
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 

  

Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov:                    Ekonomická univerzita v Bratislave  

 Sídlo:                    Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

 IČO:                    00399957  

Telefón:                        +421 267295269  

        Kontaktná osoba:         Ing. Galina Uherková 

        e-mail:                           galina.uherkova@euba.sk 

 

Verejný obstarávateľ podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v platnom znení (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní/ZVO“) Ekonomická 
univerzita v Bratislave (ďalej len „Verejný obstarávateľ") realizuje prieskum trhu na obstaranie zákazky 
podľa § 117 ZVO s názvom: „Obstaranie dodávateľa na vykonanie procesu verejného obstarávania." 
(ďalej len „predmet zákazky") na výber zhotoviteľa stavby „Rekonštrukcia ŠD Horský park, blok A, 
Prokopa Veľkého 41, Bratislava“.  

            Predpokladaná hodnota stavby: 1 100 023,97 EUR bez DPH 
 

Podmienkou hodnotenia predloženej/predložených cenovej/cenových ponuky/ponúk bude splnenie 
všetkých nižšie uvedených podmienok. Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky, budú 
hodnotené na základe kritéria určeného v bode 7.1 tohto zadania. 
 
1.  VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 

                     Predmetom zákazky je služba: Obstaranie dodávateľa na vykonanie procesu verejného 
obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov, v platnom znení. 

1.1  Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tohto zadania. 
1.2   Kód klasifikácie produkcie (CPV):79418000-7 - Poradenské služby pre obstarávanie 
1.3  Predpokladaná hodnota zákazky: 11 000,00 EUR bez DPH. 

 
2.  MIESTO A DOBA PLNENIA 
2.1  Miesto plnenia: Uvedené v bode 1 tohto zadania a priestory úspešného uchádzača. 

 
3.  PODMIENKY PREDKLADANIA CENOVÝCH PONÚK 
3.1  Cenovú ponuku možno  predložiť osobne/poštou v uzavretej obálke , e-mailomna adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
Na obálke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „Uchádzač") a nápis „Cenová ponuka - 
Obstaranie dodávateľa na vykonanie procesu verejného obstarávania"  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
informácie na tel. č. +421 267295269 
kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  

3.2  Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: 11.10.2018 do 10.00 hod. 
3.3  Uchádzač môže Cenovú ponuku vziať späť alebo zmeniť najneskôr do termínu predkladania ponúk  

uvedeného v bode 3.2 tohto zadania. 
 

4.  SPÔSOB URČENIA CENY 
4.1  Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa § 3 zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v 

znení neskorších predpisov. 
4.2  Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov a poplatkov (napr. mzdové náklady, dopravné 

mailto:galina.uherkova@euba.sk


náklady, poštovné a iné) a musí zahŕňať všetky požiadavky uvedené v bode 1. a 2. tohto zadania a 
v jeho  prílohe č. 1, vrátane  všetkých nákladov spojených s realizáciou predmetu zákazky. 

 
5.  OBSAH A ZÁVÄZNOSŤ CENOVEJ PONUKY 
5.1  Cenová ponuka musí byť záväzná do 15.11.2018. 
5.2  Súčasťou ponuky musia byť: 

5.2.1 Identifikácia uchádzača. 
5.2.2 Návrh ceny za celý predmet zákazky tak, ako je to vymedzené v bode 4. tohto zadania spôsobom 

podľa vzoru prílohy č. 2. Uchádzač môže predložiť aj podrobnejší rozpočet, avšak základná 
štruktúra prílohy č.2 tohto zadania musí zostať zachovaná. 

5.2.3 Vyhlásenie uchádzača, že v prípade ak bude jeho ponuka vyhodnotená ako úspešná, uzatvorí s 
Verejným obstarávateľom na poskytovanie predmetu zákazky Zmluvu za podmienok stanovených 
v tomto zadaní a vo svojej ponuke. 

5.2.4   Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti: Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu 
dokladu o oprávnení poskytovať 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.   

5.1.5 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. 

5.2  Dokumenty uvedené v bodoch 5.2.2 až 5.2.5  musia byť podpísané osobou, resp. osobami oprávnenými 
konať v mene uchádzača. 

5.3  Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 
a podmienkami uvedenými Verejným obstarávateľom v tomto zadaní. 

