
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: Dodávka a montáž PVC podláh 

3. Opis predmetu zákazky: Dodávka a montáž PVC podláh. Výkaz výmer a obchodné 

podmienky sú uvedené nižšie. 

4. Miesto dodania a montáže: učebne EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 

5. Obhliadka sa umožňuje č.t.02/67295262 

6. Dodací termín do 5 dní na základe zadaní jednotlivých učební 

7. Preddavok sa neposkytuje, platba na faktúru, splatnosť faktúry 30 dní 

 

 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 15 400,10  eur bez DPH 

9. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH. Dopravné a iné náklady 

v cene. 

10. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka    najneskôr do 23.03.2018   do 

12.00 h faxom, poštou  

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  

11. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  zhotoviť predmet zákazky 

12. Ďalšie informácie :  

mailto:peter.ondrejka@euba.sk


A Dodávka a montáž PVC  množstvo MJ 

 

1. 
Heterogénne PVC FATRA Novoflor Extra /xxxx/                                                          

hr. 2 mm ; š.r. 1500 mm hrúbka nášlapnej vrstvy 0,8mm z 

celkovej hrúbky  

450,00 m
2
 

 2. Zvarovacia šnúra - Fatra NFE 400,00 bm 

 3. Lepidlo disperzné 393,87 m
2
 

 4. Podlahová lišta 30x30 mm 240,00 bm 

 5. Montáž silikónu alebo sokla 232,27 bm 

 6. Kontaktné lepidlo na soklíky 232,27 bm 

 7. Montáž PVC so zvarovaním 393,87 m
2
 

 8. Celoplošné prebrúsenie povrchu s vysávaním 393,87 m
2
 

 9. Vyspravková hmota 150,00 kg 

 10. Vyspravovanie povrchu 12,00 e/ho/os. 

 
11. Montáž samonivelizačnú hmotu 393,87 m

2
 

 
12. Samonivelizačná hmota hr.10 mm 393,87 m

2
 

 13. Epoxidová penetrácia s presypom piesku 393,87 m
2
 

 14. Prevedenie penetrácie 393,87 m
2
 

 15. Vysťahovanie a nasťahovanie nábytku 10 kancelárií 
1,00 paušál  

 16. Réžia 

 
17. Demotáž PVC  393,87 m

2
 

 18. Likvidácia odpadu 2,50 t 

 19. Presun 8,00 paušál 

 20. Manipulácia s materiálom 5,00 t 

  

 

Zmuva o dielo 

 

1. Zmluvné strany 

  

Zhotoviteľ:  

Zastúpený: 

Bankové spojenie: 

číslo účtu:  

IČO:  

IČ pre DPH: 

DIČ: 

 



Objednávateľ: Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                  Dolnozemská cesta 1 

                                  852 35  Bratislava 

 Zastúpený: 

          IČO:   

          Bankové spojenie:  

          č. účtu:  

          

2. Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je vykonanie diela  v rozsahu podľa vecnej a cenovej špecifikácie 

prác a dodávok, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, vrátane dopravy, dodávky 

materiálu, vyčistenia priestorov po vykonaní prác a vrátane všetkých činností 

potrebných k zhotoveniu diela. 

 

3. Čas plnenia a miesto zhotovenia 

Od uzavretia zmluvy až do 31.07.2018 postupne podľa potreby a požiadaviek EU 

v Bratislave na základe zadaní jednotlivých učební vždy maxim. do 5 dní. Miestom 

zhotovenia sú učebne EU v Bratislave na Dolnozemskej ceste. 

 

4. Cena 

Cena diela je stanovená v súlade so zákonom o cenách č. 18/1996 Zb.   dohodou 

zmluvných strán, je platná počas celej doby realizácie diela. V cene za dielo sú 

započítané všetky náklady súvisiace so zhotovením diela vrátane dopravy, dodávky 

materiálu, vyčistenia priestorov po vykonaní maliarskych prác a podobne. 

 

Cena bez DPH celkom        …………………………………….. 

DPH 19 %                           …………………………………….. 

Cena celkom s DPH            ..…………………………………... 

 

 5. Platobné podmienky 

Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi len za kompletne ukončené a odovzdané práce a 

dodávky, a to po jeho zápisničnom prevzatí na základe faktúry predloženej 

zhotoviteľom. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác podľa oceneného výkazu 

výmer, ktorý je  prílohou č. 1 tejto zmluvy. Súpis bude podpísaný oprávneným 

zástupcom objednávateľa a zhotoviteľa. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej prevzatia objednávateľom. 

Objednávateľ preddavok neposkytuje. 

 

 

 



6. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

 

Zhotoviteľ poskytne na dielo záruku v trvaní ………     odo dňa  jeho prevzatia 

objednávateľom. 

Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať 

a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady.        

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním zistených vád diela v čo najkratšom 

technicky možnom čase.  Čas odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.                     

 

7. Odovzdanie a prevzatie diela 

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť týkajúcu sa času plnenia, odovzadním diela 

objednávateľovi v lehote podľa čl. 3. tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela bude 

vyhotovený preberací protokol. Zhotoviteľ vyčistí a vyprace priestory podľa 

harmonogramu, ktorý bude dohodnutý medzi zmluvnými stranami, priestory však 

vyčistí a vyprace najneskôr ku dňu odovzdania diela. Objednávateľ prevezme dielo len 

bez zrejmých vád a nedorobkov, a to za podmienky, že k termínu odovzdania diela 

budú priestory zhotoviteľom vypratané a vyčistené. 

 

8. Podmienky vykonania diela 

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi vypratané priestory postupne podľa 

harmonogramu, ktorý zmluvné strany dohodnú.  

  Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok    

        a čistotu. 

     

9. Zmluvné pokuty 

 

V prípade omeškania s úhradou faktúry môže zhotoviteľ uplatniť zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania. 

V prípade omeškania s odovzdaním ukončeného diela môže objednávateľ uplatniť 

zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela bez DPH za každý deň omeškania. 

Objednávateľ má právo odpočítať výšku zmluvnej pokuty z dohodnutej ceny za dielo 

v prípade, ak sa naplní skutková podstata zmluvnej pokuty za nedodržanie zmluvného 

termínu odovzdania diela. 

 

10. Iné dohody 

 

Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 

Strany sa dohodli, že meniť rozsah predmetu tejto zmluvy nie je možné. Strany sa 

dohodli, že žiadne naviac práce nemôžu byť predmetom tejto zmluvy.  

 

 

 



11. Záverečné ustanovenia 

 

Vo veciach zmluvne neupravených platia príslušné  právne ustanovenia     

Obchodného zákonníka. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho 2 x pre každú zmluvnú 

stranu, účinná je nasledujúci deň po zverejnení v CRZ. 

Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – vecná a cenová špecifikácia prác 

a dodávok zo dňa ............... 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                               Za zhotoviteľa: 

 

 

………………………                                             ……………………………... 

 

Bratislava  …...........     ....................... 

 

 


