
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: Odborné prehliadky a skúšky EPS 

3. Opis predmetu zákazky: Je uvedený v prílohe k obchodným podmienkam. Súčasťou 

zadania sú obchodné podmienky s prílohami. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka s návrhom zmluvy   najneskôr do 

04.11.2014   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 

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia  poskytovať 

službu, ktorá/rý je predmetom zákazky. 

7. Ďalšie informácie : súčasťou zadania sú obchodné podmienky verejného 

obstarávateľa. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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: SK3981800000007000241447 

  

  

2. Predmet zmluvy a miesto plnenia 



 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nasledovných služieb: 

2.1.1 Vykonanie odborných prehliadok, skúšok a kontrol na elektrickej požiarnej signalizácii 

v objektoch podľa príloh tejto zmluvy. 

2.1.2 Vykonanie pravidelných skúšok PR a PSN v objektoch podľa príloh 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 prílohy 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 Činnost 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 

 

4.1 Poskytovateľ bude vykonávať odborné prehliadky, skúšky a kontroly v roku 2015. 

 

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  za objekt V1, V2 Dolnozemská, Bratislava 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

    Cena predmetu plnenia  za objekt aula Dolnozemská, Bratislava 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

   Cena predmetu plnenia  za objekt archív Dolnozemská, Bratislava 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

    Cena predmetu plnenia  za objekt ŠD Ekonóm, Prístavná, Bratislava 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

    Cena predmetu plnenia  za objekt ŠD Dolnozemská, Bratislava 
    bez DPH..................eur 



     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

   Cena predmetu plnenia  za objekt ŠD Starohájska, Bratislava 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

   Cena predmetu plnenia  za objekt prístavby, Tajovského, Košice 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

   Cena predmetu plnenia  za vzdelávacie zariadenie Virt, okres Komárno 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 

   Cena predmetu plnenia  za objekt vila Horský park Bratislava 
    bez DPH..................eur 

     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 
            Cena predmetu plnenia  za ŠD Horský park Prokopa Veľkého bloky E,F,D Bratislava 

    bez DPH..................eur 
     sadzba DPH....................................................% 
     výška DPH...................................................eur 
     cena predmetu plnenia s DPH......................eur 
 
 

   Cena predmetu plnenia  spolu 
    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  Cena je 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 prílohách 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. 

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 a účinnosť 

nasledujúci deň po dni zverejnenia podľa platných predpisov. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 
určitú do 31.12.2015. 

8.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy - 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 nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť po dni 
zverejnenia podľa platných predpisov.  

8.10  Táto zmluva a jej prílohy je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva 
rovnopisy a poskytovateľ dva rovnopisy. 

8.11  Poskytovateľ súhlasí so zverejnením zmluvy.  



8.12  Poskytovateľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy 
vrátane príloh v elektronickej podobe vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v CRZ vedenom 
úradom vlády. 

 

 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

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

rektor Ekonomickej univerzity 

            v Bratislave 

 

          objednávateľ                                                                       poskytovateľ 

 

 

 

 

 

 


