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         Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na   predmet zákazky „Oprava obehového čerpadla TUV 
Starohájska“ pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. 
 
1. Predmet zákazky: 
Od 6. poschodia nie je teplá voda z dôvodu nedostatočného tlaku. Oprava obehového čerpadla 
TUV pozostáva z: 

- odstavenie z prevádzky, 
- odvodnenie zariadenia, 
- demontáž čerpadla, 
- vyčistenie dosadacích plôch, 
- oprava čerpadla, 
- rozobratie, 
- zloženie, 
- montáž, 
- nové tesnenie, 
- uvedenie do prevádzky, 
- zavodnenie, 
- odskúšanie. 

 
2. Cena predmetu zákazky: 
Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenu požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby realizácie predmetu 
zákazky. 
V cene montážnych činností musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s uskutočnením 
predmetu zákazky s výnimkou nákladov na náhradné diely.  
Cenu montážnych činností, v ktorých budú zahrnuté všetky náklady súvisiace s uskutočnením 
predmetu zákazky s výnimkou nákladov na náhradné diely, uchádzač určí takto: 
hodinová sadzba 1 pracovníka x počet hodín x počet pracovníkov. 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky najnižšiu cenu 
vrátane DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
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Ceny náhradných dielov budú určené dohodou. Objednávateľ nebude viazaný prijať 
ponúkanú cenu za náhradné diely, pokiaľ táto bude preukázateľne vyššia než bežná trhová 
cena rovnakých náhradných dielov v rovnakom čase u iných firiem. 
 
 
3. Lehota na zhotovenie zákazky:  do 10 dní od vystavenia objednávky.   
 
4. Financovanie a fakturácia: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry, a to do 30 dní odo dňa jej 
doručenia kupujúcemu. Verejný obstarávateľ preddavok na predmet 
zákazky neposkytuje. 

 
5. Termín predloženia cenovej ponuky:   najneskôr do 04.10.2013   do 12.00 h faxom, poštou  
na adresu:  
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1 
852 35 Bratislava 5 
alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk 
 


