
  

 

Zadanie zákazky 

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

a doplnení niektorých zákonov 

 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                      +421 267295147 

Email:                         anna.narodova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Anna Národová 

     2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky  a odborné skúšky elektrickej 

požiarnej signalizácie v súlade s vyhláškou MV SR č. 726/2002 Z. z. o EPS, a v súlade 

s požiadavkami:  

a) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov,  

b) vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa stanovujú 

technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a užívaní stavieb,  

c) zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení 

neskorších predpisov,  

d) vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s 

technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou 

sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia, 

e) STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revízie elektrických zariadení  

f) STN 33 2000-6 Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia  

g) STN P CEN/TS 54-14 Elektrická požiarna signalizácia.  

Opis predmetu zákazky: Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v prílohe č.1  

k zadaniu zákazky. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  3 700,00 euro bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom za poskytnuté služby 

vrátane DPH v eurách. 

Cena celkom bude vypočítaná, ako súčet cien za poskytnutie služby za  požadované 

objekty a cena za neplánované opravy a poruchy, vrátane náhradných dielov. 

Uchádzači vyplnia prílohu č.2 k zadaniu zákazky. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  14. 01. 2021 do 9.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel. č. 672 95 247, kontaktná osoba: Anna Národová. 

Ponuky sa môžu doručiť osobne, emailom, alebo poštou. 

6. Miesta výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok: 

Podnikovohospodárska fakulta EU so sídlom v Košiciach, budova prístavby 

Tajovského 13, Košice.    

7. Podmienky účasti uchádzačov:  

Súčasťou predloženej ponuky bude aj splnenie podmienok 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) a f)  ZVO:  
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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 – doloženým dokladom o oprávnení 

poskytovať službu, ktorý zodpovedá predmetu 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,   

- splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 2 písm. f) ZVO-  

doloženým čestným vyhlásením.  

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení podľa prílohy 

 č.2 . 

Objednávateľ požaduje vykonávať aj opravy porúch  EPS  nespadajúcich do paušálu.    

Cena za tieto opravy vrátane náhradných dielov sa vypočíta nasledovne:   

 

CO(cena opráv) = 1000 eur (konštantná hodnota, t.j. cena potrebných náhradných dielov) 

+ predpokladaný počet normohodín x cena normohodiny dodávateľa.   

Cena 1000 eur za náhradné diely je cena uvedená bez DPH.  
  

 

CO = 1000 eur bez DPH + 20Nh x cena 1 Nh bez DPH dodávateľa  
 

  
 

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 

trvania zmluvy. 

Cena celkom bude vypočítaná, ako súčet cien za poskytnutie služby za všetky požadované 

objekty a cena za neplánované opravy a poruchy, vrátane náhradných dielov. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

9. Lehota poskytnutia služieb:  Uchádzač bude vykonávať odborné prehliadky, odborné 

skúšky elektrickej požiarnej signalizácie a kontroly v roku 2021 priebežne. 

10. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom 

predmetu zákazky úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú 

predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3. 

Platba priebežne až po poskytnutí objednanej služby. 
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Príloha č. 1 Podrobný opis predmetu zákazky: 

 

Položka 

č. 
Názov položky MJ 

Množstv

o 

1 Ústredňa Zettler Expert MX251 ks 1 

2 Multisenzor opticko – dymový 801PH ks 88 

3 Opticko – dymový hlásič ks 39 

4 Tlačidlový hlásič CP820 ks 18 

5 Izolátor zbernice 800ID ks 5 

6 Sirénový modul SB 802 ks 16 

7 Signálne svetlo 801HL ks 40 

8 Akumulátor 12V/26Ah ks 2 

9 

Požiarny evakuačný rozhlas –riadiaca 

jednotka typ ALPHA ks 1 

10 Zosilňovač 1000W typ PLN IP1000 ks 1 

11 Stanica hlásateľa ks 1 

12 Reproduktor podhľadový ks 22 

13 Reproduktor nástenný ks 3 

14 Mesačná kontrola  JV 8 

15 Štvrťročná kontrola JV 3 

16 Ročná kontrola JV 1 

17 

Predpokladaný počet Nh na neplánované 

opravy a poruchy  Nh 20 

Objednávateľ požaduje vykonávať aj opravy porúch  EPS  nespadajúcich do paušálu. 

Cena za tieto opravy vrátane náhradných dielov sa vypočíta nasledovne: CO(cena opráv) = 1000 eur bez 

DPH(konštantná hodnota, t.j. cena potrebných náhradných dielov) + predpokladaný počet normohodín x 

cena normohodiny bez DPH dodávateľa. 

Miesto výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok: Podnikovohospodárska 

fakulta EU so sídlom v Košiciach, budova prístavby 

       Lehota plnenia do 31.12. 2021 
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Príloha č. 2 

 

 

Cena celkom za poskytnuté služby/predmet zákazky 
  

Por.č. Názov položky MJ množstvo 

Cena bez 

DPH za JM 

v eur 

cena celkom 

za 

požadované 

množstvo 

bez DPH v 

eur 

Cena celkom za 

požadované 

množstvo s DPH 

v eur 

1 

Kontrola mesačná revízia 

EPS a DR ks 8   
 

2 

Kontrola štvrťročná 

revízia EPS a DR ks 3   
 

3 

Kontrola ročná revízia 

EPS a DR ks 1   
 

4 

Predpokladaný počet Nh 

na neplánované opravy a 

poruchy Nh 20   

 

5 

Cena za náhradné diely - 

konštanta konštanta     1000,00 

1200,00 

 

 

Cena celkom za 

poskytnuté služby vrátane 

DPH     

 

 

 

 

Poznámka: Cena celkom za poskytnuté služby vrátane DPH je kritériom hodnotenia 

ponúk 
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