6  UZAVRETIE ZMLUVY A OBCHODNÉ PODMIENKY 
6.1 Medzi úspešným uchádzačom a Verejným obstarávateľom bude na poskytnutie služieb tvoriacich predmet 

zákazky uzavretá Zmluva o poskytnutí služby v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl.  Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva).  

6.1  Zmluva bude uzavretá podľa podmienok vymedzených v tomto zadaní, v predloženej cenovej ponuke a 
obvyklých podmienok stanovených Obchodným zákonníkom, ako aj ďalšími právnymi predpismi 
upravujúcimi realizáciu predmetu zákazky.  

6.2  Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Verejného obstarávateľa. 
 

7  HODNOTENIE PONÚK 
7.1  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 4.2 tohto 
zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. 

7.2  Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej ponuky. 
 

8  ĎALŠIE PODMIENKY 
8.1  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. 
O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých 
uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

8.2  Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

9  KONTAKTNÉ ÚDAJE 
9.1 Ďalšie informácie a vysvetlenia týkajúce sa organizácie tohto prieskumu trhu môžete získať u zástupcu 

Verejného obstarávateľa na e-mailovej adrese: galina.uherkova@euba.sk 



Príloha č. 1 k Výzve na predkladanie ponúk.  
Špecifikácia a rozsah  predmetu zákazky: 
 
Realizácia verejného obstarávania Zákazky zahŕňa nasledovné činnosti: 
A. Príprava a realizácia verejného obstarávania  podlimitnej zákazky  zadávanej v súlade so zák. č. 

343/2015 Z.z. (ZVO) platnom a účinnom v čase realizácie zákazky s nasledujúcou špecifikáciou 

poskytovaných služieb: 

I. Vyhlásenie súťaže 
a. Vypracovanie  Výzvy na predkladanie ponúk 
b. Odoslanie  Výzvy na predkladanie ponúk  do Vestníka VO  

II. Zabezpečenie procesnej stránky vyhláseného postupu verejného obstarávania 
a. Vypracovanie Súťažných podkladov 
b. Zverejnenie Súťažných podkladov v súlade so ZVO 
c. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s poskytovaním Súťažných podkladov 
d. Komunikácia so záujemcami a uchádzačmi a vysvetľovanie Súťažných podkladov 
e. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s činnosťou komisií, formulárov na menovanie komisií, 

čestných vyhlásení a prezenčných listín 
f. Vypracovanie dokumentov súvisiacich s doručovaním ponúk 
g. Vypracovanie zápisníc (z otvárania obálok, zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti 

a zápisnice z vyhodnotenia ponúk, atď. v súlade so ZVO) 
h. Realizácia elektronickej aukcie (v prípade, že je požadovaná zákonom alebo verejným 

obstarávateľom) 
i. Komunikácia s Úradom pre verejné obstarávanie v prípade uplatnenia revíznych postupov 
j. Vypracovanie Oznámení o výsledku vyhodnotenia ponúk pre úspešného a neúspešných 

uchádzačov 
k. Odoslanie  informácie o výsledku  do Vestníka VO  

 
III. Ukončenie súťaže 

a. Vypracovanie Oznámenia o uzavretí zmluvy 
b. Skompletizovanie dokumentácie z realizovaného postupu verejného obstarávania a jej 

odovzdanie verejnému obstarávateľovi 

Súčasťou činností uvedených vyššie nie je: 
a. Špecifikácia predmetu obstarávania 
b. Stanovenie hodnotiacich kritérií 
c. Nominovanie členov komisie na vyhodnotenie ponúk, okrem nominovania jednej osoby bez 

práva hodnotiť 
d. Archivácia dokumentácie z procesu verejného obstarávania po ukončení verejného 

obstarávania a uzavretí zmluvy s úspešným uchádzačom 
e. Zastupovanie verejného obstarávateľa pred Úradom pre verejné obstarávanie 
f. Externý manažment a realizácia povinností verejného obstarávateľa po uzavretí zmluvy 

s úspešným uchádzačom v súlade so ZVO 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2 k Výzve na predkladanie ponúk 

Navrhovaná cena predmetu zákazky – Kalkulácia ceny  podľa špecifikácie predmetu zákazky uvedenej 
v Prílohe č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk. 
 

Služba 
Cena 

bez DPH 
Výška 

DPH v € 
Suma v 
€ s DPH 

Realizácia verejného obstarávania pre 

zákazku „Rekonštrukcia ŠD Horský 
park, blok A, Prokopa Veľkého 41, 
Bratislava“ 

   

 

 


