
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:                  02/67295280 
Kontaktná osoba:       Oľga Fabianová 
e-mail:                        olga.fabianova@euba.sk 
 

2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky komínov. 
3. Opis predmetu zákazky:  

Vykonanie odbornej prehliadky  komínov pre: 
Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava - Ružinov 
Funkčná špecifikácia predmetu: 
- vykonanie polročnej odbornej prehliadky komínov pripojených na plynový                

spotrebič v zmysle Vyhlášky MV SR č.401/2007 Z.z. § 23, odst. l 
- vyhotovenie potvrdenia o vykonaní kontroly a čistenia komína, stave zistenom 

pri obhliadke 
- v zápise bude uvedený termín nasledujúcej prehliadky 
- revízne zápisy /potvrdenie/ budú odovzdané objednávateľovi 
- prehliadku môže vykonávať len oprávnená osoba alebo firma. 
 
Technická špecifikácia predmetu: 
počet komínov 3 ks nerezový trojvrstvový  
výška komína 2 ks - 4,95 m  
                       1 ks - 6,00 m  
plocha ústia dymovodov 2 ks - 0,80 m2 
                                        1 ks - 0,48 m2 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  110,- eur s DPH. 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do  15.10.2015 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:  
Cena bez DPH ...................................................eur 
DPH...................................................................eur 
 Konečná cena vrátane všetkých súvisiacich nákladov (dopravné atď)   s DPH........eur. 



Ak nie ste platcom DPH treba to uviesť. 
 
Financovanie a fakturácia:  
Objednávateľ služby  neposkytne poskytovateľovi služby preddavok. 
Dohodnutú  cenu vrátane DPH objednávateľ uhradí na základe  predloženej faktúry 
s 30 dňovou lehotou splatnosti.. 
Miesto a termín: 
miesto: Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava - Ružinov 
termín: najneskôr do 5 kalendárnych dní od vystavenia objednávky. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, 
alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom 
zákazky. 

 


