
   

  
Zadanie zákazky  

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov:      Ekonomická univerzita v Bratislave  

 Sídlo:        Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

 IČO:                    00399957  

Telefón:                      +421 267295147  

        Kontaktná osoba:        Anna Národová  

2. Názov predmetu zákazky:  Uskutočnenie  rozšírenia spevnených plôch pri školičke 

a v priestoroch úschovne bicyklov vrátane montáže elektrického osvetlenia 

s východzou revíziou.  

3. Opis predmetu zákazky: 

Uskutočnenie  rozšírenia spevnených plôch pri školičke a v priestoroch úschovne 

bicyklov vrátane montáže elektrického osvetlenia s východzou revíziou. 

Súčasťou zadávania tejto zákazky je výkaz výmer.    

Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 3 927,43 eur bez DPH.  

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, 
aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu 
záujemcu.  

    Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. 

čísle +421 903728636 u kontaktnej osoby  p. Hlúbik. 

    Na adrese: EU v BA, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane 

DPH v eurách.   

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 27.06.2017 do 9.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať: 

- Rozpočet predmetu zákazky 
- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú 
predmetom zákazky. 

      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

6. Miesto uskutočnenia predmetu  zákazky:    

EU v BA, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

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

scan:  

- dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.  

mailto:anna.narodova@euba.sk


8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena zákazky bude špecifikovaná rozpočtom. Rozpočet spracuje uchádzač tak, že 

ocení jednotlivé položky výkazu výmer, ktorý je súčasťou zadávania tejto zákazky. 

Cena bude uvedená v členení: 

cena predmetu zákazky celkom bez DPH ………………………… eur 

sadzba DPH v % ……………………………………….. 

výška DPH …………………………………. …………….. ...............eur 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH ........................................eur 

 Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent  

9. Lehota uskutočnenia: najneskôr do 14.07.2017.  

10. Ďalšie informácie   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom 

predmetu zákazky úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom 

stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3.  

  

  

  

 



Stavba:   Úprava odstavných plôch

Objekt:   

Objednávateľ:  EU BA 

Zhotoviteľ:   

Miesto.  Bratislava Dátum:   

Č. Kód položky Popis MJ
Jednotková cena 

zadania

Celková cena 

zadania

HSV Práce a dodávky HSV   

1 Zemné práce   

1 112201102a Výrub pňov a ich odstránenie   cel 1,000

2 113107141

Odstránenie krytuv ploche do 200 m2 asfaltového, hr. 

vrstvy do 50 mm,  -0,09800t   m2 30,000

3 113307131

Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu 

prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t   m2 9,000

30,00*0,3   9,000

4 122201101

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 

m3   m3 15,000

100,00*0,15   15,000

5 122201109

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám 

za lepivosť horniny 3   m3 15,000

6 130201001

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 

ručne   m3 0,900

9,00*0,10   0,900

7 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3   m3 0,900

0,30*2*5,00*0,30   0,900

8 132201109

Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm 

zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3   m3 0,900

9 162301102

Vodorovné premiestnenie výkopku  po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4,  do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m   m3 16,800

0,90+0,90+15,00   16,800

10 167101101

Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 

m3   m3 16,800

11 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3   m3 16,800

12 171209002

Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   t 33,600

16,80*2   33,600

13 181101102a Ručné zrovnanie terénu v hornine 1-4 so zhutnením   m2 140,000

100,00+40,00   140,000

4 Vodorovné konštrukcie   

14 451577777

Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 

1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého   m2 9,000

6,00*5,00*0,30   9,000

5 Komunikácie   

15 564231111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm   m2 40,000

4,00*10,00   40,000

16 564251111

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 

vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm   m2 100,000

17 596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr. 6 cm pre peších nad 20 m2   m2 30,000

6,00*5,00   30,000

18 5921952840

Dlažba zámková protišmyková mrazuvzdorná vibrolisovaná 

20x10x6 cm SIVÁ   m2 31,500

VÝKAZ VÝMER

Spracoval:   
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Spracoval:   

30 * 1,05   31,500

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

19 916561111

Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., 

do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou   m 10,000

2*5,00   10,000

20 5921954660 OBRUBNÍK PARKOVÝ 100x20x5 cm SIVY   ks 10,100

10 * 1,01   10,100

21 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 4,965

22 979081121

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 

1 km   t 94,335

4,965*19   94,335

23 979089212

Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, 

dechtové výrobky (17 03 ), ostatné   t 4,965

99 Presun hmôt HSV   

24 998223011

Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom 

dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu   t 48,580

M Práce a dodávky M   

21-M Elektromontáže   

25 21-M-pc Dodávka a montáž elektroinštalácie   cel 1,000

Celkom   bez DPH
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