
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

 

 

 

Kontaktná osoba: Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky: Deratizácia a dezinsekcia 

3. Opis predmetu zákazky: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č. 1 k obchodným podmienkam. 

Požiadavky na prípravky: 

Deratizačný prípravok - nástraha musí byť ekologická, vodeodolná s predĺženou dobou účinnosti (minimálne 6 

mesiacov), priemyselne vyrábaná, v ponuke je potrebné predložiť platné rozhodnutie - schválenie jej používania v 

komunálnej sfére - CCHLP (nepostačujúce rozhodnutie o účinnej látke). 

Dezinsekcia - vhodný prípravok, prípadne kombinácia prípravkov, v ponuke je potrebné predložiť schválenie 

príslušným štátnym orgánom - CCHLP. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 13 821,00 € bez DPH . 

5.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia  cena  predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Termín predloženia cenovej ponuky: do 19.11.2014 do 9.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.l, 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 

7.  Miesta výkonu poskytnutia služieb: 

Miesta poskytnutia služieb sú podrobne uvedené v obchodných podmienkach poskytnutia služby. 

8.  Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 

-  dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom zákazky, 

-  rozhodnutia KÚ (RÚVZ) o schválení „Prevádzkového poriadku“, 

-  „Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na výkon DDD (RÚVZ, ÚVZ SR), 

-  minimálne jedna potvrdená referencia. 

9.  Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení podľa prílohy č.1 k obchodným 

podmienkam.  

Názov: 
Sídlo: 

IČO: 
Telefón: 
Fax: 

Ekonomická univerzita v Bratislave Dolnozemská cesta 

č. 1, 852 35 Bratislava 
00399957  

+421    267295147 

+421    267295185 

mailto:anna.narodova@euba.sk


Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Cenu za jednotku množstva požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby trvania zmluvy. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent 

10. Lehota poskytnutia služieb: rok 2015. 

11. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu na poskytnutie služby v zmysle zákona 

č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

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 4. 

Príloha č.1 Obchodné podmienky poskytnutia služby 
 

Zmluva o poskytnutí služby č...... 
 

1. Zmluvné strany 

 

2. Predmet zmluvy a miesto plnenia 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je deratizácia a dezinsekcia na miestach poskytovania, ktoré sú uvedené  v bode 3.5 

tejto zmluvy , jedná sa o výkon:  

-preventívnej deratizácie,  

-represívnej deratizácie,  

-preventívnej dezinsekcie, 

-represívnej dezinsekcie, vrátane zberu uhynutých hlodavcov . 

2.2 Ako prípravok/kombinácia prípravkov na deratizáciu a dezisekciu budú použité: 

- ..............................................  deratizácia   

- ..............................................  dezinsekcia   

Kópia platného rozhodnutia - schválenia používania deratizačného prípravku v komunálnej sfére je prílohou 

Poskytovateľ:  
Sídlo:  

Zastúpený:  

IČO:  
DRČ:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

Zastúpený: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
 rektor Ekonomickej univerzity 
IČO: 00 399 957 

IČO pre DPH: SK2020879245 

DIČ: 2020879245 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 

č. účtu: SK9481800000007000080698 
SK3481800000007000074503 
SK3981800000007000241447 

  



 

č. 2 tejto zmluvy. 

Kópia schválenia prípravku/kombinácie prípravkov na dezinsekciu príslušným štátnym orgánom je prílohou 

č. 3 tejto zmluvy. 

2.3 Výkon deratizácie poskytovateľ zabezpečí v súlade s ustanoveniami zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, 

podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

2.4  Na výkon deratizácie bude použitá vodeodolná nástraha o hmotnosti 50 g/1 ks. 

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 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 služieb dodržiavať platné predpisy. 
3.5 Miestami poskytovania predmetu zákazky sú: 

ŠDaJ EU v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Starohájska č. 4, Starohájska č. 8, 

Študentský domov EU v Bratislave - Ekonóm na Prístavnej ulici, Bratislava 

ŠD Vlčie hrdlo, Bratislava 

SUZ EU v Bratislave, Konvetná 1,Bratislava 

ŠD EU v Bratislave - Horský park Prokopa Veľkého 41 a Hroboňova 4 ,Bratislava 

Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave so sídlom vo Virte - pošta Radvaň nad Dunajom 

EU v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, bufet V1 a bufet V2  

EU v Bratislave - V2, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, 

EU v Bratislave - V1, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, 

Archív EU v Bratislave, Dolnozemská č. 1, Bratislava, 

BBS EU v Bratislave, Palisády 22, Bratislava 

Vydavateľstvo EKONÓM EU v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, 

Objekt Školička EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava, 

AULA EU v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, Bratislava, 

Pasienky - ihrisko, Bratislava. 

3.6 Predmet zmluvy bude realizovaný na základe objednávok vystavených objednávateľom. Objednávky bude 

objednávateľ zasielať a uplatňovať: 

- na telefónne číslo poskytovateľa       ........................  

- na e-mailovú adresu poskytovateľa   .........................   

- na adresu poskytovateľa uvedenú v článku 1. tejto zmluvy. 

 

4  Čas plnenia 

4.1  Poskytovateľ bude vykonávať služby uvedené v predmete zmluvy v roku 2015 podľa časového 

harmonogramu, ktorý dohodne s objednávateľom. 

4.2  Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať  jeden celoplošný zásah v termíne najneskôr do 48 hodín od uplatnenia 

objednávky. 

4.3  Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať urgentný asanačný zásah najneskôr do 2 hodín od uplatnenia 

objednávky. 

