
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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 267295269 

Fax:                                +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Kotolňa – opravy.  

3. Opis predmetu zákazky:   
- na expanzomate č. 1 je netesné pracovné veko nádoby (zhrdzavené a 

utesnené dreveným kolíkom). 
Zabezpečiť jeho výmenu alebo opravu netesnosti. 

- prepojovacie potrubie medzi expanzomatom č. 1 a č. 2 je zhrdzavené a na troch 
miestach netesné. 
Zabezpečiť okamžitú výmenu prepojovacieho potrubia. 

- na expanzomate č. 2 zabezpečte výmenu zhrdzaveného, netesného prívodného 
potrubia vody pre expanzomat. 
 

4.  Predpokladaná hodnota zákazky:  3 813,55 € bez DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 02.12.2013   do 09.00 h. faxom , mailom   alebo   poštou                                                                

7. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Konventná 1, 811 03 Bratislava.  

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

9. Ďalšie informácie:  

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

cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať: 

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

realizácie predmetu zákazky. 

 

 Lehota dodania:  Ihneď od vystavenia objednávky. 

  



 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry dodávateľa, a to do 30 dní odo dňa jej 

doručenia  objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

Bližšie informácie možno získať u p. Rudolfa Šarana tel. č.  +421 267295267 

 

Cenová ponuka - odstránenie poruchových stavov z revízie 

 

 

 

P.č. Názov  ks  jedn. 
cena *'  

v € 

Cena spolu  

v € 

 Ekonomická univerzita v Bratislave     

 Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava     

     

 Odstránenie poruchových stavov z revízie     

     

    

1. Materiál.potrubie DN 150, príruby DN 150/16,    

2. tesnenia, kolená DN 150, izolácie, farba, skrutky __    

3. Vypustenie systému    

4. Demontážne práce    

5. Montáž potrubia - zváranie    

6. Oprava veka nádrže    

7. Napustenie vody, tlaková skúška    

8. Nátery    

9. Zhotovenie izolácii    

10. Režijné náklady-kyslík,plyn,elektródy    

11. Dopravné náklady    

     

     

 Spolu bez DPH:    

 DPH 20%: , |   

 Spou s DPH:    

   


