
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  
IČO: 00399957  
Telefón: +421 267295269 
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková 
  
2. Názov predmetu zákazky: Vypracovanie stavebného zámeru na modernizáciu 

vzduchotechniky. 

Opis predmetu zákazky:  
Vypracovanie stavebného zámeru na modernizáciu vzduchotechniky : 

a) Vypracovať sprievodnú správu, ktorej obsahom budú stanovené podmienky použitia 

strojných zariadení, ktoré budú  zabezpečovať teplotnú úpravu vzduchu tak, aby teplota 

privádzaného vzduchu predstavovala a spĺňala hodnoty pre leto a zimu, v zmysle platných 

noriem a smerníc . 

b) Vypracovať Technickú správu, v ktorej bude  prepracovanie Technického posudku fy 

KAMAP z r.2017, kde boli navrhnuté  nezávislé zdroje  tepla a chladu ako tepelné čerpadlá. 

Pritom projekt Rekonštrukcie TH plynovej kotolne uvažuje  a je rezervovaný výkon 220kW pre 

OST1 a taktiež je rezervovaný výkon 220kW pre OST2. Zároveň je potrebné vyriešiť 

technológiu  chladenia a stavebnú časť VZT. 

c)  Vypracovať finančný plán na aktualizovanú technologickú časť  a  stavebnú časť VZT pre 

potreby vypracovania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. 

d) Dokumentácia (technický posudok, projekt)  bude poskytnutá na požiadanie.  

Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 4 800, 00 eur bez DPH.  
 
Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytnutia predmetu zákazky, aby získali 
všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené 
s obhliadkou miesta poskytnutia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle 

+421 267295279, alebo e-mailom: jan.jurik@euba.sk u kontaktnej osoby: Ing. Ján Jurík.  

 Na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho 
vyhotovenia, verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa. 
 
3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
 Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.  
 
4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
Termín predloženia cenovej ponuky: do 02.08.2019 do 10.00 h.  
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Oddelenie pre verejné obstarávanie  
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
informácie na tel. č. +421 267295269  
kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  



Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne 
 
Ponuka musí obsahovať:  
- výpočet ceny predmetu zákazky  

- opis  predmetu zákazky  

- podmienky účasti.  
  
5. Miesto poskytnutia/dodania predmetu zákazky:  
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava  

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

- uchádzač zapísaný v zozname hospodárskych subjektov (ZHS) podľa §152 ZVO môže 
preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, 
alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,  

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný v ZHS podľa § 152 ZVO preukáže splnenie podmienok účasti 
osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO.  

- v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom 
elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú 
stránku) na požadovanú informáciu  
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  
 
7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  
Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  
- navrhovaná  cena bez DPH  
- výška a sadzba DPH  

- navrhovaná  cena s DPH  
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
 
8. Hodnotenie ponúk 
a) Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú 

hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v 

súlade s ustanovením bodu 7 tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude 

vyhodnotená ako úspešná. 

b) Každému uchádzačovi bude doručená informácia  o výsledku vyhodnotenia jeho 

cenovej ponuky. 
 
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

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

objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ 
nebude pri plnení predmetu zákazky fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť 
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.  
Platba sa uskutoční až po poskytnutí služby.  
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  
V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré 
súvisia/budú súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  
 



9. Lehota poskytnutia/dodania: do 31.08.2019, resp. 4 kalendárne týždne od vystavenia 
objednávky 
  
10. Ďalšie informácie  

a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 

ponúk (vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek 

ukončiť tento prieskum trhu. 

 b) O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať 

všetkých   uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

 d)  Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.  

Predmet zákazky: Vypracovanie stavebného zámeru na modernizáciu 

vzduchotechniky 

 

Uchádzač: 

 

 

 

 

 

V ............................ ,dňa 

Podpis 

 

 

Poznámka: 

V prípade, ak má Uchádzač - Zhotoviteľ sídlo mimo územia Slovenskej republiky a 

je platcom DPH, verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle 

platných právnych predpisov SR odviesť daň za Uchádzača - Zhotoviteľ - to 

znamená, že Uchádzač - Zhotoviteľ nebude fakturovať DPH.  

 

Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú Verejný 

obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je  kritériom na 

vyhodnotenie ponúk, Uchádzač - Zhotoviteľ (platca DPH) so sídlom mimo územia 

SR uvedie svoju cenu tak, že k nej pripočíta príslušnú  výšku DPH podľa zákona 

č. 222/2004 Z.z. 

 

 cena predmetu zákazky 
celkom bez DPH V EUR 

Výška DPH v EUR 

(sadzba 20%)  

cena predmetu zákazky 
celkom s DPH V EUR 

Vypracovanie 

stavebného zámeru na 

modernizáciu 

vzduchotechniky 

 

   


