
Vyhlásenie uchádzača - vzor 
 

 
1. Vyhlasujeme, že súhlasíme s podmienkami podprahovej zákazky na predmet zákazky - zabezpečenie 

medzinárodnej vedeckej konferencie,  ktoré určil verejný obstarávateľ vo výzve a v súťažných podkladoch. 
 

2. Vyhlasujeme, že všetky predložené doklady a údaje uvedené v ponuke sú pravdivé a úplné. 
 
3. Vyhlasujeme, že predkladáme iba jednu ponuku a nie sme v tom istom postupe zadávania zákazky členom 

skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku.  
 

4. Týmto dávame písomný súhlas k tomu, že doklady, ktoré ako uchádzač/záujemca poskytneme v súvislosti s 
týmto verejným obstarávaním, môže verejný obstarávateľ spracovávať podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, podľa  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa  Občianskeho 
zákonníka č. 40/1964 Zb.  v znení neskorších predpisov. 

 
 
 

Iba pre skupinu dodávateľov 

 
5. Skupina dodávateľov udeľuje plnomocenstvo 

................................................................. , 
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania jedného z členov skupiny dodávateľov ) 
 
na základe ktorého je člen skupiny dodávateľov oprávnený komunikovať, prijímať pokyny a konať za skupinu 
dodávateľov vo veciach týkajúcich sa podprahovej zákazky „Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej 
konferencie“ . 

                                                

 

Dátum: .........................................      ............................................ 
                   [vypísať meno, priezvisko a funkciu 

 oprávnenej osoby uchádzača] 
Poznámka: 

- dátum  musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej 
konať  za každého člena skupiny dodávateľov) 
 



 

 
 

                                                      Návrh na  plnenie kritéria na hodnotenie ponúk – vzor 

 
údaje, ktoré budú zverejnené na otváraní ponúk v súlade  s § 41  ods. 1  zákona o verejnom obstarávaní 

 

Údaje:  Obchodné meno uchádzača  ...................................................................................... 
             Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača 
 ...................................................................................... 

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 
 
 
 
                               Kritérium – najnižšia cena 
Cena spolu za poskytnutie predmetu zákazky v eurách 
vrátane DPH 

 

 
 
 
Uchádzač prehlasuje, že údaje uvedené v tomto formulári sú totožné s údajmi  uvedenými v zmluve. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V ……………….…….., dňa ....................    ………………………………....................... 
[uviesť miesto a dátum podpisu]     [vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača] 
 
 
 
Poznámka: 
- dátum  musí byť aktuálny vo vzťahu ku dňu uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, 
- podpis uchádzača alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača 

(v prípade skupiny dodávateľov podpis každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby oprávnenej 
konať  za každého člena skupiny dodávateľov). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

NÁVRH ZMLUVY 
 

 
Zmluva o poskytnutí služieb       
č. objednávateľa................ 

                                                                    č. poskytovateľa:............... 
 

uzavretá podľa zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
a podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní“) 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Poskytovateľ:   
Sídlo:  
Zastúpený:  
IČO:  
IČ DPH:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
(ďalej len “Poskytovateľ”) 
 

Objednávateľ:    Ekonomická univerzita v Bratislave  
Sídlo:  Dolnozemská cesta č. 1, 852 35  Bratislava  
Zastúpený:    Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
 rektor Ekonomickej univerzity 
IČO:     00399957  
IČ DPH:  SK 2020879245  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica Bratislava  
Číslo účtu: 700074503/8180  
(ďalej len “Objednávateľ”) 
 

II. PODKLADY PRE UZATVORENIE ZMLUVY 

1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je výsledok verejného obstarávania v zmysle ustanovení  zákona č. 25/2006 Z.z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

III. PREDMET ZMLUVY 
1.  Predmetom  zmluvy je prenájom priestorov, ubytovanie  a poskytnutie stravovania pre zabezpečenie   medzinárodnej 

vedeckej konferencie v lokalite   ..........  v Slovenskej republike:  
• predpokladaný počet účastníkov konferencie:  120 osôb 
• začiatok konferencie           5.12.2013    08.00 h. 
• záver  konferencie               6.12.2013   13.00 h. 

