
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 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky: Dodávka tieniacich roliet. 

3. Špecifikácia opisu predmetu zákazky: Predmetom zákazky je riešenie tienenia 

okenných otvorov učební. Budú použité interiérové textilné rolety s vodiacimi lištami 

a krytom návinu. Textilná roleta bude jednofarebná, farba bude určená pred realizáciou 

predmetu zákazky. Kryt návinu a vodiace lišty budú vo farbe biela. Ovládanie bude 

retiazkou s brzdou, prevodom a dorazom. Poloha ovládania je špecifikovaná vo výkaze 

výmer. Montáž rolety bude prevedená na hliníkové okenné krídlo. Svetelná 

priepustnosť rolety musí byť v rozmedzí 30% – 40%. 

Podkladmi k zadaniu sú prílohy:  

Príloha č.1: -  Rozmery sklenených výplní ,  

Príloha č.2: -  výkaz výmer. 

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

Ponuky budú vyhodnocované na základe ocenenej prílohy č.2  výkaz výmer. Uchádzač 

s najnižšou ponukovou cenou celkom vrátane DPH sa stane úspešným uchádzačom. 

5. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 782,00 eur bez DPH je 

vrátane zamerania,  tovaru, balné,  doprava, vyloženie na konkrétne pracovisko 

uvedené v objednávke, montáž v objekte objednávateľa, odvoz prebytočných 

ochranných obalov, prípadne ďalšie náklady potrebné na realizáciu zákazky. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  17.03.2020 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 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

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

Obsahom ponuky budú prílohy č.1 aj príloha č.2. 

7. Miesto dodania:   

- Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,  852 35 Bratislava, 

Objekt V2, učebňa A4.12. 

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta dodania predmetu zákazky, aby 

získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu 

záujemcu.  
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Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. 

čísle 02/6729 5259  u kontaktnej osoby:  Ing. Ivan Búš. 

Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho 

vyhotovenia, verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa.  

 

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

alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý 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.   

9. Stanovenie ceny predmetu zákazky 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za 

dodanie tovaru v členení: Cena bez DPH, Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  

Celková cena s DPH. Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby dodania predmetu zákazky. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR 

prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy 

fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH 

podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou  

osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 

Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

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

10. Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 30 dní  odo dňa 

zadania objednávky.  

11. 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. 

 

 

 


