
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov 
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  obstaranie zákazky podľa § 117 ZVO s názvom „Šikmá 
elektrická schodisková plošina“   (ďalej len „predmet zákazky"). Podmienkou hodnotenia 
predloženej/predložených cenovej/cenových ponúk/ponuky bude splnenie všetkých nižšie 
uvedených podmienok. Cenové ponuky, ktoré splnia stanovené podmienky, budú hodnotené 
na základe kritéria určeného v bode 7 tohto zadania. 
 
1. VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY 
a) Predpokladaná hodnota zákazky v EUR s DPH: 9 325,00 €  

b) Predmetom zákazky je  dodávka a montáž šikmej elektrickej schodiskovej plošiny pre 
potreby zabezpečenia prístupnosti akademického prostredia vstupnej budovy V2 
Ekonomickej univerzity v Bratislave pre študentov so špecifickými potrebami so zníženou 

schopnosťou pohybu a osoby používajúce invalidný vozík.   
 
Opis predmetu zákazky: 
Technické údaje vstupné schodisko v budove V2 :  

 maximálna nosnosť: 225 kg 
 menovitá rýchlosť: 0,06 ms1 

 pohon: elektrický vedený ťažným lanom 

 dĺžka dráhy: cca 5000 mm (12 schodov) 

 zdvih: cca 2 000 mm 

 počet zastávok: 2 

 ovládanie: tlačidlové, na plošine a v stanici 

 rozmery podlahy plošiny: 800x900 mm 

 sklápanie podlahy: mechanické 

 špeciálna výbava: sklopná sedačka, čelný nájazd, jeden bočný nájazd 

 príkon: 1,1  kW 

 prípojka elektrického prúdu: 1x230 V, 50 Hz 

Iné špecifikácie: 

 doprava v cene s DPH 

 montážne práce v cene s DPH 

 demontáž existujúcej plošiny v cene s DPH 

 zaškolenie obsluhy v cene s DPH 

 uvedenie do prevádzky v cene s DPH 

 záručná doba 24 mesiacov 
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2. Miesto a doba plnenia 
a)Miesto uskutočnenia:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 
Bratislava, vľavo, schodisko k učebniam blok B, budova V2.  
b)Doba plnenia: predpokladaná doba plnenia  do 15.04.2020. 
c) Verejný obstarávateľ odporúča, aby záujemcovia vykonali obhliadku miesta uskutočnenia 
predmetu zákazky, aby si sami overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu 
ponuky. Kontaktnou osobou pre obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky je Ing. 
Jozef Cerovský, tel. +421 267295262, mail: jozef.cerovsky@euba.sk. Termín obhliadky - 
podľa dohody.  
d) Výdavky, náklady spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na 
ťarchu záujemcu.  
 
3. Možnosť čiastkového plnenia  
Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky. 
  
4. Variantné riešenie  
a) Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie.  
b) Ak súčasťou ponuky bude variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do 
vyhodnotenia a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  
 
5. Lehota a miesto na predkladanie cenových ponúk  
 a) Cenovú ponuku je potrebné predložiť  e-mailom/osobne/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  

b) V ponuke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „Uchádzač") a nápis „Cenová 
ponuka – Šikmá elektrická schodisková plošina“ 
c) Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr: 18.02.2020 do 14:00 hod. 
d) Uchádzač môže cenovú ponuku vziať späť, alebo zmeniť najneskôr do termínu 
predkladania ponúk. 
  
6. Stanovenie ceny  
a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  
b) Ponuková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s 
poskytovaním predmetu zákazky (v rozsahu podľa bodu 1 tejto výzvy). Uchádzačovi nevznikne 
nárok na úhradu dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu 
zákazky.  
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že 
nie je platiteľom DPH.  

7. Kritériá na vyhodnotenie ponúk  
 Celková cena za predmet zákazky v Eur s DPH. 
8.Hodnotenie ponúk 

a) 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 7 tohto zadania a prílohy č.1. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude 

vyhodnotená ako úspešná. 

b)Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej 

ponuky. 



9. Podmienky účasti uchádzačov 

1  O SOBNÉ PO STAV ENI E  
1.1Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia vymedzené v  
ustanovení § 32 ods. 1 písm. e) a f) ZVO. Spôsob preukázania splnenia podmienok podľa § 
32 ods. 1 písm. e) ZVO:  

a) 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, 
 b) 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, 
 c) splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 
10. Obsah cenovej ponuky  
a) Identifikačné údaje uchádzača, s uvedením kontaktnej osoby uchádzača (meno, e-mailová 
adresa, číslo telefónu), na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť v prípade potreby získať 
vysvetlenie k obsahu predloženej ponuky.  
b) Návrh uchádzača na plnenie kritéria podľa bodu 7. tejto výzvy v jednom vyhotovení, ktorý 
bude podpísaný uchádzačom, jeho štatutárnym orgánom alebo iným zástupcom uchádzača, 
ktorý je oprávnený konať v mene uchádzača v záväzkových vzťahoch v súlade s dokladom o 
oprávnení podnikať, t. j. podľa toho, kto za uchádzača koná navonok.  
c) Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s 
požiadavkami a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  
d) Návrh na plnenie kritéria. Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
e)Doklady na preukázanie splnenia podmienok účasti uvedených v bode 9 tohto zadania.  
 

11. Ďalšie informácie  
a) Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez 
akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému obstarávateľovi.  
b) Ponuky uchádzačov doručené na adresu verejného obstarávateľa a predložené v lehote na 
predkladanie ponúk sa uchádzačom nevracajú. Zostávajú ako súčasť dokumentácie tohto 
verejného obstarávania.  
c) Každý uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku, buď samostatne sám za seba alebo ako 
splnomocnený člen skupiny za členov skupiny. 
d) 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.  

e) O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať 

všetkých uchádzačov, ktorí  predložili ponuku. 
f) Objednávateľ preddavok finančných prostriedkov na predmet zákazky neposkytuje. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.  

Predmet zákazky: Šikmá elektrická schodisková plošina   

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 - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zmluvy je  kritériom na 

vyhodnotenie ponúk, Uchádzač -  (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 

Dodávka a montáž 

šikmej elektrickej 

schodiskovej plošiny 

 
 
 
 
 

  


