verejnom 
obstarávaní 

 
Údaje:  Obchodné meno uchádzača  ...................................................................................... 
             Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
 ...................................................................................... 

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 
 
 
 
 
 

Kritérium – najnižšia cena 

 Cena celkom vrátane DPH v eurách 

 

 

 
 
 
Uchádzač prehlasuje, že údaje uvedené v tomto návrhu sú totožné s údajmi uvedenými v zmluve  

 

 
 
 
 
 
V ……………….…….., dňa ....................    ………………………………....................... 
[uviesť miesto a dátum podpisu]     [vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača] 
 
 
 
Poznámka: 
- dátum  musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať  za každého člena skupiny dodávateľov). 
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Zmluva o poskytnutí služieb č. ..................(vyplní verejný obstarávateľ) 

 
 
 1. Zmluvné strany 
       
       Poskytovateľ: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
DRČ: 
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. 

  
Objednávateľ:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava 
Zastupený: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v 

Bratislave 
IČO: 00399957 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000074466/8180 
  
  

2. Predmet zmluvy a miesto plnenia 
 
2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovných služieb: 
      Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a kontrol na elektrickej požiarnej signalizácii v objektoch uvedených 

v prílohe tejto zmluvy. 
2.2 Predmetom tejto zmluvy je spracovanie správ a dodanie všetkých písomností z vykonaných odborných 

prehliadok, skúšok a kontrol.  
2.3   Podrobná špecifikácia služieb tvorí prílohu č. 1 ku zmluve. 
 
 
3. Spôsob plnenia predmetu zmluvy   
 
3.1  Za účelom  vstupov do objektov objednávateľa a kontroly činnosti poskytovateľa, poskytovateľ vopred ohlási 

a dohodne s objednávateľom čas výkonu služieb. 
3.2 Činnosť poskytovateľa je počas vykonávania odborných prehliadok, skúšok a kontrol povinný kontrolovať 

poverený zástupca objednávateľa. Poskytovateľ zabezpečí prítomnosť povereného zástupcu 
objednávateľa počas vykonávania služieb. 

3.3 Preberanie vykonaných služieb sa bude uskutočňovať písomnou formou. 
3.4 Poskytovateľ bude pri vykonávaní ročných, štvrťročných a mesačných odborných prehliadok, skúšok 

a kontrol dodržiavať platné predpisy. 
3.5 Správa o vykonaní odbornej prehliadky, skúšky alebo kontroly bude opatrená dátumom jej spracovania, 

poradovým číslom, originálnym podpisom a originálnym odtlačkom pečiatky spracovateľa písomnosti 
a poskytovateľa služieb. 

 
4. Čas plnenia 
 



 Strana 4 

4.1 Poskytovateľ bude vykonávať odborné prehliadky, skúšky a kontroly v roku 2013. 
 

5. Práva a povinnosti  zmluvných strán  

 

5.1 Práva objednávateľa: 
- objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby jej trvania : 

a) kedykoľvek na základe písomnej dohody zmluvných strán k dohodnutému termínu, alebo 
b) v prípade podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy poskytovateľom. Za podstatné 

podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy, 
Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane. 

5.2 Povinnosti objednávateľa: 
- objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne, alebo na vyzvanie poskytovateľa bezchybne poskytnutú službu 
prevziať, 
- uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v čl.6. tejto zmluvy, 
prostredníctvom svojho povereného zástupcu skontrolovať činnosť poskytovateľa počas vykonávania odborných 
prehliadok, skúšok a kontrol. 
5.3 Práva poskytovateľa: 
- odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia podmienok tejto zmluvy objednávateľom. 
5.4  Povinnosti poskytovateľa: 
- vykonať predmet plnenia tejto zmluvy v dojednanom čase, 
- poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zistenie skrytých prekážok podľa § 552 
Obchodného zákonníka, 
- pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy a platnými predpismi, 
- nesmie poveriť činnosťou ako celku, uvedenou v predmete tejto zmluvy inú právnickú ani fyzickú osobu, 
- ručí za bezúhonnosť svojich pracovníkov, 
- zabezpečiť prítomnosť povereného zástupcu objednávateľa počas vykonávania služieb v priestoroch 
objednávateľa. 
 
6.  Cena a platobné podmienky 
  
6.1 Cena za predmet zmluvy za podmienok dohodnutých v zmluve je stanovená dohodou zmluvných strán 
v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení zákona č. 196/2000 Z.z., vyhlášky MF SR č. 87 1996 
Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 
6.1.1 Cena predmetu plnenia bez DPH..................eur 
     sadzba DPH....................................................% 

  výška DPH...................................................eur 
       cena predmetu plnenia s DPH......................eur 
6.2  V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vykonaním tej-ktorej služby (dopravné náklady, spracovanie 

a dodanie správ z odborných prehliadok a skúšok a z vykonaných kontrol a  a podobne). Do tejto ceny sú 
započítané iba ekonomicky oprávnené náklady a primeraný zisk podľa §2 a §3 zák. č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

6.3  Pre rok 2013 je cena stanovená ako cena pevná. 
6.4 K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby  DPH. 
6.5 Činnosti, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, sú ocenené v prílohe č. 1 k tejto zmluve.  
6.6 Na predmet tejto zmluvy nebudú poskytnuté zálohové platby. 
6.7 Úhrada ceny za poskytnuté služby bude vykonávaná v eur bankovým prevodom na základe faktúry, 

vystavenej poskytovateľom a odsúhlasenej objednávateľom  po dodaní správy z vykonanej odbornej 
prehliadky, skúšky alebo kontroly.  

