
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:  02/67295270 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka 

e-mail:  peter.ondrejka@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Špeciálne služby 

Opis predmetu zákazky:  Predmetom zákazky je dodávka špeciálnych služieb v zmysle 

zákona č.508/2009 a č.124/2006 do objektov Ekonomickej univerzity v Bratislave . 

Jedná sa o špeciálne služby pre odberné miesta: 

1. Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
2. BBS Palisády 22, 24, Bratislava 
3. CTVŠ Trnavská 31 
4. ŠD Ekonóm, Bratislava 
5. ŠDaJ Horský park, Bratislava 

 

Predmetom zákazky sú nasledovné práce v trafostanici : 

1.   vypracovanie odborných prehliadok a odborných skúšok 22 kV časti  
trafostanice ,               

2.  zabezpečenie úradných skúšok trafostanice, 

3.  zabezpečenie údržby trafostanice v lehotách 1x za dva roky:  

3.1. vykonávanie základnej údržby  transformátorov 22/0,4 kV. Základná 
údržba transformátora predstavuje: 

� zhodnotenie stavu transformátora, 
� očistenie transformátora, 
� zistenie prípadných netesností (pri olejový transformátoroch), 
� vyčistenie zberníc a prívodov a káblov, 
� kontrola prúdových spojov, 
� kontrola stavu oleja v nádobe transformátora (pri olejový 

transformátoroch), 
� kontrola NN a VN prechodových izolátorov, 
� meranie izolačných stavov transformátora, 
� kontrola a meranie napätia v NN rozvádzači po uvedení transformátora do 

prevádzky, 
� kontrola prepínača odbočiek, 
� meranie uzemnenia transformátora, 



� skúška transformátorových olejov na prieraz, 
3.2. vykonávanie údržby rozvodne 22 kV: 

� zhodnotenie stavu VN rozvodne, 
� očistenie VN rozvodne (kobky VN), 
� kontrola káblových koncoviek, 
� vyčistenie zberníc a prívodov a káblov, 
� základná údržba odpínačov, odpojovačov a vypínačov, 
� výmena izolačného oleja vo vypínačoch VN, 
� kontrola poistkových držiakov a poistiek VN, 
3.3.  vykonávanie údržby rozvádzača NN: 

� zhodnotenie stavu NN rozvádzačov a elektrických prvkov inštalovaných 
v rozvádzači, 

� očistenie NN rozvádzača (vonkajší a vnútorný priestor), 
� demontáž ochranných krytov, 
� kontrola a údržba elektrických prvkov inštalovaných v rozvádzači, 
� kontrola káblových koncoviek, a koblových ukončení (oká), 
� vyčistenie zberníc a prívodov a káblov, 
� kontrola poistkových spodkov a poistiek NN, 
3.4.   zabezpečenie skúšok ochranných a pracovných pomôcok pre 
elektrotechniku, 

4.  práce v lehotách 1x za štvrťrok:  

41. kontrola elektrických zariadení nachádzajúcich sa v trafostanici   

            termovíznou kamerou bez spracovania písomného záznamu o meraní, 

  kontrola účinníka – odpočet z elektromera energetiky  

(v prípade zistenia chýb dodávateľ vypracuje písomný záznam), 

4.2.  vizuálna kontrola transformátorov 22/0,4 kV,  rozvodne 22 kV, rozvodne 
0,4 kV (bez odkrytovania rozvádzačov) 

             

4.3.  vizuálna kontrola kompenzačných rozvádzačov inštalovaných 
v trafostanici , 

            (súčasťou je  aj meranie jednotlivých kompenzačných stupňov). 

            Čas plnenia: roky 2015 - 2016 

Predpokladaná hodnota zákazky:  

2 x 8 000 eur bez DPH =  spolu 16 000 eur bez DPH 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka   najneskôr do 23.12.2014   do 

9.00 h faxom, poštou alebo osobne  



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 

5. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia  poskytovať 

predmet zákazky. 

6. Ďalšie informácie : Plán revízií je v prílohe. 


