
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 v Bratislave 
Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
IČO:   00399957 
Telefón:                        +421 267295147 
Fax:                              +421 267295185 
Kontaktná osoba:         Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky:  Tlačiarenské služby pre EU v Bratislave  
3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je poskytnutie tlačiarenských a príbuzných služieb súvisiacich s tlačou podľa 
podrobného popisu a špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 zadania zákazky  a dodávka do miesta 
plnenia, ktorým je   Vydavateľstvo EKONÓM  Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 
1, 852 35 Bratislava a jeho vyloženie do určeného skladu. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 1 tohto zadania. 
Predpokladaná hodnota zákazky:  16 137,00 eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  Najnižšia  celková cena  za poskytnutie  predmetu zákazky 
v eurách za predpokladaný náklad vrátane DPH.  

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 25.07.2014 do 9.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: anna.narodova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Národová Anna 
Ponuku možno doručiť: e-mailom, faxom, poštou, osobne, kuriérom. Súčasťou ponuky je Zmluva 
o poskytnutí služieb s prílohami a fotokópia a lebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý je 
predmetom zákazky 

6. Miesta poskytnutia služby:   
Miesto  dodania tovaru je uvedené v opise predmetu zákazky. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 
- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý je predmetom zákazky. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 
Verejný obstarávateľ  požaduje stanoviť cenu za plnenie predmetu obstarávania podľa zákona NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, 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,  v EUR. 
Uchádzač  spracuje cenu v členení:  
� cena v EUR bez DPH 
� sadzba DPH a výška DPH 
� cena v EUR vrátane DPH 
V jednotkových cenách poskytovaných služieb sú zohľadnené  všetky súvisiace náklady  uchádzača spojené 
s poskytnutím plnenia predmetu zákazky. 
Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný a jasný.   

        Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 
9.   Lehota poskytnutia:  do 31.12.2014 
10. Ďalšie informácie 



Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 
úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 
uvedenú v bode 3. 

 
 
 

Zmluva o poskytnutí služieb 
     č. objednávateľa................ 

č. poskytovateľa:............... 
 
 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
 

Článok I 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  
obchodný názov: Ekonomická univerzita v Bratislave 
   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
zastúpený:   Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf  Sivák, PhD. 
   Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
IČO:    00399957 
IČO pre DPH:  SK2020879245 
DIČ:   2020879245 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
číslo účtu:                    bude doplnené pred podpisom zmluvy 

      Osoba oprávnená  konať vo veciach realizácie zmluvy:  
Tel.: 02/ bude doplnené pred podpisom zmluvy  
E-mail: bude doplnené pred podpisom zmluvy  

(ďalej len „objednávateľ " ) 
 
1.2 Poskytovateľ: 

obchodný názov 
zastúpený:  
zapísaný:  
IČO:  
IČO pre DPH: 

DIČ: 
bankové spojenie:  
číslo účtu: 

 
(ďalej len „poskytovateľ " ) 

 
 

Článok II 
Úvodné ustanovenia 

2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu (ďalej len „zmluva“) v súlade s výsledkom zadávania zákazky podľa 
§9 ods. 9 platného zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov -  „Tlačiarenské služby pre EU v Bratislave“. 

2.2 Touto zmluvou sa stanovuje právny režim poskytnutia tlačiarenských služieb na základe uplatnenia 
objednávok na poskytnutie služby. V objednávke bude presne určený počet a druh publikácií, miesto 
dodania a ostatné dodacie podmienky v súlade s touto zmluvou. Objednávky bude vystavovať a predkladať  
riaditeľka CPČaUS EU v Bratislave, alebo ňou splnomocnená osoba pre tento úkon, a to priebežne a podľa 
aktuálnych potrieb. 

 
 



Článok III 
Predmet plnenia zmluvy 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa zabezpečovať tlačiarenské služby a objednávateľ sa 
zaväzuje, že za poskytnutú službu zaplatí zmluvnú cenu. Predmet plnenia zmluvy je bližšie špecifikovaný v 
prílohe č. 1 vecná a cenová špecifikácia predmetu zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Počas trvania zmluvného vzťahu sa môže vyskytnúť potreba objednávateľa na dodanie aj iného ako 
špecifikovaného tovaru, ktorý je uvedený v prílohe č. 1 tejto zmluvy, v takomto prípade si objednávateľ 
objedná tlačiarenské služby na základe aktuálnych potrieb, najmä pokiaľ ide o formát, počet výtlačkov, počet 
strán, farebnosť a pod. 

3.2 Poskytovateľ sa v dohodnutej lehote zaväzuje: 
- prevziať podklady od objednávateľa 
- v požadovanom množstve a kvalite vyhotoviť publikáciu vrátane obálky na základe požiadavky v 

zmysle tejto zmluvy, 
- zabezpečiť lepenie, balenie, ostatné súvisiace služby a dovoz (doručenie) hotových publikácií na 

miesto poskytnutia služby, ktorým je VE EU v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava.  
Lehota sa počíta odo dňa prevzatia podkladov poskytovateľom od objednávateľa do 12:00 hod  dňa dovozu 
(doručenia) hotových publikácií v požadovanom množstve a kvalite na miesto poskytnutia služby. 

3.3 Predpokladaný finančný objem predmetu plnenia zmluvy počas jej platnosti je do ...........,- eur bez DPH na 
celý predmet verejného obstarávania „Tlačiarenské služby pre EU v Bratislave“. Objednávateľ nie je povinný 
zakúpiť predpokladané množstvo jednotlivého druhu tovaru tvoriaceho predmet plnenia zmluvy, ani jeho 
predpokladaný finančný objem. Celkové zakúpené množstvo predmetu plnenia zmluvy bude závisieť od 
finančných možností a konečných potrieb objednávateľa. 

