
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: Upratovanie spoločných priestorov študentského domova 

3. Opis predmetu zákazky:  
Interval upratovania v 11.poschodovej budove: 

2 x týždenne: 
-umývanie 11 chodieb a 11 kuchyniek /1x strojom, 1x ručne/ v rozsahu 1055 m2 

-umývanie podláh pred 11 výťahmi, 10 balkónov, 11 výleviek v rozsahu 107,91m2 

-umytie 11 ks kuchynskej dosky a 11 umývadiel, vysypanie smetí, 

      1 x týždenne: 

-plocha schodov na 11 poschodiach /predné a zadné schodište/, podesty schodišťa predné 

a zadné, prízemie schodišťa predné a zadné, 22 chodbičiek pri schodišti prednom a zadnom, 

všetko v rozsahu 434,64 m2, 

       1 x mesačne: 

-umývanie madiel na zábradlí schodiska 

Upratovanie požadujeme vrátane špeciálnych i bežných čistiacich prostriedkov. 

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.  

Obhliadku je možné dohodnúť  u kontaktnej osoby:  
Mgr. Dagmar Schmidtovej tel.. +421 267291040 

e-mail: dagmar.schmidtova@euba.sk 

Na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Študentský domov Ekonóm, Prístavná č.8,  

Bratislava. 

       Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho 
vyhotovenia, verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa. 
 

Miesto uskutočnenia: Ekonomická univerzita v Bratislave, Študentský domov Ekonóm, 
Prístavná č.8, Bratislava  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 719,40 EUR bez DPH. 

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

 5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
Termín predloženia cenovej ponuky: do 13.09.2019 do 10.00 h.  
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 267295269  
kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková 
Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

 
Ponuka musí obsahovať:  

- výpočet ceny predmetu zákazky  
- opis predmetu zákazky  
- podmienky účasti 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  
Súčasťou predloženej ponuky bude:  
- 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 a  
- 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:  

Cena  musí zahŕňať všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy: 
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.  
Verejný obstarávateľ 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.  
 

8. Lehota poskytnutia/dodania: Požadovaný termín dodania predmetu zákazky bude 9 
mesiacov  od  zadania závažnej objednávky/účinnosti podpísanej zmluvy, najneskôr do 
30.06.2020. 

 
9.  Hodnotenie ponúk 

  9.1Cenové 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. 

9.2 Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho 

cenovej ponuky. 



 
10.Ďalšie podmienky 
10.1 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. 
 
10.2Uchádzači 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: Upratovanie spoločných priestorov študentského domova  

 

Uchádzač: 

 

 

 

 

Cena celkom za celu zákazku: 

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.  

 cena predmetu 
zákazky celkom 
bez DPH V EUR 

Výška DPH 

v EUR 

(sadzba 

20%)  

cena predmetu 
zákazky celkom 
s DPH V EUR 

2 x týždenne: 
-umývanie 11 chodieb a 11 kuchyniek /1x strojom, 1x 

ručne/ v rozsahu 1055 m2 

-umývanie podláh pred 11 výťahmi, 10 balkónov, 11 

výleviek v rozsahu 107,91m2 

-umytie 11 ks kuchynskej dosky a 11 umývadiel, 

vysypanie smetí 

   

1 x týždenne: 

-plocha schodov na 11 poschodiach /predné a zadné 
schodište/, podesty schodišťa predné 
a zadné, prízemie schodišťa predné a zadné, 22 
chodbičiek pri schodišti prednom a zadnom, všetko 
v rozsahu 434,64 m2 

   

1 x mesačne: 
-umývanie madiel na zábradlí schodiska 

 

   



 

Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú Verejný 

obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy 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. 

 

 


