
   

  

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 ubytovacích priestorov a sociálnych zariadení v študentskom domove za účelom odstránenia 
nevyhovujúceho stavu z hľadiska hygienických a bezpečnostných podmienok“.  
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 1 tohto zadania.   
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 8 969,92 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 556321814 

u kontaktnej osoby  p. Kiššová. 

 

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, Bellova 1,040 01 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 30 dní 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.  

  

  

 

 



Strana 1 z 3 

 

Príloha č. 1 k zadávaniu zákazky 

Oprava ubytovacích priestorov a sociálnych zariadení v študentskom domove za účelom odstránenia 

nevyhovujúceho stavu z hľadiska hygienických a bezpečnostných podmienok. 

Technická špecifikácia predmetu: 

Technické vlastnosti Jednotka 
Presná 
hodnota 

Vytvorenie kastlíkov zo sadrokart. RIGIPS na oceľ. konštr. jedn. 
opláštené dosky RB 12.5 mm 

M2 1,76 

Obmurovka sprchového kúta M2 0,36 

Penetrácia podkladu stropu M2 34,74 

Vnutorná omietka stropu maltou zo zmesi štuková M2 34,74 

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou vrátane 
tmelu 

M2 34,74 

Penetrácia podkladu pred omietkou M2 77,10 

Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi štuková M2 77,10 

Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou vtlačených 
do tmelu 

M2 71,00 

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m M2 34,73 

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných -0,06800t M2 13,57 

Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m T 1,07 

Príplatok za každých ďalších 3.5 m T 3,20 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km T 1,07 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km T 42,68 

Poplatok za skládku-skladné T 1,07 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m T 1,07 

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m 

T 8,54 

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry Súb 1,00 

Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr 
kabín, -0,08800t 

Súb 1,00 

Demontáž batérie umyvadlovej -0,00116t Súb 1,00 

Demontáž batérie sprchovej -0,00762t ks 1,00 

Demontáž soklíkov alebo líšt gumových alebo z PVC m 41,67 

Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených - 
0,00100t-podlaha m2 

M2 34,73 

   

Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov t 1,85 

Práce súvisiace s vnútornou kanalizáciou pri úprave hod 3,00 
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Materiál súvisiaci s prácami s vnútornou kanalizáciou kpl 1,00 

Ostatné práce na vnút. vodovode (rýhy, drážky, napojenia) hod 3,00 

Vodoinštalačný materiál súvisiaci s prácami vodoinštalačnými kpl 1,00 

D+M Podlahový odtokový žľab 85/95/105CM súb 1,00 

Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu súb 1,00 

Zrkadlová polička s osvetlením kpl 1,00 

Montáž sprchových posuvných dverí súb 1,00 

Ventily nástenné T 212 G 3/4 súb 2,00 

M+D - doplnkov do sprchy-sada na mydlo súb 1,00 

Montáž ventilu nástenného G 3/4 súb 2,00 

Montáž batérie umývadlovej stojankovej kus 1,00 

D+M - Batérie sprchové nástenné TE 1326 G 1/2 súb 1,00 

Zápachové uzávierky pre zriaďovacie predmety umývadlové 
priemer 40 

ks 1,00 

D+M Dvierka plastové 30/30 ks 2,00 

Práce súvisiace s mntážou zariadení pri úprave hod 6 

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 

% 792,47 

Dodávka - Sprchové dvere presklenné posúvné 1200x2330mm ks 1,00 

Batéria drezová mosadzná so spodným výtokom 1/2"x 150 mm ks 1,00 

D+M madlo do sprchového kuta dl.300mm pochromované ks 1,00 

Umývadlo Bermud I.A 55cm 1503 bez diery ks 1,00 

Termoregulačný rohový radiátorový ventil DN 15 D+M ks 2,00 

Zátka na radiátor ks 2,00 

Montáž vykurovacieho panelového jednoradového radiátora 600 
mm x 1200 mm 

ks 2,00 

Držiak doskového radiatora ks 4,00 

Presun hmôt pre vykurovacie telesá ÚK v objektoch výšky do 12 
m 

% 494,12 

Demontáž vykurovacích telies vrátane ventilov -0,02300t ks 2,00 

Vykurovacie teleso doskové oceľové 1200x600mm ks 2,00 

Armatúry a príslušenstvo DANFOSS radiatorové šrobenie RLV 
1/2"R 

ks 2 

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do zamurovanej 
rámovej zárubne, jednokrídlové 

ks 5 
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Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 
do 12 m 

