
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 267295147  

        Kontaktná osoba:          Anna Národová  

2.   Názov predmetu zákazky: „Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov, požiarnych hydrantov 

a požiarnych hadíc“. 

3.    Opis predmetu zákazky:  podrobný opis je uvedený v  prílohe č. 1 tohto zadania          

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

    Najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky celkom vrátane DPH v EUR 
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 22.11.2018 do 14.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- návrh na plnenie kritéria 

- opis predmetu zákazky 

- požadované podmienky účasti 

- špecifické podmienky pre plnenie predmetu zákazky 

6. Miesta poskytnutia/dodania služby:  Podnikovohospodárska fakulta a ŠD EU, Košice. 

7. Podmienky účasti uchádzačov:  
    Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v ustanovení § 

32 ods. 1 písm. e) a f)  ZVO. 

   Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 32 ods. 1 písm. e)  a f) ZVO: 

a)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,  

b)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) doloženým dokladom o oprávnení poskytovať službu, ktorá zodpovedá     predmetu 

zákazky. 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; 

      - § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený  konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.   

8. Špecifické podmienky pre plnenie predmetu zákazky 

     Uchádzač vo svojej ponuke predloží: 
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Uchádzač predloží platné oprávnenie vydané v súlade s § 14 ods. 1 písm. a  § 15 ods. 4 zákona č. 124/2006 

Z.z. 

            Osoba vykonávajúca uvedené činnosti – opravy hasiacich prístrojov – v mene oprávneného musí vlastniť 

osvedčenie na činnosť revízneho technika vyhradených tlakových zariadení podľa § 16 vyhlášky č. 

508/2009 Z.z. 

9. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

    a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a podľa tejto výzvy.  

     b)Ponuková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s poskytovaním 
predmetu zákazky (v rozsahu podľa bodu 2. a 3. tejto výzvy). Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu 
dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.  

     c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je platiteľom 
DPH.  

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

  Platba až po poskytnutí služby. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení  fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke 
však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. 

10. Lehota poskytnutia: najneskôr do troch dní od uplatnenia záväznej objednávky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


