
 

                                                 Zadanie zákazky  
Postupom podľa §117  zákona č. 343/2015 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 267295269  

Kontaktná osoba:  Ing. Galina Uherková 

e-mail: galina.uherková@euba.sk 

  

2. Názov predmetu zákazky: Pranie bielizne - Virt.  

3. Opis predmetu zákazky: Pranie posteľnej bielizne, obrusov, uterákov vrátane súvisiacich 

služieb, t.j. odvoz a dovoz bielizne pre vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v 

Bratislave so sídlom vo Virte, okres Komárno.  

4. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe zadania.  

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 671,00 bez DPH €.  

6. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za poskytnutie služby spolu za 

predpokladané množstvo tovaru vrátane DPH. Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý 

ponúkne za poskytnutie služby spolu najnižšiu cenu vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom 

DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady 

súvisiace s poskytnutím služby.  

7. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
 

Termín predloženia cenovej ponuky: do 06. 09. 2016 do 10.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk  

informácie na tel.č. 672 95 269, kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková 

Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne.  

8. Miesto poskytnutia služieb: Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave, 
Virt, 946 38 Radvaň nad Dunajom, okres Komárno.  

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

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

 

10. 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 podľa prílohy zadania, vrátane 

všetkých nákladov súvisiace s poskytnutím služieb, t.j. odvoz a dovoz bielizne.  

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

 



Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 

poskytnutia služby.  

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  
11. Lehota poskytnutia služieb: Uchádzač bude poskytovať službu v roku 2016 priebežne.  

12. Ďalšie informácie: Verejný obstarávateľ uzavrie zmluvu o poskytnutí služieb s úspešným 

uchádzačom.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zmluva o poskytnutí služieb č. ..................(vyplní verejný obstarávateľ) 

 

1. Zmluvné strany  

Poskytovateľ:  
Sídlo:  

Zastúpený:  

IČO:  

IČ DPH:  

Bankové spojenie:  

Číslo účtu:  

 

Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

Zastúpený: prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.  

rektor Ekonomickej univerzity  

IČO: 00 399 957  

IČO pre DPH: SK2020879245  

DIČ: 2020879245  

Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava  

č. účtu: SK17818000000074503/8180  

 

2. Predmet, cena a miesto plnenia  
2.1 Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie služby „Pranie bielizne vrátane súvisiacich služieb, 

t.j. odvoz a dovoz prádla na miesto objednávateľa – Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej 

univerzity v Bratislave, Virt, 946 38 Radvaň nad Dunajom. Špecifikácia služby a ceny sú uvedené 

v prílohe číslo 1 k tejto zmluve.  

 

3. Čas plnenia  
3.1 Poskytovateľ bude vykonávať službu na základe objednávok. Objednávky zasielané e-mailom 

bude poskytovateľ prijímať na e-mailovej adrese poskytovateľa:............................   

Objednávky zasielané poštou bude poskytovateľ prijímať na poštovej adrese poskytovateľa: 

.........................................  

Službu vykoná poskytovateľ do5 pracovných dní od obdržania záväznej objednávky.  

 

4. Práva a povinnosti strán  
4.1 Práva objednávateľa:  

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

a) kedykoľvek na základe písomnej dohody strán k dohodnutému termínu, alebo  

b) v prípade podstatného porušenia podmienok tejto dohody poskytovateľom. Za podstatné 

podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy.  

Odstúpenie od zmluvy sa stane účinným dňom doručenia oznámenia druhej strane.  

4.2 Povinnosti objednávateľa:  

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

bezchybne poskytnutú službu prevziať,  

b) uhradiť cenu za poskytnuté služby,  

c) prostredníctvom svojho povereného zástupcu skontrolovať činnosť poskytovateľa.  

4.3 Povinnosti poskytovateľa:  

a) vykonať predmet plnenia v dojednanom čase,  

b) poskytovateľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi zistenie skrytých  

prekážok podľa § 552 Obchodného zákonníka,  



c) umožniť prítomnosť povereného zástupcu objednávateľa počas vykonávania služieb v 

priestoroch poskytovateľa.  

 

5. Platobné podmienky  
5.1 Na predmet tejto zmluvy nebudú poskytnuté zálohové platby.  

5.2 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.  

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

odsúhlasený súpis poskytnutých služieb. K faktúre musí byť priložený preberací protokol 

podpísaný objednávateľom. 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.  

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

 

6. Úroky z omeškania, pokuty a náhrada škôd  
6.1 Objednávateľ je oprávnený účtovať poskytovateľovi pokutu za omeškanie s poskytnutím 

služieb v dohodnutom termíne vo výške 0,05 % z ceny služieb s DPH, s poskytnutím ktorých je v 

omeškaní.  

6.2 Poskytovateľ je oprávnený účtovať objednávateľovi pokutu za omeškanie s uhradením faktúry 

vo výške 0,05 % z ceny neuhradenej čiastky z faktúry za každý aj začatý deň omeškania jej 

úhrady.  

6.3 Zaplatením pokút, resp. úrokov z omeškania nie sú dotknuté nároky strán na náhradu škody.  

 

7. Spoločné a záverečné ustanovenia  
7.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú t.j. od nadobudnutia účinnosti do 31.12.2016.  

7.2 Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  príloha č. 1- vecná a cenová špecifikácia služby.  

7.3 Strany sa dohodli, že všetky právne záväzné úkony budú uskutočňované písomnou formou.  

7.4 Vo vzťahoch osobitne neupravených touto dohodou sa strany spravujú podľa príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka.  

7.5 Strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 

podpísali.  

7.6 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 

zverejnenia. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením zmluvy.  

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

rovnopisy a poskytovateľ dva rovnopisy.  

 

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

 

objednávateľ                                                                             poskytovateľ  

 

 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.  

rektor Ekonomickej univerzity  

v Bratislave  
 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1  
 

 

 

por.č. Druh bielizne Rozmery MJ 
Predokl. 

množstvo 

predpokl. 
cena za mj 

bez DPH 

cena 
spolu bez 

DPH 

1. Povlak perina 140x200 cm ks 500   

2. Povlak vankúš 70x90 cm ks 500   

3. Plachta posteľná 150x220 cm ks 500   

4. Obrus veľký 160x120 cm ks 300   

5. Uterák froté 100x50 cm ks 500   

SPOLU bez DPH         
 

 

   Spolu cena s DPH: 
 

 

 

 
 

 

 


