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
Kontaktná osoba:
Oľga Fabianová
Tel:02/67295280
2. Názov predmetu zákazky: Odborný dozor OST.
3. Opis predmetu zákazky. Odborný dozor OST (stavebnicová) do 0,6 MPa 2 ks na rok
2015 t. j. 1 x mesačne (spolu 12 x ročne), presný opis je v prílohe. Odborný dozor OST
musí byť v zmysle STN 690012.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 360,- eur / mesiac x 12 mesiacov = 4 320,- eur / rok
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
lehota do 24.11.2014 do 8,00 hod.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, Dolnozemská
cesta 1, 852 35 Bratislava 5
alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk
7. Ďalšie informácie
Cena musí byť uvedená: za
A cena celkom t.j. merná jednotka x počet kusov x 12 mesiacov v členení:
Cena bez DPH ...................................................eur
DPH...................................................................eur
Cena celkom vrátane dopravy s DPH..............eur.
Financovanie a fakturácia:
Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať na
základe predložených faktúr s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia
kupujúcemu. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu.
8. Miesto a čas:
Miesto dodania : ŠD Starohájska 4,8 Bratislava
Doba trvania: január až december 2015. ( 1x mesačne)
9. Podmienka v účasti v súťaži: doklad o oprávnení vykonávať uvedenú službu.

Opis predmetu zákazky:

Ceny musia byť vrátane dopravných nákladov, vypracovania záznamov o odbornej
prehliadke
Cena bez DPH za
1 ks / mesiac

Regulácia teplotných parametrov OST
Sledovanie stavu počítadiel a ich funkčnosti
Odkaľovanie a odvzdušňovanie regulačných okruhov
vo OST
Neustála preventívna kontrola výstroja a výbavy
zariadenia
Vykonávanie pravidelnej dennej obsluhy ohrievačov
vody vo OST
Sledovanie a kontrola hospodárnej prevádzky OST
Regulácia TUV max 60 C
Pravidelné odskúšanie PV v zmysle prevádzkového
predpisu a STN 690012
Nahlásenie zmien alebo iných javov ohrozujúcich
bezpečnú prevádzku
Regulácia TUV v ručnom režime
Regulácie teploty UK v ručnom režime

Spolu bez DPH
Spolu z DPH

Sadzba DPH 20%, ak nie ste platcom DPH treba to uviesť.

Cena bez
DPH za 2 ks
za 1mesiac

Cena bez DPH za 2 ks
za 12 mesiacov