6.8 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ku ktorej bude pripojený odsúhlasený súpis 
poskytnutých služieb. K faktúre musí byť priložený preberací protokol podpísaný objednávateľom a dodací 
list správy o vykonaní odbornej prehliadky, skúšky alebo kontroly, podpísaný objednávateľom, ak prevzatie 
týchto písomností nie je uvedené v preberacom protokole. Vykonané činnosti budú poskytovateľom 
v preberacom protokole uvedené v položkovitej skladbe. 
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6.9 V prípade, že predložená faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom odseku, 
objednávateľ vráti faktúru poskytovateľovi, ktorý je povinný vystaviť novú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

6.10 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 
7. Zmluvné pokuty a náhrada škôd 
 
7.1 Objednávateľ je oprávnený účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s poskytnutím služieb 

v dohodnutom termíne vo výške 0,05 % z ceny služieb s DPH, s poskytnutím ktorých je v omeškaní.  
7.2 Poskytovateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s uhradením faktúry vo 

výške 0,05 % z  ceny neuhradenej čiastky z faktúry za každý aj začatý deň omeškania jej úhrady. 
7.3 Zaplatením zmluvných pokút nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody. 
  
8. Spoločné a záverečné ustanovenia 
 
8.1 Táto zmluva nadobúda: 

 - platnosť  dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 
31.12.2013 a 

        - a účinnosť  po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. 
8.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 ku zmluve - vecná a cenová špecifikácia služieb. 
8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňované písomnou formou. 
8.4 Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve. K návrhu dodatkov tejto zmluvy sa 

strany zaväzujú vyjadriť v lehote do 14 dní. V prípade, že nedôjde k dohode, je oprávnená ktorákoľvek strana 
požiadať súd o rozhodnutie. 

8.5 Zmluvný vzťah môžu zmluvné strany ukončiť nasledovne: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy podľa článku 5. tejto zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek 

zmluvnou stranou zmluva zaniká podľa  § 349 Obchodného zákonníka. 
8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, obligatórne formou dohody 

prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, ktorákoľvek zo 
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu. 

8.7 V ostatných vzťahoch osobitne neupravených touto zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.  

8.8 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 
8.9 Táto zmluva a jej príloha č. 1 je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a 

poskytovateľ dva rovnopisy. 
8.10  Poskytovateľ súhlasí so zverejnením zmluvy.  
 
 
 
 
 
 8.11Poskytovateľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh 

v elektronickej  forme vo formáte PDF  s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD 
(nepodpísaná zmluva) pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. 

 
 
 
 
V Bratislave, dňa ……….....         V ………………………………….. 
 
 
 
 
 Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., 
rektor Ekonomickej univerzity 
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            v Bratislave 
 
          objednávateľ                                                                       poskytovateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Príloha č. 1 ku zmluve o poskytnutí služieb č. ....................... 
 
Miesto poskytnutia: Archív Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 85235 
Bratislava. 
Rozsah predmetu zmluvy: 
EPS objekt– je sústava elektronických prvkov , ktoré umožňujú samočinnú a manuálnu signalizáciu požiaru 
v priestoroch budovy Archívu EU. Systém pozostáva s riadiacej ústredni EPS, doplnkového zdroja PREVIS, 
detektorov a prvkov EPS. Doplnkový zdroj PREVIS slúži na napájanie zariadenia RAS 51. Poplachový systém je 
realizovaný akustickou signalizáciou ústredne, internými úsekovými sirénami, automatickým  telefónnym 
hlásičom a sig. panelom umiestneným v priľahlej budove kotolni. Ústredňa EPS je pripojená zo siete TN-S 230V 
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cez transformátor 230V/28V, ktorý vytvára bezpečné napätie pre funkciu celého zariadenia. 
 
