
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 /67295269  
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky: 71630000-3  

Technická inšpekcia a skúšanie Opis predmetu obstarávania:  

Kód CPV: 71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie 

Odborná prehliadku svetelnej a zásuvkovej inštalácie a bleskozvodov 

- odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení v zmysle Vyhlášky MPSVaR   
  SR č.508/2009 Z.z. a STN 33 1500, STN 33 2000-6 podľa rozpisu 
-  vyhotovenie Správy z odbornej prehliadky spolu so zistenými nedostatkami, ktorá  
   bude odovzdaná objednávateľovi 
-ročná kontrola trafostanice v zmysle STN 33 1500, údržba TS a vybavenie ochrannými   
  a pracovnými pomôckami a vyhotovenie Správy o vykonaní kontroly a údržby TS 
 
ŠD Ekonóm: 
1.TRAFOSTANICA – ročná kontrola a údržba 
Technická špecifikácia: 
Trafostanica TS1296-000 22/0,4 kV, VN a NN sa nachádza v rovnakom priestore. 
V trafostanici sa nachádza VN rozvádzač – Merlin Gerin, RM6-NE-IDI, jeden olejový – 
hermetizovaný transformátor a NN časť TS. 
Napäťová sústava: 
-prívod z verejnej rozvodnej siete  
-VN 22kV IT, 22.000 V, 3 fáz.stried., 50Hz 
-NN 0,4 kV, TN-C, 400/230V – 50Hz 
 
2. KUCHYŇA – ročná kontrola elektroinštalácie 
Technická špecifikácia: 
napäť.sústava:TN-C-S, 3+PE+PEN, 230V/400V, 50 Hz 
Rozvádzač RM 1 kuchyňa 
1x 3fázový istič BHD 
2x vývod istič LSN B25 A 
5x vývod istič LSN B16 A 
2x vývod istič LSN C16 A 
2x vývod prúdový chránič OFI 63/4/003A 
1x vývod, LSN B2A 
 
Rozvádzač R2 
1x 3fázový prúdov istič Mo B10A 
1x prúdový chránič 64/4/003 A 
 



 
3. BLESKOZVODY 
12.posch.budova, obdĺžnikového tvaru, strecha viacúčelová, plochá 
Zachytávacia sústava je mrežová, tvorená vedením typu FeZn8,  
počet zvodov 10 
 
ŠD Vlčie hrdlo: 
1. BLESKOZVODY 
Technická špecifikácia: 
5.pochodová obytná budova obdĺžnikového tvaru, strecha plochá 
mrežová sústava 8mm Fe-Zn drôtov doplnená zachytávacími tyčami JZ-15 v počte 36 ks,  
počet zvodov 9 ks je zvedených do 9 uzemňovačov 

 
Zodpovedná osoba za opis predmetu zákazky:  
Mgr. Dagmar Schmidtová  tel.. +421 267591040 
e-mail: dagmar.schmidtova@euba.sk 

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

Miesto uskutočnenia: ŠD Ekonóm Prístavná  8,  Bratislava a ŠD Vlčie hrdlo 74, Bratislava. 
                                                                  

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 333,00 EUR bez DPH. 

 4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena vrátane DPH. 

 5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
 5.1Cenovú ponuku je potrebné predložiť  e-mailom/poštou  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 2672 95269 
kontaktná osoba: Galina Uherková  

5.2 V ponuke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „Uchádzač") a nápis „Cenová   

ponuka – Odborná prehliadku svetelnej a zásuvkovej inštalácie a bleskozvodov“. 

5.3 Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: 17.05.2021 do 10:00 hod. 
5.4 Uchádzač môže cenovú ponuku vziať späť, alebo zmeniť najneskôr do termínu  

predkladania ponúk uvedeného v bode 5.3 tohto zadania. 
5.5 Uchádzačom sa nepovoľuje predložiť variantné riešenie vo vzťahu k požadovanému 

predmetu zákazky. 
5.6 Ak súčasťou ponuky uchádzača bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude 

zaradené do vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené. 
 

  Ponuka musí obsahovať:  
- výpočet ceny predmetu zákazky  Príloha č.1 
- opis predmetu zákazky  
- podmienky účasti 

6. Obsah a záväznosť cenovej ponuky 

    6.1 Cenová ponuka musí byť záväzná do 31.08.2021. 
    6.2 Súčasťou ponuky musia byť: 

         6.2.1 Identifikácia uchádzača. 

6.2.2 Návrh ceny za celý predmet zákazky tak, ako je to vymedzené v bode 8. tohto 

zadania. 

6.2.3 Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v bode 7  

Podmienky účasti tohto zadania. 

6.2.4  Označenie kontaktnej osoby (s uvedením mena a priezviska, e- mailovej adresy 



a mobilného telefónneho čísla), na ktorú sa môže Verejný obstarávateľ obrátiť 

v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej Cenovej ponuky. 

6.2.5 Dokumenty uvedené v bodoch 6.2.2 až 6.2.4 musia byť podpísané osobou, resp. 

osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. 

6.2.6 Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady,            ktoré 

sú v rozpore s požiadavkami a podmienkami uvedenými Verejným 

obstarávateľom v tomto zadaní. 
 

7. Podmienky účasti uchádzačov:  
1. OSO BNÉ POSTAVENI E  

1.1  Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
vymedzené v ustanovení § 32 ods. 1 písm. e)  ZVO. 

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

            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,  

a) 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. 

b)  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  

c) 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.   

       1.2  Podrobnosti k podmienkam účasti osobného postavenia a ich preukazovanie sú 

uvedené v § 32 ZVO. V cenovej ponuke sa predkladá originál alebo úradne overená 

fotokópia požadovaného dokladu. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  
Cena  musí zahŕňať všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy, 
 vrátane náhradných dielov a dopravných nákladov: 
Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH   
- výška a sadzba DPH  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH  
  
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.  
Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.  
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. 
 
Objednávateľ zhotoviteľovi uhradí  cenu za vykonanie predmetu zákazky na základe 
zhotoviteľom vyhotovenej a predloženej faktúry za vykonané opravy a dodávky, doloženej 
súpisom vykonaných oprav a dodávok a zisťovacím protokolom. Súpis musí obsahovať druh 
a množstvo vykonaných oprav a dodávok a ich ocenenie jednotkovými cenami.   
 

9. Lehota poskytnutia/dodania:  



Požadovaný termín dodania predmetu zákazky: do 15 dní od zaslania objednávky. 
 
10.Hodnotenie ponúk 

  10.1 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 4. tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená 

ako úspešná. 
10.2 Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej 
ponuky. 
 
11. Ďalšie podmienky 
11.1 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. 
11.2 O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať 
všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 
11.3Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny. 

 Predmet zákazky: Odborná prehliadku svetelnej a zásuvkovej inštalácie a 

bleskozvodov 

 

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  zaplatí za predmet tejto zákazky 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 

 
Odborná prehliadku 

svetelnej a zásuvkovej 

inštalácie a bleskozvodov 

 

   


