
   

  

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:   

„Oprava podlahových krytín“.  
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tohto zadania.   
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 4 165,10 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 557223226 

u kontaktnej osoby  Ing. Mendelova. 

 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.   

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 09.08.2017 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. 02/672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať: 

- cena predmetu zákazky/návrh na plnenie kritéria 
- opis predmetu zákazky vrátane osobitných 

požiadaviek na plnenie 
- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom 
zadávania zákazky. 

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

5. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:    

Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13,041 30 Košice  

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

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

7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena predmetu zákazky za zhotovenie diela musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- cena diela bez DPH    .... eur 

- sadzba a výška DPH,  

- cena diela vrátane DPH  .... eur. 

Podkladom pre určenie ceny je opis predmetu zákazky, ktorý je prílohou č. 1 tohto zadania.  

        

mailto:anna.narodova@euba.sk


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

9. Lehota uskutočnenia: najneskôr do 14 kalendárnych od uplatnenia záväznej objednávky.  

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 2.  
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Príloha č. 1 k zadaniu zákazky 

Názov predmetu zákazky: Oprava podlahových krytín PVC 

 Funkčná špecifikácia predmetu: 

Dodávka PVC, kompletné uloženie PVC, vyčistenie staveniska, odvoz odpadu 

 

Technická špecifikácia predmetu: 

Technické vlastnosti Jednotka 
Presná 
hodnota 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 86,13 

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m t 0,246 

Príplatok za každých ďalších 3.5 m t 0,738 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 0,246 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 

t 9,840 

Poplatok za skládku t 0,246 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m t 0,246 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

t 1,968 

Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov 
lepených nástupnice -0,00050t 

m 59,8 

Odstránenie povlakových podláh zo schodiskových stupňov 
lepených hrán stupňov -0,00030t 

m 59,8 

Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC m 75,55 

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - 
0,00100t-podesta 

M2 4,68 

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - 
0,00100t-podlaha 

M2 55,78 

Vyčístenie a odstránenie zvyškov lepidla z podláh M2 86,13 

Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch 
na stupnice rovné 

m 59,8 

Lepenie povlakových podláh z PVC na schodiskových stupňoch 
na podstupnice 

m 59,8 

Lepenie povlakových podláh guz PVC na schodiskových 
stupňoch hrany na stupne 

m 59,8 

Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčeného PVC m 72,55 

Lepenie povlakových podláh z PVC -podlaha M2 55,78 

Lepenie povlakových podláh z PVC -podesta M2 4,68 

Vyrovnanie podkladovej vrstvy samonivelizačnou stierkou 
hrúbky 
3 mm 

M2 86,13 

Penbetrácia podkladu pred stierkou M2 86,13 

Hrana gumová na schody dĺžky 130 cm ks 46 

   

Soklík z PVC m 76,18 

 



Strana 2 z 3 

 

Podlahovina z PVC hr.2,2mm - podlaha M2 59 

Podlahovina z PVC hr.2,2mm - nástupnica M2 18 

Podlahovina z PVC hr.2,2mm - podstupnica M2 9,50 

Podlahovina z PVC hr.2,2mm- podesta M2 5,00 

 
 Osobitné požiadavky na plnenie: 
Dodávka PVC, kompletné uloženie PVC, vyčistenie staveniska, odvoz odpadu vrátane dopravy na miesto plnenia 

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady dodávateľa súvisiace s dodaním predmetu zákazky do miesta 

plnenia. 

Cena za jednotlivé položky bude zahŕňať práce, ktoré súvisia  so zrealizovaním predmetných činností. 

Podkladom pre fakturáciu bude odsúhlasenie a prebratie prác verejným obstarávateľom. 

Prílohou k faktúre bude súpis  vykonaných prác odsúhlasený verejným obstarávateľom. 

Práce vyhotoviť v súlade  s legislatívnymi predpismi, technickými normami.  

Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestorov, v ktorých bude dielo vykonané, za ich zabezpečenie a za škody 

vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. 

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v 

priebehu celej doby plnenia tejto zákazky. 

Dodávateľ zhotoví celé dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tohto zadania. 

Objednávateľ na predmetné dielo neposkytuje zálohu. 

Dodávateľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch objednávateľa počas realizácie diela. Po ukončení 

prác je dodávateľ povinný vyčistiť všetky priestory znečistené jeho pracovnou činnosťou. Dodávateľ v plnom 

rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb v priestoroch realizácie diela. 

Po ukončení prác na diele je dodávateľ povinný  stavenisko vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpad a 

podobne. 

Uskutočnenie diela najneskôr do 14 kalendárnych dní od uplatnenia záväznej objednávky.  
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Vrátane dopravy na miesto plnenia Vrátane inštalácie na mieste plnenia 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy 
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