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: 

a)  objednávateľ je povinný v dohodnutom termíne, alebo na vyzvanie poskytovateľa bezchybne 

poskytnutú službu prevziať, 

b)  uhradiť cenu za poskytnuté služby podľa podmienok uvedených v čl.6. tejto zmluvy, 

c)  prostredníctvom svojho povereného zástupcu skontrolovať činnosť poskytovateľa počas vykonávania 

služieb. 

5.3  Povinnosti poskytovateľa: 



 

a)  vykonať predmet plnenia tejto zmluvy v dojednanom čase, 

b)  poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zistenie skrytých prekážok podľa § 552 

Obchodného zákonníka, 

c)  pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať v súlade s ustanoveniami zmluvy a platnými predpismi, 

d)  nesmie poveriť činnosťou ako celku, uvedenou v predmete tejto zmluvy inú právnickú ani fyzickú 

osobu, 

e)  ručí za bezúhonnosť svojich pracovníkov, 

f)  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. 

6.2 Cena je stanovená pre rok 2015 ako cena pevná. 

6.3 Cenová a vecná špecifikácia služieb tvorí prílohu č. 1 k tejto zmluve. 

6.4 Na predmet tejto zmluvy nebudú poskytnuté zálohové platby. 

6.5 Úhrada ceny za poskytnuté služby bude vykonávaná v eurách bankovým prevodom na základe faktúry, 

vystavenej poskytovateľom a odsúhlasenej objednávateľom po splnení predmetu zmluvy,t. j. po podpísaní 

preberacieho protokolu zo strany objednávateľa. 

6.6  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, ku ktorej bude pripojený odsúhlasený 

súpis poskytnutých služieb. K faktúre musí byť priložený preberací protokol podpísaný objednávateľom. 

6.7  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. 

6.8  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

7 Záručná doba a vady diela 

7.1 Poskytovateľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok zmluvy a že počas 

záručnej doby bude mať požadované vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

7.2 Záručná doba je dní na dezinsekciu a nepretržitá (6 mesiacov) na deratizáciu a začína plynúť odo dňa odovzdania  

služby objednávateľovi. 

7.3  Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní predmetu zmluvy zodpovedá poskytovateľ iba vtedy, ak bolí spôsobené 

porušením jeho povinností. 

7.4 Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a 

poskytovateľ ani po vynaložení starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa 

upozornil, ale ten na ich použití trval. 

7.5 V prípade, že počas záručnej doby sa zistí vada na predmete zmluvy, spôsobená vadným vykonaním 

predmetu zmluvy, objednávateľ e-mailom, telefonicky upozorní poskytovateľa na tento jav. Zmluvné strany sa 

dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť bezplatne 

odstrániť zistené a reklamované vady. 

7.6  Poskytovateľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád vymedzených v tomto článku v čo najkratšom technicky 

možnom čase, najneskôr však do jedného pracovného dňa od uplatnenia reklamácie objednávateľom a vady 

odstrániť do troch pracovných dní, ak nedôjde k písomnej dohode o inom termíne, o ktorej sa zhotovi 

obojstranne potvrdený zápis. 

8  Úroky z omeškania, zmluvné pokuty a náhrada škôd 

8.1  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. 

8.2  Poskytovateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s uhradením faktúry vo 

výške 0,05 % z ceny s DPH neuhradenej čiastky z faktúry za každý aj začatý deň omeškania jej úhrady. 

8.3  Zaplatením zmluvných pokút, resp. úrokov z omeškania nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu 

škody. 

9  Spoločné a záverečné ustanovenia 

9.1 Táto zmluva nadobúda: 

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



 

1.1.2015 do 31.12.2015, 

. a účinnosť po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov. 

9.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

       príloha č. 1 - vecná a cenová špecifikácia. 

príloha č. 2 - Kópia platného rozhodnutia - schválenia používania deratizačného prípravku v komunálnej 

sfére - CCHLP 

príloha č. 3 - Kópia schválenia prípravku/kombinácie prípravkov na dezinsekciu príslušným štátnym orgánom 

(CCHLP). 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňované písomnou formou. 

9.4 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. 

9.5 V ostatných vzťahoch osobitne neupravených touto zmluvou sa spravujú podľa príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

9.6 Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

9.7 Poskytovateľ súhlasí so zverejnením zmluvy. 

9.8 Poskytovateľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh v elektronickej 

podobe vo formáte PDF s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD (nepodpísaná zmluva) pre zverejnenie 

zmluvy v CRZ vedenom úradom vlády SR. 

9.9 Táto zmluva a jej prílohy sú vyhotovené v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy a poskytovateľ dva 

rovnopisy. 

V Bratislave, dňa ................................................................  V 

objednávateľ poskytovateľ 

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

Ekonomickej univerzity v Bratislave
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Príloha č. 1 ku zmluve č. 
Názov prílohy: výpočet ceny a určenie predpokladaných množstiev predmetu zmluvy 

  V . . . .  
Dňa: 
Pečiatka a podpis oprávnenej osoby poskytovateľa 

 

Jednotka 

Počet 

jednotiek 
Cena za 

jednotku bez 

DPH 

Cena 

celkom 

bez 

DPH 

DPH 20% Cena celkom s DPH 

Deratizácia 

Vrátane zberu uhynutých 

hlodavcov 

ks nástrah 3 425 

    

Dezinsekcia 

,../m2 ošetrenej plochy, 

celoplošný zásah s opakovaním 

m2 307 053 

    

Dezinsekcia 

,../m2 ošetrenej plochy, ohniskový 

zásah proti ploštici posteľnej 

m2 2 400 

    

Cena celkom  

   



 

 


