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Zadanie zákazky 

postupom podľa § 117 zákona číslo 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
Sídlo:  Dolnozemská cesta číslo 1, 852 35 Bratislava 
IČO:  00399957 
Telefón:  +421 267295277 
   + 421 267295185 
Kontaktná osoba: Mária Hiebschová 

 
2. Názov predmetu zákazky: Stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľností - pozemkov 

a stavieb 
CPV: 71319000-7- Služby znalcov (expertíza) 

3. Špecifikácia predmetu zákazky:  
Znalecký posudok – okres Bratislava I, obec – BA-m.č. STARÉ MESTO, katastrálne územie: 
Staré mesto, LV 3577 
a) pozemok-  zastavané plochy a nádvoria o výmere 388 m2 a stavba so súpisným číslom  

na uvedenom pozemku, 
b) pozemok - záhrady  o výmere 903 m2, 
c) pozemok - ostatné plochy o výmere 502 m2, 
d) pozemok-  zastavané plochy a nádvoria o výmere 475 m2 a stavba so súpisným číslom  

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

4. Osobitné požiadavky na plnenie: 
Stanovenie všeobecnej hodnoty znalcom podľa vyhlášky 492/2004 Z. z. o stanovení 

všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov. Znalecký posudok musí byť 

vyhotovený v rozsahu stanovenom zákonom číslo 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch 

a prekladateľoch v platnom znení, v listinnej forme v troch vyhotoveniach a súčasne na 

nosiči dát.  

Objednávateľ pre vyhotovenie znaleckého posudku poskytne dodávateľovi list vlastníctva, 

kópiu z katastrálnej mapy, pasport predmetných stavieb, ostatné doklady pokiaľ ich bude 

mať k dispozícii  po uzatvorení zmluvy. 

Lehota na vypracovanie a odovzdanie predmetu zmluvy nesmie byť dlhšia ako 30 dní od 

zadania. 

Cena musí zahŕňať všetky náklady súvisiace s poskytnutím požadovanej služby.  

Všeobecná hodnota nehnuteľností  bude stanovená za každý pozemok a stavbu 

samostatne a aj za celok.  

Nedodržanie predmetu zmluvy a lehoty poskytnutia sa chápe ako podstatné porušenie 

zmluvy. Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak dodávateľ neplní zmluvu. 

Dňom doručenia oznámenia o odstúpení bude zmluva považovaná za ukončenú.  
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Dodávateľ vypracuje jeden znalecký posudok rozdelený na časti, podľa pozemkov 

a stavieb.  

 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom vrátane DPH v Eur.  
 

6. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa je  2600  Eur bez DPH.  
 

7. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
Termín predloženia cenovej ponuky: do 27.01.2017 do 10.00 hod. 
Na adresu:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

      Oddelenie pre verejné obstarávanie 
     Dolnozemská cesta číslo 1, 852 35 Bratislava 
     e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 
     Ďalšie informácie na tel. čísle: 67295277, kontaktná osoba: Mária Hiebschová 
   Ponuku môže uchádzač predložiť osobne, e-mailom alebo poštou.  

8. Miesto dodania predmetu zákazky: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 
cesta 1, 852 35 Bratislava. 
 

9. Podmienky účasti uchádzačov:  Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo 
scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 

 
10. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR číslo 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov.  

   Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení:  
Cena bez DPH 
Cena s DPH 
Celková cena bez DPH 
Celková cena s DPH. 
 
Uchádzač, ktorý je platiteľ DPH uvedie  cenu s DPH.  
Uchádzač, ktorý nie je platiteľ DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.  
Cena dodania predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 
poskytnutia predmetu zákazky. Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné 
miesta na najbližší eurocent.  
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení 
Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu 
a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 
7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z.z.. 
 

11. Lehota na vypracovanie a odovzdanie predmetu zmluvy nesmie byť dlhšia ako 30 dní od 

zadania. 
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12. Ďalšie informácie: 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na 

základe faktúry dodávateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 
 