Zariadenie pozostáva: 
  
Ustredňa EPS BMZ 349 – 1ks 
Samočinný hlásič ORM 130A- 21 ks 
Tepelný diferenciálny hlásič VVDM 215A- 3ks 
Tlačidlový hlásič FT 513 - 4ks 
RAS 51B systém nastavenia vzduchu – 1ks 
Signálne svietidlá RAL 715 – 20 ks 
Intérne lokálne sirény – 4ks 
Doplnkový zdroj Previs 27- 5A – 1ks 
 
Bodové hlásiče:28 
Plošné hlásiče: RAS51B 
 
1 x odborná prehliadka a odborná skúška 
3 x skúška činnosti 
8 x mesačná kontrola 
 
Mesačná kontrola pozostáva: 
1 Ústredňa:/ ovládací panel EPS 

• identifikácia ústredne 
• kontrola zobrazenia stavu pokoja, požiaru, poruchy vypnutia, skúšania  
• kontrola signalizácie napájania 
• kontrola systemového dátum a času 
• test optickej  akustickej signalizácie 
• stav počítadla poplachov 

2. Náhradný napájací zdroj: 
• kontrola stavu spojov batérie 
• kontrola mechanického upevnenia batérie 
• kontrola stavu obalu batérie 

3. Hlásiče požiaru: 
• identifikácia vybraného hlasiča požiaru, typ FT 513  
• aktivácia požiarneho poplachu vybraného hlásiča požiaru 
• signalizácia stavu požiarneho poplachu ( ústredňa/panel) 

4. Výstupy EPS 
• ovládané požiarnotechnické zariadenia 
• kontrola výstupov na ovládanie požiarnotech. zariadení 
• extérne signalizačné zariadenia 
• kontrola výstupov na ovládanie externých signalizačných zariadení 

5.Prevádzková kniha: zápis o vykonaní mesačnej kontroly 
 
Štvrťročná ( Skúška činnosti)  kontrola pozostáva: 
1 Ústredňa: 

• identifikácia ústredne 
• kontrola zobrazenia stavu pokoja, požiaru, poruchy vypnutia, skúšania  
• kontrola signalizácie napájania 
• kontrola systémového dátum a času 
• test optickej  akustickej signalizácie 
• stav počítadla poplachov 

2. Náhradný napájací zdroj: 
• kontrola prúdov a napätí zdroja ústredne 
• kontrola stavu spojov akumulátorov 
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• kontrola mechanického upevnenia a stavu obalu akumulátorov 
• kontrola životnosti akumulátorov a ich výmena podľa potreby 
• kontrola prevádzkyschopnosti akumulátorov 
• dobíjacie napätie akumulátorov 
• napätie akumulátorov po vypnutí hlavného zdroja 

3. Dopnkové napájacie zdroje  
• kontrola prúdov a napätí doplnkového zdroja 

4. Hlásiče požiaru: 
• vizuálna kontrola hlasičov (čistota, upevnenie, neporušenosť) 
• odstránenie povrchovej nečistoty 
• kontrola okolitého prostredia hlasičov 
• kontrola funkčnosti hlasičov 
• bodové dymové – ORM 130, počet 21 ks 
• bodové tepelné – WDM 215 ,počet 3ks 
• nasávacie dymové RAS 513, počet 1ks 
• tlačidlové typ FT 513, počet 4ks 

5. Optické a akustické signalizačné zariadenia 
• vizuálna kontrola zariadení (čistota, upevnenie, neporušenosť) 
• odstránenie povrchovej nečistoty 
• kontrola funkčnosti zariadení 
• zariadenie – typ RAL 715- počet 20ks 

6. Ovládanie výstupných a doplňujúcich zariadení 
• vizuálna kontrola výstupných modulov (čistota, upevnenie, neporušenosť) 
• odstránenie povrchovej nečistoty 
• kontrola funkčnosti výstupov 
• zariadenie – typ ATH- počet 1ks 
• zariadenie – sirény –počet 4ks  

7. Prevádzková kniha 
• kontrola zaznamenávania údajov do prevádzkovej knihy 
• zápis o vykonaní štvrťročnej kontroly do prevádzkovej knihy 

 
 
 
 
 
Ročná odborná prehliadka a odborná skúška pozostáva: 

• komlexná odborná prehliadka EPS  
• meranie napätia, izolačných odporov, impedančnej slučky, meranie napätí akmulátorov 
• funkčnosť a citlivosť detektorov a prvkov EPS 
• príp. iné činnosti v zmysle platných predpisov 

Ročná odborná prehliadka a skúška EPS sa vykonáva podľa vyhlášky 508/2009, Zb.z. príl.č.8 a Vyhl. MV SR 
726/2002 Zb.z.§ 15, odst.2, písmeno d., 718/2002, STN 33200-4-41, STN 332000-6-61, STN 332710. 
                

por.č. Podrobná špecifikácia v objekte MJ množstvo cena za mj 
bez DPH 

cena spolu 
bez DPH 

1 Ústredňa EPS BMZ 349 ks 1     
2 Samočinný hlásič ORM 130A  ks 21     
3 Tepelný diferenciálny hlásič VVDM 215A ks 3     
4 Tlačidlový hlásič FT 513 ks 4   
5 RAS 51B systém nastavenia vzduchu ks 1   
6 Signálne svietidlá RAL 715 ks 20   
7 Intérne lokálne sirény ks 4   
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8 Doplnkový zdroj Previs 27–5A ks 1   
      

9 Kontrola mesačná ks 6     
10 Kontrola štvrťročná ks 2     
11 Kontrola ročná ks 1     

SPOLU 
za 1 rok /mesačné, štvrťročné, ročná/ 
Vyhl. 726/2002 Z.z. – spolu za rok 2013        

      
 
 
 




