
 

Zadanie zákazky 

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 

Názov predmetu zákazky: Projektová dokumentácia rekonštrukcie vnútorných rozvodov v 

budove Ekonomickej univerzity v Bratislave a internátnych priestorov. 

Opis predmetu zákazky:  

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavebných prác na hydraulické 
vyregulovanie sústavy s názvom: Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v budove 
Ekonomickej univerzity v Bratislave a internátnych priestorov. Projektová dokumentácia 
bude pozostávať z nasledovných častí: 

A) Hydraulické vyregulovanie 

1. Časť ústredné kúrenie (mimo zdroja tepla) 

2. Časť výmena potrubí studenej a teplej úžitkovej vody ( až po fakturačný vodomer) 

3. Časť vodorovná kanalizácia 

B) Rekonštrukcia horizontálnych rozvodov kanalizačného systému 

Realizovať zameranie rozvodov, ktoré budú predmetom rekonštrukcie. Každá časť 

projektovej dokumentácie bude pozostávať z nasledovných častí: 

1. Technická správa 
2. Výkresový časť (schéma, pôdorysy, rezy) 

3. Rozpočet 

4. Výkaz výmer 

Zhotoviteľ odovzdá projektovú dokumentáciu: 

- v tlačenej forme aj v digitálnej forme (CD) s výkazmi výmer vo formáte xls + pdf 10 paré 

pre uchádzačov. V prípade potreby viac paré pre uchádzačov dodá potrebný počet viac paré. 

- na CD s výkazmi výmer v nekomprimovanom formáte pdf 1 paré pre zverejnenie 

v úložisku, 

-  rozpočet v tlačenej forme aj v digitálnej forme (CD) vo formáte pdf 2 paré. 

Stavebné výkresy, najmä pôdorysy, rezy, pohľady, sa predkladajú vo vyhotovení, ktoré 

zaručujú stálosť tlače. 
Výkaz výmer musí byť vypracovaný a odovzdaný v digitálnej forme vo formáte .xlsx a .pdf. 

Všetky materiály a technológie navrhnuté zhotoviteľom v procese realizácie projektovej 

dokumentácie musia byť platne certifikované resp. musia byť v súlade príslušnými právnymi 

predpismi upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. 

Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zákazky postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržať obsah a rozsah diela podľa zadania zákazky, všeobecné záväzné 



 

predpisy a platné technické normy. 

Zhotoviteľ bude zodpovedať za škodu, ktorú spôsobí verejnému obstarávateľovi 

(objednávateľovi) porušením svojich povinností a bude povinný ju nahradiť, iba ak sa 

nepreukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi jeho 

zodpovednosť. 

 

Uchádzačom sa umožňuje obhliadka, kontakt za účelom dohodnutia termínu obhliadky Ján 

Jurík, Ing. Jozef Cerovský 02/67295262, 02/67295279, e-mail jan.jurik@euba.sk, 

jozef.cerovsky@euba.sk. 

 

Termín dodania: do štyroch týždňov od podpisu zmluvy 

 

Platobné podmienky: faktúra so splatnosťou 30 dní, preddavok sa neposkytne. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 500  eur bez DPH. 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH . V cene budú zahrnuté 

všetky náklady potrebné na uskutočnenie zákazky. 

Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 10.05.2018 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  

Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  zhotoviť predmet zákazky 

 

 

 

Zmluva o dielo č……/2018 

uzavretá v zmysle §536 a násl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

1. Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:    Ekonomická univerzita v Bratislave 
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Sídlo:     Dolnozemská cesta č. 1, 

   852 35 Bratislava. 

Zastúpený:  rektor Ekonomickej  univerzity v Bratislave 

IČO:    00399957 

         IČ DPH:                                  SK 2020879245 

Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica Bratislava 

Číslo účtu:                

(ďalej len „objednávateľ“) 

1.2 Zhotoviteľ:  

 Sídlo: 

 Zastúpený: 

 IČO: 

 IČ DPH: 

 Bankové spojenie: 

 Číslo účtu: 

 Zapísaný v obchodnom registri: 

( ďalej len „zhotoviteľ“) 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom zmluvy je zhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie akcie  

»Rekonštrukcia vnútorných rozvodov v objektoch V1, V2 Ekonomickej univerzity v 

Bratislave, Dolnozemská 1, Bratislava«.  

