
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: Odborný technický dozor 

Opis predmetu zákazky:  Odborný technický dozor pri realizácii rekonštrukcie ŠD Horský 

park blok B,G, Prokopa Veľkého 41, Bratislava. Rozpočtový náklad rekonštrukcie 926 906,86 eur 

s DPH. Zmluvný termín ukončenia a odovzdania stavebných prác je 12 mesiacov od podpisu zmluvy 

na zhotovenie stavebných prác (orientačne 01.07.2017 – 30.06.2018). Obchodné podmienky na 

výkon technického dozora sú prílohou tohto zadania. 

2 Predpokladaná hodnota predmetu zákazky:  

10 000 eur bez DPH.  

3 Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH. 

4 Miesto a lehota na predloženie ponúk:  najneskôr do 12.06.2017   do 12.00 h faxom, poštou 

alebo osobne  

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 

predmet zákazky. 

6 Ďalšie informácie : Ponuka musí obsahovať návrh zmluvy v znení obchodných 

podmienok, zadaných verejným obstarávateľom.  

 

 

 

 



Mandátna zmluva na výkon technického dozora 
 

Článok I. – Zmluvné strany 

 

1.1.  Mandant:    Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:     Dolnozemská cesta č. 1, 

   852 35 Bratislava. 

Zastúpený:  prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor Ekonomickej  univerzity 

v Bratislave 

IČO:    00399957 

       IČ pre DPH:                    SK 2020879245 

Bankové spojenie:           Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:   

     

(ďalej len „mandant“) 

1.2.  Mandatár:  

 Sídlo: 

 Zastúpený: 

 IČO: 

 IČ pre DPH: 

 Bankové spojenie: 

 Číslo účtu: 

 

( ďalej len „mandatár“) 

 



 

 

 

Článok II.- Predmet plnenia  

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je inžinierska činnosť v rozsahu výkonu technického dozora 

investora pre stavbu „Rekonštrukcia ŠD Horský park blok B,G Prokopa Veľkého 41, 

Bratislava“ 

2.2. Mandatár sa zaväzuje vykonať pre mandanta v jeho mene a na jeho účet inžinierske 

činnosti v rozsahu výkonu technického dozora investora, najmä: 

- kontrolu a odsúhlasovanie vykonaných prác a dodávok na stavbe podľa zhotoviteľom 

stavby predložených súpisov vykonaných prác a dodávok so skutočnosťou, 

s projektovou dokumentáciou stavby, s rozpočtom stavby a zmluvou na uskutočnenie 

stavby, 

- kontrolu a odsúhlasovanie splnenia podmienok pre fakturáciu podľa zmluvy na 

uskutočnenie stavby, 

- odsúhlasovanie kvality vykonaných prác vrátane kontroly pred ich následným 

zakrytím a kontroly rozhodujúcich stavebných činností, 

- kontrolu vedenia stavebného denníka. 

 

Článok III. – Čas plnenia 

 

3.1. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy bude vykonávaný odo dňa podpísania tejto zmluvy  
do: 

- odstránenia závad a nedorobkov zistených  pri preberaní stavby, 
- odovzdania funkčnej stavby mandantovi a užívateľovi, 
- podpísania preberacieho protokolu stavby, 
- splnenia podmienok kolaudačného rozhodnutia, 
- vypratania staveniska zhotoviteľom stavby. 

 

Článok IV. – Odplata 

 

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

 

4.2. Odplata za predmet plnenia je stanovená dohodou zmluvných strán ................. 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. Alikvotnú časť odplaty za inžiniersku činnosť - výkon technického dozora investora bude 
mandant uhrádzať mandatárovi mesačne na základe faktúr predložených mandatárom.   
 Právo fakturovať mesačnú odplatu vznikne mandatárovi vždy po uplynutí príslušného 

kalendárneho mesiaca. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa doručenia 

faktúry. 

 

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 v rozsahu technického dozora. 

 

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.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň nasledujúci po dni jej zverejnenia. Mandatár súhlasí so zverejnením tejto zmluvy. 

 

9.2.  Zmeny a doplnky budú riešené formou písomných dodatkov. 

 

9.3.  Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých dva výtlačky sú pre mandatára 
a dva pre mandanta. 

 

 

Bratislava 

 

 

Mandant:       Mandatár: 

 

 

 


