
    

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:                       +421267295147  

Kontaktná osoba:         Anna Národová  

2. Názov predmetu zákazky:  „Realizácia elektrických a dátových rozvodov pre 21 počítačov, klimatizáciu 

a modernizácia osvetlenia“  

 Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky sú elektrické a dátové rozvody k 21 počítačom. Úprava hlavného rozvádzača - doplnenie 
trojfázového ističa 20A odkiaľ bude vedený hlavný prívod 5Cx4 z rozvádzača do učebne v dĺžke 33m. Bude 
vedený nad feálom chodby.  V miestnosti 5D02 bude osadená rozvodná skriňa 10 – 14 modulová pre hlavné 
zásuvkové rozvody, po stranách miestnosti budú rozvody vedené v dvojkomorovom podparapetnom žľabe, 
prívody ku klimatizácií v lište. Rozvody budú rozdelené do 2 okruhov + klimatizačný okruh, na dvoch okruhoch 
bude osadených 8 dvojzásuviek Mosaic 16A 250V do parapetného žľabu, na dvoch okruhoch bude 
osadených 12 dvojzásuviek Mosaic 16A 250V do parapetného žľabu. Pozíciu dvojzásuviek určí objednávateľ. 
Druhá komora žľabu bude obsadená 12ks dvojzásuvka do DLP lišty dátová cat 6. V jestvujúcich stropných 
svietidlách sa trubice nahradia LED trubicami s príslušenstvom a kryty sa vyčistia, svetelný okruh ostáva 
jestvujúci. Zvlášť sa vybuduje HDMI prívod k projektorom od katedry a silový prívod ku klimatizáciám. 
Vypracuje sa čiastková revízna správa. 

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby získali všetky 
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie 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 267295259  

 u kontaktnej osoby:  Ing. Ivan Buš. 

Na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.   
Účasť záujemcov  na obhliadke  miesta  uskutočnenia predmetu zákazky je dobrovoľná. 
Výkaz výmer  je prílohou č. 1 tohto zadania. 
Všetky náklady  vrátane dopravy sú súčasťou ceny za predmet zákazky. 

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  11.08.2020   do 9:00  

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. 02/672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať: 

- cena predmetu zákazky/návrh na plnenie kritéria –vyplnený/ocenený výkaz výmer 
- opis predmetu zákazky predloženie oceneného výkazu výmer a popis prác 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania.      

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

5.   Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:    

Areál Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, budova V1 miestnosť 5C02.   
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6.     Podmienky účasti uchádzačov:  

 - Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať plnenia, ktoré sú 

predmetom 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. 

    - 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:  

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,  nebude meniť ich názvy, popis, rozsah ani obsah, okrem doplnenia 
výrobcu, značky a modelu ponúkaného výrobku. 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 výkaz výmer, ktorý predkladá verejný obstarávateľ ako podklad do súťaže. Ponukový     

rozpočet uchádzača bude súčasťou jeho predloženej ponuky.   

Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebno-montážnych prác, 

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. 

Platba za uskutočnenie predmetu zákazky  až po jej zápisničnom odovzdaní.  

8.   Lehota uskutočnenia: do 30 dní od uplatnenia záväznej objednávky/podpisu zmluvy. 
9.   Ďalšie informácie   
          V prípade rovnosti cien v ponukách u dvoch alebo viacerých uchádzačov o poradí rozhodne dátum a čas 

predloženia ponuky. Úspešnejší bude ten uchádzač, ktorý podá ponuku skôr. 
 
 

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