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi predmet zmluvy podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2.3  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

zmluvy, že sú  mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii 

predmetu zmluvy a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 

k zhotoveniu predmetu zmluvy potrebné. 

2.4  Zhotoviteľ nemôže poveriť zhotovením predmetu zmluvy iný subjekt. 

 

3. Lehoty dodania 

3.1  Predmet zmluvy bude dodaný do štyroch týždňov od podpisu zmluvy. 



 

4. Cena predmetu zmluvy 

 

4.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR  č. 18/1996 Z.z. o  

cenách   v znení neskorších predpisov, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných 

ku dňu predloženia ponuky. 

4.2 V cene sú zahrnuté všetky náklady  potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy.  

4.3 Cena je: 

 

sadzba DPH v % ………………………………. 

výška DPH …………………………………..... eur 

cena celkom vrátane DPH ………......………… eur 

4.4 Zmluvné strany potvrdzujú, že zhotoviteľ je (prípadne nie je) platiteľom DPH a 

objednávateľ  je platiteľom DPH. 

5. Financovanie a fakturácia 

5.1 Objednávateľ  preddavok finančných prostriedkov  neposkytne. 

5.2 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od prevzatia faktúry objednávateľom.  

 

6. Záručná lehota, záruka za plnenie zmluvy  

6.1  Zhotoviteľ poskytne na predmet zmluvy záručnú lehotu ..................... roky. 

6.2  Záručná lehota začína plynúť dňom prevzatia predmetu zmluvy, t,j, dňom podpísania 

dodacieho listu zo strany objednávateľa. 

7. Zodpovednosť za vady, zmluvné  pokuty, odstúpenie  

7.1  Zhotoviteľ ručí za to, že predmet zmluvy bude mať počas záručnej doby a v čase dodania 

technické vlastnosti zhodné s požiadavkami všeobecne záväzných právnych predpisov, 

slovenských technických noriem, ďalej vlastnosti podľa zmluvy o dielo uzatvorenej s 

objednávateľom a že nebude mať vady, ktoré by bránili jeho použitiu k určenému účelu. 

7.2  Vady zhotoviteľ odstráni počas záručnej doby bezodplatne, bez nároku na úhradu 

akýchkoľvek súvisiacich nákladov (dopravné a podobne). Vadu odstráni v takej lehote, 

aby nebránila riadnemu užívaniu predmetu zmluvy. 

7.3 V prípade nesplnenia zmluvnej lehoty na dodanie predmetu zmluvy zhotoviteľ zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny nedodaného predmetu zmluvy 

bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s dodaním. 



 

7.4 Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných objednávateľom v záručnej lehote, 

zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 10,- eur za každý aj začatý deň omeškania. 

7.5 Ak sa objednávateľ ocitne v omeškaní s platením faktúr, môže zhotoviteľ uplatniť 

a objednávateľ v tom prípade zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy bez 

DPH za každý aj začatý deň omeškania.  

7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi vadným plnením 

zhotoviteľa alebo ktorá vznikne objednávateľovi neplnením  záväzkov zhotoviteľa podľa 

§ 560 a násl. Obchodného zákonníka. Objednávateľ má právo na náhradu škody od 

zhotoviteľa, ak zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ich 

vykoná vadne, alebo dodá objednávateľovi neúplné alebo vadné dielo. 

 

8.  Záverečné ustanovenia 

 

8.1 Táto zmluva nadobúda platnosť po jej podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť  deň nasledujúci po dni i ch zverejnenia podľa platných 

predpisov. Jej nedeliteľnou súčasťou je zadanie zákazky. 

 

 

V…………..............dňa...................    V Bratislave dňa……........................ 

 

 

Zhotoviteľ:       Objednávateľ: 