 
Článok IV 

Cena predmetu plnenia zmluvy 
4.1 Cena za predmet plnenia zmluvy musí byť stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon o cenách v znení neskorších predpisov. 

4.2 Cena je v súlade s § 2 zákona o cenách založená na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, 
ekonomicky oprávnených nákladoch a primeranom zisku. Zmluvná cena pokrýva všetky ekonomicky 
oprávnené náklady poskytovateľa vynaložené v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy (napr. dopravu na 
miesto dodania, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby a iné súvisiace platby, …). 

4.3 Jednotkové ceny sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Celková cena za 
predmet plnenia tejto zmluvy sa bude odvíjať od skutočne poskytnutých tlačiarenských služieb, množstiev a 
druhov tlačovín. 

4.4 Jednotkové ceny za predmet zákazky sú cenami konečnými, t.j. nebudú sa navyšovať o ďalšie náklady. 
Objednávateľ pripustí úpravu jednotkových cien poskytovateľa v priebehu platnosti zmluvy v prípade zmeny 
sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu. 

 
Článok V 

Podmienky dodania a preberania predmetu plnenia zmluvy 
5.1 Za poskytovateľa je za riadne odovzdanie predmetu plnenia zmluvy zodpovedná osoba oprávnená konať vo 

veciach realizácie zmluvy podľa čl. I., pokiaľ nie je v  objednávke uvedené inak. 
5.2 Predmet plnenia zmluvy za objednávateľa preberá osoba uvedená v  objednávke, ktorú určí oprávnená osoba 

uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
Lehota dodania predmetu plnenia podľa tejto zmluvy bude určená v  objednávke. V  objednávkach bude 
uvedená špecifikácia jednotlivých publikácií, tlačív, ich množstvo, cena, miesto dodania, termín dodania a 
ostatné dodacie podmienky. Ak poskytovateľ zistí, že akákoľvek špecifikácia uvedená v  objednávke má 
vady (nie je úplná, nie je jednoznačná a pod.), je povinný objednávateľa na toto písomne upozorniť. 

5.3 Predmet plnenia zmluvy sa považuje za dodaný po podpísaní dodacieho listu s uvedením množstva a druhu 
dodaných výtlačkov, konečnou cenou, dátumom, pečiatkou a podpisom zodpovednej osoby objednávateľa 
a poskytovateľa. 

5.4 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť dodanie predmetu  objednávky v prípade, ak táto bola dodaná po 
lehote na dodanie, ak má viditeľné vady (najmä poškodené obaly, publikácie), nebolo dodržané zmluvne 



dohodnuté množstvo a druh výtlačkov. V takomto prípade sa bude postupovať akoby predmet plnenia zmluvy 
ani nebol dodaný. 

 
 
 

Článok VI 
Miesto dodania a preberania predmetu plnenia zmluvy 

6.1 Miestom dodania a preberania predmetu plnenia zmluvy je: 
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Vydavateľstvo EKONÓM 
Dolnozemská cesta č.1 
852 35 Bratislava 

Konkrétne, resp. iné miesto dodania bude spresnené v  objednávke. 
 

Článok VII 
Platobné podmienky 

7.1 Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú cenu na základe faktúry 
vystavenej poskytovateľom. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu 
plnenia zmluvy. 

7.2 Každá faktúra bude mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou 
súčasťou faktúry bude originál dodacieho listu. 

7.3 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. Ak predložená 
faktúra nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti lehote splatnosti poskytovateľovi na 
dopracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

7.4 Faktúry budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom. 
 

Článok VIII 
Záruka na predmet plnenia zmluvy 

8.1 Objednávateľ má právo kontrolovať množstvo a kvalitu dodaných publikácií. V prípade, že objednávateľ zistí 
nedostatky resp. rozpor s vopred dohodnutými požiadavkami, je oprávnený požiadať poskytovateľa o ich 
odstránenie. Poskytovateľ sa zaväzuje v prípade opodstatnenosti požiadavky objednávateľa tieto nedostatky 
bezodkladne 
odstrániť. 

 
Článok IX 

Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 
9.1 V prípade nedodržania lehoty dodania predmetu plnenia zmluvy si objednávateľ môže uplatniť voči 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu zmluvy za každý deň omeškania. 
9.2 V prípade omeškania platby si poskytovateľ môže uplatniť voči objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 

0,05 % z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania. 
9.3 Pri odstúpení od zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená vymáhať preukázateľne vynaložené náklady. 
 

Článok X 
Doba trvania zmluvy a právo odstúpenia od zmluvy 

10.1 Zmluva sa  uzatvára na dobu jedného roka odo dňa nadobudnutia  jej účinnosti  alebo do vyčerpania limitu 
        ........ eur bez DHP, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 
10.2 Každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej 

povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie podstatných 
zmluvných povinností úplne nemožným. 

 
Článok XI 

Záverečné ustanovenia 
11.1 Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 



11.2 Na prerokovanie prípadných sporov je určený miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo 
objednávateľa. 

11.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 
republiky. Poskytovateľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v 
Centrálnom registri zmlúv. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ dostane tri rovnopisy a 
poskytovateľ dostane dva rovnopisy. 

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a s ním súhlasili, čo 
potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
Príloha č. 1: Vecná a cenová špecifikácia predmetu zmluvy 
Príloha č. 2: zoznam oprávnených osôb 
 
Za poskytovateľa:       Za objednávateľa: 
dňa:         dňa: 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




