
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:   

Odborná prehliadka a skúška plynového zariadenia VVTL RSZP.  

3. Opis predmetu zákazky:   
Periodická revízia, skúšobné práce v PZRSZP pre plynové zariadenie /OS a OP PZ/ EU 
ŠDaJ, Dolnozemská PZ RS ZP- dvojradová. trojstupňová regulačná stanica pretlaku 
zemného plynu naftového o vstupnom pretl. ZP 3,0 Mpa,výstup.pretl.2 kPa-WTL, VTL, 
STL, NTL. 
Odborné výkony vykonávať v zmysle vyhl. MPSVaR č.508/2009 Z.z. tab. prílohy 10. 

- skúšky pevnosti a tesnosti všetkých spojov v SZP  
-  skúšky funkčnosti strojného zariadenia RSZP  
-  posúdenie bezpečnej a spoľahlivej prevádzky RSZP 
- -posúdenie predloženej dokumentácie 
-  kontrola vykonaných zásahov do zariadenia v rámci 

odstraňovania zistených závad a nedostatkov 
-  kontrola platnosti hasiacich prístrojov. 

 
4.  Predpokladaná hodnota zákazky:  450,00 € s 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 10.12.2013   do 09.00 h. faxom , mailom   alebo   poštou                                                                

7. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Študentské domovy Petržalka, 

Dolnozemská  1, 852 19 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. 

Dopravné náklady. 

 

 Lehota dodania:  Ihneď po vystavení 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. Ing. Ivety Rudavskej  tel. č.  +421 267291665 

 

 


