
Zadanie zákazky 
postupom podľa § 117 zákona č. 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 č. 1, 852 35 Bratislava  
IČO: 00399957  
Telefón: 02/67295269  
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
 
2. Názov predmetu zákazky: Realizácia vnútorných malieb, náterov a lokálnych vysprávok  
Opis predmetu zákazky: Realizácia vnútorných malieb, náterov a lokálnych vysprávok stien a 
stropov, vrátane dodávky materiálu v Študentskom domove EU na Bellovej č. 1 v Košiciach.                                                                                                                              
Špecifikácia zákazky podľa priloženého výkazu výmer. 
 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:    30 279,45  € bez DPH.                    

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za uskutočnenie celého predmetu zákazky 
vrátane DPH v eur.  

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka s  oceneným výkazom výmer 
najneskôr do 14.09.2018 do 10.00 h.  poštou,  osobne  na adresu:  
Ekonomická univerzita v Bratislave  
Oddelenie pre verejné obstarávanie  
Dolnozemská cesta č.1  
852 35 Bratislava 5 
alebo e-mailom na adresu:  galina.uherkova@euba.sk 
 
Miesto dodania:   
Bellova č.1 040 01 Košice študentský domov Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej 
univerzity so sídlom, Tajovského 11, 041 30 Košice. 
Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby 
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie cenovej 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 557223201  u kontaktnej osoby:  p. Eva Šusterová. 
Na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 13, 041 30 

Košice. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  
Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia dodávať tovar,  
poskytovať službu, uskutočniť stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.  
7. Ďalšie informácie :  

Cena predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky bude stanovená dohodou v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o 

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

dňu predloženia ponuky, bude vypočítaná na základe výkazu výmer  a popisu prác  na 
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vymedzenú mernú jednotku vrátane jej množstva a podľa podmienok stanovených v tomto 

zadávaní zákazky. Cena zákazky bude špecifikovaná rozpočtom. Rozpočet spracuje uchádzač 

tak, že ocení jednotlivé položky výkazu výmer, ktorý je prílohou tohto zadávania zákazky. 

Ocenenie týchto položiek výkazu výmer uchádzač vykoná podľa podmienok, ktoré sú 

uvedené nižšie. 

V cene bude zahrnutá cena všetkých činností, prác, dodávok a montáží v rozsahu 
stanovenom výkazom výmer. Všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky, 
ktoré bude potrebné vynaložiť na uskutočnenie predmetu zákazky podľa výkazu výmer  
a tohto zadania, budú započítané v cenách jednotlivých položiek rozpočtu.  
Cena bude uvedená v členení: 
cena predmetu zákazky celkom bez DPH .............................. eur 
sadzba DPH v % ............................................... 
výška DPH ........................................ ................. ...............eur 
cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH ....................... ..eur 
 
Podkladom pre spracovanie ponukového rozpočtu uchádzača, ktorý predkladá uchádzač vo 
svojej ponuke do tejto zákazky, je výkaz výmer a toto zadanie. Uchádzač v rozpočte dodrží 
skladbu výkazu výmer, dodrží názov položiek podľa výkazu výmer, nebude meniť ich názvy, 
popis, rozsah ani obsah, okrem doplnenia výrobcu, značky a modelu ponúkaného výrobku.  
Uchádzač v rozpočte dodrží číslovanie a poradie jednotlivých položiek tak, ako sú položky 
zostavené a označené vo výkaze výmer.  
Uchádzač ocení každú položku čiastkou v eurách,  žiadna položka nemôže zostať neocenená. 
V prípade, že ponukový rozpočet uchádzača nebude obsahovať celý rozsah prác a dodávok 
špecifikovaný výkazom výmer, alebo bude obsahovať položky odchylné, alebo položky 
doplnené nad rozsah výkazu výmer, toto bude hodnotené ako nedodržanie tohto zadania a 
takáto ponuka bude vylúčená z dôvodu nesplnenia zadania. V prípade, že položky výkazu 
výmer obsahujú špecifikácie, ktoré odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, 
značku, patent, typ, miesto alebo oblasť pôvodu alebo výroby, uchádzač len tieto môže 
nahradiť ekvivalentnými špecifikáciami s minimálne takými kvalitatívnymi a technickými 
parametrami ako sú verejným obstarávateľom požadované v pôvodnom zadaní. Ak uchádzač 
použije ekvivalentné špecifikácie, všetky ich technické parametre uvedie vo svojej ponuke. 
Cena je viazaná na výkaz výmer, ktorý predkladá verejný obstarávateľ ako podklad do 
zadania zákazky. Ponukový rozpočet uchádzača musí byť jasný a zrozumiteľný. 
V prípade poskytnutia zľavy z ceny, táto musí byť započítaná do cien jednotlivých položiek 
rozpočtu. 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.  
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.    Ak je 
uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu    zákazky 
celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom    štáte 
upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. 
Fakturovať bude cenu bez DPH.  

 

Lehota dodania:   od zaslania záväznej objednávky úspešnému uchádzačovi  do 14.12.2018.   

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného             

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 


