
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: Oprava kanalizácie Horný Smokovec 

3. Opis predmetu zákazky: Oprava kanalizácie v ubytovacom zariadení Pokrok, Pekná 

Vyhliadka, 062 01 Horný Smokovec. Výkaz výmer a obchodné podmienky sú 

uvedené nižšie. 

4. Miesto dodania a montáže: Oprava kanalizácie v ubytovacom zariadení Pokrok, 

Pekná Vyhliadka, 062 01 Horný Smokovec. 

5. Obhliadka sa umožňuje č.t.02/67295686 

6. Dodací termín: havarijná oprava 

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

 

 

 

8. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 297,76  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 29.03.2018   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 

mailto:peter.ondrejka@euba.sk


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 

 

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 prác a podobne. 

 

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

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

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

 

 5. Platobné podmienky 



1. 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. 

2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej prevzatia objednávateľom. 

3. Objednávateľ preddavok neposkytuje. 

 

6. Zodpovednosť za vady a záručná doba 

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

objednávateľom. 

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

a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť reklamované vady.        

3. 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 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 

1.       Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi priestory.  

2.       Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok    

        a čistotu. 

     

9. Zmluvné pokuty 

 

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

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

2. V prípade omeškania s odovzdaním ukončeného diela môže objednávateľ uplatniť zmluvnú 

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

3. 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 

 

1. Zmluvné strany vylučujú aplikáciu ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka. 

2. 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 

 



1. Vo veciach zmluvne neupravených platia príslušné  právne ustanovenia     Obchodného 

zákonníka. 

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

účinná je nasledujúci deň po zverejnení v CRZ. 

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

dodávok zo dňa ............... 

 

 

 

 

Za objednávateľa:                                               Za zhotoviteľa: 

 

 

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

 

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

 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

Náklady z rozpočtu         0,000 

 

HSV - Práce a dodávky HSV 
      

0,000 

 

    1 - Zemné práce 
        

0,000 

1 K 113107131 
Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy do 150 mm,  -0,22500t 

m2 3,120 0,000 0,000 

2 K 113107142 
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 
m2, hr. nad 50 do 100 mm,  -0,18100t 

m2 3,120 0,000 0,000 

3 K 113307122 
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z 
kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm,  
-0,23500t 

m2 3,120 0,000 0,000 

4 K 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 4,680 0,000 0,000 

5 K 132201209 
Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. 
nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s 
urovnaním dna v hornine 3 

m3 4,680 0,000 0,000 

6 K 162501102 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť 
do 3000 m  

m3 1,092 0,000 0,000 

7 K 162501105 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej 
ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k 
cene za každých ďalšich a začatých 1000 m 

m3 24,024 0,000 0,000 

8 K 171201201 Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 m3 1,092 0,000 0,000 



9 K 171209002 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo 
(17 05) ostatné 

t 1,092 0,000 0,000 

10 K 174101001 
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, 
zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 

m3 3,588 0,000 0,000 

11 K 175101102 
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 
až 4 s prehodením sypaniny 

m3 0,780 0,000 0,000 

12 M 5833116600 Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4  t 1,404 0,000 0,000 

 

    4 - Vodorovné konštrukcie 
       

0,000 

13 K 451572111 
Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v 
otvorenom výkope z kameniva drobného 
ťaženého 0-4 mm 

m3 0,312 0,000 0,000 

 

    5 - Komunikácie 
        

0,000 

14 K 566902132 
Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 kamenivom 
hrubým drveným, po zhutnení hr. 150 mm 

m2 3,120 0,000 0,000 

15 K 566902151 
Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 asfaltovým 
betónom ACP, po zhutnení hr. 100 mm 

m2 3,120 0,000 0,000 

16 K 566902162 
Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy do 15 m2 podkladovým 
betónom PB I tr. C 20/25 hr. 150 mm 

m2 3,120 0,000 0,000 

 

    8 - Rúrové vedenie 
       

0,000 

17 K 812379011 
Demontáž kanalizačného potrubia z betónových 
rúr do DN 500 mm -0,460 t 

m 3,900 0,000 0,000 

18 K 871326004 
Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého 
DN 160 

m 3,900 0,000 0,000 

19 M 2861136790 
Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN4, 
DN 160, L = 5 m 

ks 1,000 0,000 0,000 

20 K 892311000 Skúška tesnosti kanalizácie D 150 m 3,900 0,000 0,000 

 

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
      

0,000 

21 K 919731122 
Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej 
časti komunikácie asfaltovej hr. nad 50 do 100 
mm 

m 7,800 0,000 0,000 

22 K 919735112 
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo 
podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm 

m 7,800 0,000 0,000 

23 K 979081111 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 
km 

t 2,000 0,000 0,000 

24 K 979081121 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za 
každý ďalší 1 km 

t 42,260 0,000 0,000 

25 K 979087212 
Nakladanie na dopravné prostriedky pre 
vodorovnú dopravu sutiny 

t 2,000 0,000 0,000 

26 K 979089012 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice 
(17 01 ), ostatné 

t 2,000 0,000 0,000 



 

    99 - Presun hmôt HSV 
       

0,000 

27 K 998276101 
Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z 
plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom 
výkope 

t 5,115 0,000 0,000 

 

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 
      

0,000 

28 K HZS doprava 
Kilometrové výkony AVIA (Prešov-Horný 
Smokovec-Prešov) 

km 192,000 0,000 0,000 

29 K HZS doprovod 
Kilometrové výkony Citroen (Prešov-Horný 
Smokovec-Prešov)  

km 192,000 0,000 0,000 

 

VP - Práce naviac 

       

0,000 

  K           0,000 

  K           0,000 

  K           0,000 

  K           0,000 

  K           0,000 

                              

 


