
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:                       +421 267295277 

Kontaktná osoba:        Mária Hiebschová 

Email:   maria.hiebschova@euba.sk 

2.  Názov predmetu zákazky: Osadenie automatických závor na diaľkové ovládanie 

s montážou na parkovisku Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

Demontáž a likvidácia dvoch nefunkčných závor. Dodávka a montáž 4 ks 

automatických závor s ramenom dĺžky 5 m, každá so stojanom Y, 2ks stojan pre čítačku 

s priestorom pre čítačku a intercom. Závory z1 a z2 budú osadené na jestvujúci základ. 

Privedenie silových a komunikačných káblov z rozvodnice, oživenie a montáž, elektro 

programovanie vysielačov. Osadenie výjazdových slučiek 2ks, osadenie ochranných 

slučiek 4ks. Zafrézovanie/osadenie kabeláže k čítačkám. Výkop pre kabeláž závory z3 

a z4. 

AUTOMATICKÁ ZÁVORA - 4 ks, rameno 5 m okrúhle priemer 80 mm Povrchová 

úprava: katoforézna ochrana + prášková vypaľovaná farba. Rameno vybavené 

reflexnými červenými nálepkami. Výstražný maják je zabudovaný  v závore.  

Osadenie pevnej opory 4ks – z toho 2ks do jestvujúceho základu. 

Organizácia pohybu vozidiel na parkovisku pri vstupe do areálu EUBA: 

- ak otvorí závoru 1 zamestnanec – otvorí sa závora 1 spolu so závorou 3 – závora 3 

bude mať dlhší časový limit na zatvorenie ako závora 1 – potrebné osadiť relé aby 

systém fungoval. Čítačka ja umiestnená na závore z1. 

- ak otvorí závoru 1  študent – otvorí sa len závora 1 

Závora 3 bude slúžiť len ako vstup na parkovisko pre zamestnancov a závora 4 len ako 

výstup z parkoviska pre zamestnancov. 

Všetky výjazdy budú riešené automaticky cez indukčnú slučku – z2, z4 

Závory z5, z6 a z7 nie sú predmetom zákazky. 

Situácia a výkaz výmer sú prílohou zadania. 

Predmet zákazky je vrátane všetkých nákladov spojené s uskutočnením zadanej 

zákazky. 
 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 11 908,51  eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  04. 11. 2019 do 10.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

Predkladanie ponúk je možné:  poštou,  osobne  alebo e-mailom. 

 



 

 

6. Miesto uskutočnenia:   

             Areál Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1.  parkovisko pred 

budovou V-2.  

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 267295262       alebo mailom: jozef.cerovsky@euba.sk u kontaktnej osoby: 

Ing. Jozefa Cerovského,  na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 

cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení uskutočniť stavebné práce, ktoré sú 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.   

 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky 

Cena za zhotovenie zákazky 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. 

V cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu 

zákazky. Všetky náklady súvisiace so zhotovením diela, ktoré bude potrebné vynaložiť na 

zhotovenie diela podľa tohto zadania, sú započítané v cene predmetu zákazky. 

Cena zákazky je uvedená v členení: 

 cena  bez DPH              .............................. eur  

sadzba DPH v % 

výška DPH    ...............................eur  

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

Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a montážnych 

prác, zodpovedajúcich TN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. 

Podkladom pre spracovanie ponukového rozpočtu uchádzača, ktorý predkladá uchádzač 

vo svojej ponuke do tejto súťaže, je výkaz výmer a toto zadanie. Uchádzač v rozpočte 

dodrží skladbu výkazu výmer, dodrží názov položiek podľa výkazu výmer. Uchádzač 

v rozpočte dodrží číslovanie, kódovanie a poradie jednotlivých položiek tak, ako sú 



položky zostavené a označené vo výkaze výmer.  Uchádzač ocení každú položku 

čiastkou v eur, 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 rozpočet, ktorý predkladá verejný obstarávateľ ako podklad do zadania zákazky. 

Ponukový rozpočet uchádzača bude tvoriť prílohu č. 1 ponuky .  Cena zohľadňuje kvalitatívne a 

dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác podľa  dokumentácie, 

zodpovedajúcich technickým normám a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. 

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. 

V prípade rovnosti cien v predložených ponukách sa úspešným stane uchádzač, ktorý 

predloží ponuku v poradí ako prvý. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

9. Lehota uskutočnenia:  do 30  dní  po zahájení prác.  

10. Hodnotenie ponúk 
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 3. tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude 
vyhodnotená ako úspešná. 
Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej 
ponuky. 
 

11. Ďalšie podmienky 

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. 

O ukončení tohto zadania zákazky bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať 
všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

12. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní odo 

dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 


