
Zadanie	zákazky	

1. Identifikácia	verejného	obstarávateľa	
Názov:		 	 Ekonomická	univerzita	v	Bratislave	
Sídlo:	 	 	 Dolnozemská	cesta	č.	1,	852	35	Bratislava	
IČO:	 	 	 00399957	
Telefón:	 	 02/67295280	
Kontaktná	osoba:	Ing.	Peter	Ondrejka	
e-mail:	peter.ondrejka@euba.sk	

2. Názov	predmetu	zákazky:	Odborné	prehliadky	EPS	vrátane	opráv	porúch pre 
Ekonomickú univerzitu pre rok 2018	

3. Opis	predmetu	zákazky:	Je	v	prílohe.		
 

 V prípade potreby upresnenia alebo vysvetlenia predmetu zákazky je možné požiadať 
o upresnenie/vysvetlenie/doplnenie, a to výlučne e-mailom na adresu vyššieuvedenej kontaktnej osoby a výlučne 
v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 14.30 hodiny. Kontaktná osoba verejného obstarávateľa zabezpečí 
zverejnenie vysvetlenia a doručenie vysvetlenia žiadateľovi.  

Lehota na predloženie ponuky v prípade doručenia žiadosti o vysvetlenie predmetu zákazky bude primerane 
predĺžená, ak verejný obstarávateľ vysvetlenie nezverejní do konca nasledujúceho pracovného dňa odo dňa 
doručenia žiadosti. 

Umožňuje sa obhliadka miesta uskutočnenia zákazky, počas ktorej verejný obstarávateľ umožní záujemcom 
o zákazku oboznámiť sa s miestom uskutočnenia zákazky. Obhliadka neslúži k vysvetľovaniu/upresňovaniu 
rozsahu predmetu zákazky.  

O uskutočnenie obhliadky je možné požiadať aj telefonicky ale výlučne v pracovných dňoch v čase od 7.30 do 
14.30 hodiny na tel. 02/67295686.   

Lehota na predloženie ponuky v prípade doručenia žiadosti o obhliadku bude primerane predĺžená, ak verejný 
obstarávateľ neumožní obhliadku do  konca nasledujúceho pracovného dňa odo dňa doručenia žiadosti, ale iba 
v prípade, že uchádzač o takéto predĺženie lehoty požiada. 

Celková cena predmetu zákazky bude stanovená ako súčet ceny odborných prehliadok a ceny práce za opravy 
(práca za opravy sa bude naceňovať pre účely vyhodnotenia ponuky v predpokladanom množstve 100 Nh). 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva. 

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:  prehliadky 6 830 eur + opravy 1 000 eur = 7 830 eur 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena predmetu zákazky s DPH vrátane ceny opráv  

Ceny  musia byť stanovené v eurách v zmysle 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.  



• Predpokladaná cena musí zahŕňať všetky náklady a výdavky uchádzača vynaložené v súvislosti s 
poskytnutím predmetu zákazky.  

• Návrhy všetkých cien predložených v ponuke musia byť zaokrúhlené na dve desatinné miesta a musia 
byť vyššie ako nula.  

        Stanovenie ceny opráv sa uskutoční    dohodou na základe kalkulácie a odsúhlasenia nákladov, pričom  
oceňovanie bude vykonané: 

  -   podľa ceny náhradných dielov použitých pri opravách výťahov.  

      Hodinová zúčtovacia sadzba servisného technika bude uvedená v členení: cena bez DPH,  výška a 
sadzba DPH, cena celkom s DPH.  

      Predpokladaný počet  hodín = 100.     

• Pre účely vyhodnotenie ponúk bude hodnotená  celková  cena práce bez náhradných dielov 
v predpokladanom rozsahu 100 normohodín  

• Uchádzač nebude oprávnený požadovať inú úhradu za prípadné dodatočné náklady, ktoré si opomenul 
započítať do ceny práce.  

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka    najneskôr do 08. 12.2017  poštou 
(doporučujeme v zalepenej obálke s označením zákazky ) 

na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1 

852 35 Bratislava 5 

Ak vyššieuvedenú možnosť uchádzač nevyužije, ponuku môže doručiť  e-mailom na adresu 
peter.ondrejka@euba.sk  

7. Podmienky účasti uchádzačov: 
Súčasťou predloženej ponuky bude: 
- fotokópia, resp. scan oprávnenia  poskytnúť/dodať predmet zákazky, 

8. Ďalšie informácie :  

 

 

 

 

 

 

 