% 2215,1 

D+M - Plastové okno 1170x1580mm jednokrídlové pevné, 
zasklenie izolačným dvojsklom, vrátanie vnút.a von.parapetu 

ks 1 

D+M - žalúzie pre okno 1170x1580mm ks 1 

D+M - žalúzie pre okno 2100x1580mm ks 1 

D+M - Plastové okno 2100x1580mm otvaravé a sklopné, 
zasklenie izolačným dvojsklom, vrátanie vnút.a von.parapetu 

ks 1 

D+M - Plastové balkonové dvere 900x3360mm, otváravo sklopné, 
zasklenie izolačným dvojsklom 

ks 1 

Dvere vnútorné hladké plné 1-krídl. 600x1970mm, vrátanie 
kovania a zámku 

ks 2 

Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 800x1970mm, vrátanie 
kovania a zámku 

ks 1 

Dvere vnútorné hladké zasklenné jednokrídlové 800x1970mm, 
vrátanie kovania a zámku 

ks 2 

D+M plastová mriežka so sieťkou 200/200 ks 1 

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky nad 6 do 12 m 

% 13,5 

Montáž soklíkov z dlaždíc keramických kladených do tmelu 
v.100mm 

m 14,74 

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez 
povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 

M2 13,40 

Príplatok za špárovanie M2 13,40 

Dodávka škarovacej malty kg 8,04 

Dodávka lepiacej malty kg 134,00 

Dodávka keramickej dlažby podľa výberu objednávateľa M2 16,00 

Podlahové soklíky alebo lišty drevené bez základného náteru 
pripev. skrutkami do dreva zhotovenie 

m 32,00 

Montáž podlahy laminátovej plávajúcej, položená volne spoj click M2 28,13 

Podložka pod plávajúce podlahy - D+M M2 28,13 

Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

% 708,29 

Dodávka laminátovej podlahy M2 30,00 

Dodávka podlahové lišta profil lišty 20x5 mm m 34,00 

Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do 
tmelu, 

M2 14,00 

Montáž obkladov - Príplatok k cene za špárovanie obkladu M2 14,00 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 
12 m 

% 529,52 

Penetrácia podkladu pre obklad M2 14,00 

Dodávka škarovacej malty kg 8,14 

Dodávka lepiacej malty kg 68,00 

Dodávka keramického obkladu podľa výberu investora M2 15,00 
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Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce 
dvojnás. 1x s emailov. - 105μm -zárubne 

M2 7,20 

Penetrácia stien pred maľbou M2 140 

Maľby z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. dvojnás. výš. 
do 3,80 m-sadrokarton 

M2 1,76 

Maľby disperzná 1 far.dvojnásobná s penetráciou, odolná voči 
oteru, ekolog. 

M2 140,00 

Vypínač - montáž a zapojenie kus 3 

Zásuvka nástenná vrátane zapojenia kus 3 

Montáž bodových svietidiel kus 3 

Montáž stropného žiarivkové svetla kus 3 

Montáž bodových svietidiel kus 3 

Demontáž svietidla - žiarivkové kus 3 

Vypínač 1-pól-dodávka kus 3 

Práce súvisiace s elektroinštalaciou hod 4 

Svietidlo žiarivkové stropné 600x600mm kus 3 

Zásuvka dodávka kus 3 

 
Osobitné požiadavky na plnenie: 

Vrátane dopravy na miesto 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 zmluvy. 

Uskutočnenie diela najneskôr do 30 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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