 
Prenájom:  

zasadacích miestností: 
5.12.2013   
13.00  - 15.00 h. 
jedna zasadacia miestnosť s kapacitou 100 osôb, 
  9.15  - 18.00 h. 
päť zasadacích miestnosti  s kapacitou   minimálne 15 osôb / 1 miestnosť, 
  
6.12.2013   



 

11.05 h.  - 12.00 h. 
jedna zasadacia miestnosť s kapacitou 100 osôb, 
 9.15  - 10.45 h. 
päť zasadacích miestnosti   s kapacitou   minimálne 15 osôb / 1 miestnosť, 
 

• rozmiestnenie posterov  v počte 14 ks 
• prenájom premietacieho plátna v počte 6 ks. 

 
Ubytovanie:  
• ubytovanie na 1 noc  -  z 5.12 na 6.12.2013  

v 1, 2, 3, 4 posteľových izbách a apartmánoch pri počte  120 osôb  - spolu. 
 

Stravovanie: 
• raňajky 1 x s možnosťou výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy 
• obed 2 x s možnosťou výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy 
• občerstvenie 2 x 
• raut 

2. Poskytovateľ zabezpečí prenájom zasadacích miestností, ubytovanie a stravovanie pre účastníkov 
konferencie. Rozsah a špecifikácia poskytnutých služieb sú uvedené v prílohe číslo 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí 
jej nedeliteľnú súčasť. 

 

                                                              IV. SPÔSOB POSKYTNUTIA SLUŽIEB 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zabezpečiť pre objednávateľa služby v 
zmysle čl. III tejto zmluvy s termínom začatia plnenia služieb bezodkladne po obdržaní objednávky od 
objednávateľa. 

2. Objednávka, v ktorej bude uvedený záväzný počet účastníkov konferencie, bude dodávateľovi doručená najmenej 
14 dní pred  začiatkom konferencie, ak si zmluvné strany nedohodnú kratšiu lehotu. Pri zabezpečovaní služieb 
postupuje poskytovateľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 

3. Dôkazom o poskytnutí služieb bude prezenčná listina všetkých účastníkov prítomných na konferencii, podpísaná 
zástupcami objednávateľa a poskytovateľa a preberací protokol podpísaný povereným zástupcom objednávateľa, 
ktorým je Ing. Miroslav Kolesár. 

 

V. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
1.  Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť poskytovateľovi zmluvnú cenu na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom. Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok na zrealizovanie predmetu plnenia zmluvy. 
2.  Faktúra bude mať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry bude originál dodacieho listu. 
3. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa prevzatia a odsúhlasenia faktúry objednávateľom. Ak predložená faktúra 

nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, objednávateľ ju vráti lehote splatnosti poskytovateľovi na dopracovanie. 
Opravená faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

4. Faktúra budú uhrádzané výhradne prevodným príkazom. 

 

VI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1.  Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými právnymi predpismi SR. 



 

2. Pri plnení tejto zmluvy sa zmluvné strany riadia prednostne ustanoveniami tejto zmluvy. Vzájomné vzťahy 
zmluvných strán touto zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka ako aj ďalšími 
predpismi a normami. 

 3.  Počet účastníkov konferencie  a počet jednotiek množstva, uvedených v prílohe č.1   k tejto zmluve je   
predpokladaný, poskytovateľ sa    nemôže domáhať uskutočnenia služieb pre uvedený počet účastníkov  
a predpokladané množstva. 

4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto 
prehlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. 

5.    Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pre každú zmluvnú stranu po dve vyhotovenia. Nedeliteľnou     
súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1. Vecná a cenová špecifikácia. 

 

      ......................., ..............                                                                            Bratislava, .................... 10. 8. 2007 

  
                                                                                                                             
Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.                                

                                        rektor Ekonomickej univerzity                                
v Bratislave 

 

 _____________________________ ____________________________ 

 Za Poskytovateľa Za Objednávateľa 
 
 
 
 



 

 
 




