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:
02/67295270
Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka
e-mail: peter.ondrejka@euba.sk
2. Názov predmetu zákazky: Inžinierska činnosť pre akciu „Výmena tlakových nádob
a plynofikovaných parných kotlov v objekte ŠD Horský park Bratislava“
3. Opis predmetu zákazky: Komplexná rekonštrukcia – kompletná výmena technológie
vykurovania a napojenia nových kotlov na jestvujúci rozvod plynu v kotolni. Súčasťou
zadania sú obchodné podmienky.

Predmetom inžinierskej činnosti je dodanie právoplatného stavebného povolenia
a kolaudačného rozhodnutia vrátane získania a dodania vyjadrení všetkých dotknutých
organizácií,
mandantovi. Inžinierska činnosť
zahŕňa kompletne všetky vyjadrenia
dotknutých organizácií, stanoviská, povolenia a potvrdenia, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu
stavebného povolenia a kolaudačného rozhodnutia, aj overenie PD na Technickej inšpekcii.
Inžinierska činnosť zahŕňa aj dodanie PD mandantovi, overenej stavebným úradom. PD pre
inžiniersku činnosť a pre stavebné konanie vypracuje a dodá mandatárovi projektant
mandanta.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH. V cene budú zahrnuté všetky
náklady vrátane poplatkov.

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka s návrhom zmluvy najneskôr do
19.11.2014 do 12.00 h faxom, poštou
na adresu:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk

5. Podmienky účasti uchádzačov:
Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia poskytovať
službu, ktorá/rý je predmetom zákazky.
6. Ďalšie informácie : súčasťou zadania sú obchodné podmienky verejného
obstarávateľa.

Mandátna zmluva na výkon inžinierskej činnosti
Článok I. – Zmluvné strany
1.1. Mandant:
Sídlo:

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

IČ pre DPH:

SK 2020879245

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

SK3981800000007000241447

(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 pre akciu „Výmena tlakových nádob
a plynofikovaných parných kotlov v objekte ŠD Horský park Bratislava“ :
2.1.1 Dodanie právoplatného stavebného povolenia vrátane získania a dodania vyjadrení
všetkých dotknutých organizácií, mandantovi.
2.1.2. Dodanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia vrátane získania a dodania vyjadrení
všetkých dotknutých organizácií, mandantovi.
Inžinierska činnosť zahŕňa kompletne všetky vyjadrenia dotknutých organizácií, stanoviská,
povolenia a potvrdenia, ktoré sú nevyhnutné k vydaniu stavebného povolenia a kolaudačného
rozhodnutia, aj overenie PD na Technickej inšpekcii.
Inžinierska činnosť zahŕňa aj dodanie PD mandantovi, overenej stavebným úradom. PD pre
inžiniersku činnosť a pre stavebné konanie vypracuje a dodá mandatárovi projektant
mandanta.

Článok III. – Čas plnenia
3.1. Mandatár dodá mandantovi predmet plnenia uvedený v čl. II. bod 2.1.1 tejto zmluvy
mandantovi do 1 mesiaca od odovzdania PD.
3.2. Mandatár dodá mandantovi predmet plnenia uvedený v čl. II. bod 2.1.2 tejto zmluvy
mandantovi do 1 mesiaca od ukončenia diela.

Článok IV. – Odplata
4.1. Mandant sa zaväzuje za činnosti vykonané mandatárom podľa čl. II. – Predmet plnenia
tejto zmluvy, poskytnúť mandatárovi odplatu.

4.2. Odplatu za predmet plnenia uvedený v čl. II. bod 2.1.1 tejto zmluvy zaplatí mandatár
mandantovi do 30 dní po dodaní právoplatného stavebného povolenia, na základe
faktúry predloženej mandatárom.
4.3. Odplatu za predmet plnenia uvedený v čl. II. bod 2.1.2 tejto zmluvy zaplatí mandatár
mandantovi do 30 dní po dodaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia, na základe
faktúry predloženej mandatárom.
4.4. Odplata za predmet plnenia je :
- za predmet plnenia uvedený v čl. II. bod 2.1.1 tejto zmluvy ....................eur s DPH.
- za predmet plnenia uvedený v čl. II. bod 2.1.2 tejto zmluvy.................... 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 vykonanú inžiniersku činnosť bude mandant uhrádzať mandatárovi na
základe platobného kalendára, najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca
nasledujúceho za mesiacom, v ktorom bola inžinierska činnosť vykonaná.
5.3. Právo fakturovať odplatu vznikne mandatárovi vždy nasledujúci mesiac po mesiaci,
v ktorom bola inžinierska činnosť vykonaná.

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
pre akciu „Výmena tlakových nádob a plynofikovaných parných kotlov v objekte ŠD
Horský park Bratislava“.

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. 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.
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. 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.

9.2. Vzťahy neupravené touto zmluvou o dielo sa budú riadiť ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

9.3. Zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z toho 3x pre objednávateľa a 2x pre
zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy.

9.5. 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.
9.6. 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

Mandant:

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

Mandatár:

