
E K O N O M I C K  Á       U N I V E R Z I TA     V    B R A T I S L A V E  

  

 

       
 
 
 

                                 
 
 
                                                                 

 
                             č. j.      541/OVO/2013                                             Bratislava 28.10.2013 
                                                                                                                  
 
         Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na   predmet zákazky „Prenájom a servis rohoží“ pre 
Ekonomickú univerzitu v Bratislave. 
 
1. Predmet zákazky: 
Nájom rohoží spojený so servisom – nájom, čistenie, údržba a pravidelná výmena 
vchodových rohoží s ochranou proti pošmyknutiu, ktoré majú schopnosť zachytiť nečistoty 
z topánok vrátane olejov a vody: 

- rozmer 240 x 110 až 115 cm, farba šedá alebo šedočierna alebo antracit.  
Výmena 1x za mesiac v letnom režime (36 týždňov), 2x za mesiac v zimnom režime (16 
týždňov). 
Miesto dodania:  
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

- budova V1 2 ks, 
- budova V2 2ks, 
- aula 2 ks, 
- 3. poschodie chodba rektora 1 ks. 

Typ zmluvy: nájomná zmluva na 4 roky 
Trvanie nájmu: 48 mesiacov 
 
2. Cena predmetu zákazky: 
Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 
realizácie predmetu zákazky. 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky  vrátane DPH.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu vrátane DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby vrátane dopravy, 
čistenia a údržby rohoží, pravidelnej výmeny v stanovenom termíne. Predpokladaná hodnota 
zákazky je 6 800 eur bez DPH. 
 
3. Lehota plnenia:  od 01.01.2014 do 31.12.1017   

 

Dolnozemská cesta č. 1 
852 35  Bratislava 
t.č. 6729 5147, 6729 5277 
fax   6729 5185 

 
           Oddelenie 
pre verejné obstarávanie 
 



 
4. Financovanie a fakturácia: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe mesačných faktúr, a to do 30 dní odo dňa 
doručenia. Faktúra bude doručená do 15. dňa po skončení každého 
mesiaca nájmu. 

 
5. Termín predloženia cenovej ponuky:   najneskôr do 05.11.2013   do 12.00 h faxom, poštou  
na adresu:  
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1 
852 35 Bratislava 5 
alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk 
kontaktná osoba Peter Ondrejka 02/67295270 
 
 
 
 

Zmluva  č........................ o nájme  
 

I. Zmluvné strany 
 
1.1 Prenajímateľ:     

 
1.2 Nájomca:          Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                 Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 
                                 zastúpená: Dr.h.c. prof. Ing. Rudolfom Sivákom, PhD. 
                                                   rektorom EU 
                                  č. účtu: 7000241447/8180 
                                  bankové spojenie: Štátna pokladnica 
                                  IČO: 00399 957 
                                  DIČ: 2021612538 

 
II. Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom zmluvy je nájom a servis vchodových rohoží. 
      Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 ku zmluve. 
 

III. Doba 
 
3.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú  od 01.01.2014 do 31.12.2017.  

 
3.2 V prípade nedodržania ustanovení tejto zmluvy majú obe zmluvné strany  právo  
       zrušiť túto zmluvu okamžite.   

3.3 Zmluvu možno zrušiť dohodou zmluvných strán, prípadne výpoveďou bez uvedenia 
dôvodu, ktorá je jednomesačná. Výpovedná doba začína plynúť prvým kalendárnym 
dňom mesiaca po tom čo bola doručená písomná výpoveď ktorejkoľvek zmluvnej strane. 

 



IV. Cena 
 
4.1  Cena za prenájom a servis za obdobie od 01.01.2014 do 31.12.2017 je   ............. € s DPH. 
 
4.2  Predmet zmluvy sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na 

základe mesačných faktúr, a to do 30 dní odo dňa doručenia. Faktúra 
bude doručená do 15. dňa po skončení každého mesiaca nájmu. 

 
V. Záverečné ustanovenia 

 
5.1 Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomných dodatkov podpísaných oboma 

      zmluvnými stranami.  

5.2 Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých po dve vyhotovenia obdrží každá 
      zmluvná strana. 
 
5.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola 
       uzatvorená riadne po vzájomnej dohode, určite, vážne a zrozumiteľne, nie v tiesni za 
       nápadne nevýhodných podmienok. 
 
5.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami. Zmluva je 
       účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
  

 
 
 
 
Bratislava:                                                                                    Bratislava: 
 
 
 
 
––––––––––––––––––––-                                                            ––––––––––––––––––– 
     prenajímateľ                                                                                nájomca 
 
 
 
Príloha č. 1 ku zmluve – špecifikácia predmetu nájmu a služieb 
 
Nájom rohoží spojený so servisom – nájom, čistenie, údržba a pravidelná výmena 
vchodových rohoží s ochranou proti pošmyknutiu, ktoré majú schopnosť zachytiť nečistoty 
z topánok vrátane olejov a vody: 

- rozmer 240 x 110 až 115 cm, farba šedá alebo šedočierna alebo antracit.  
Výmena 1x za mesiac v letnom režime (36 týždňov), 2x za mesiac v zimnom režime (16 
týždňov). 
Miesto dodania:  
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

- budova V1 2 ks, 
- budova V2 2ks, 
- aula 2 ks, 
- 3. poschodie chodba rektora 1 ks. 


