
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 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky  komínov ŠD Ekonóm. 

3. Opis predmetu zákazky:  nízkotlaková kotolňa na zemný plyn pre potreby ÚK a TÚV 
- vykonanie pravidelnej prehliadky a skúšky komínov v zmysle vyhlášky č. 401/2007 

Z.z.  (STN EN 1443) a následne § 23 ods.1, 

- vyhotovenie zápisu (potvrdenia) o stave zistenom pri obhliadke a v prípade 

zistených závad stanovenie postupu prác pri odstránení zistených závad, 

- súčasťou zápisu (potvrdenia) bude zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a 

termínov na odstránenie zistených nedostatkov, 

- revízne zápisy (potvrdenie) budú odovzdané objednávateľovi. 

 

Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

- počet komínov – 3 ks nerezový trojvrstvový, 

- výška komína: 2 ks -4,95 m, plocha ústia dymovodov – 0,80 m2, 

                          1 ks – 6,00 m, plocha ústia dymovodu  – 0,48 m2, 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 110  € bez DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 23.04.2015   do 09.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                

6. Miesto dodania: ŠD Prístavná 8,  852 91 Bratislava – Ružinov.    

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

8. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

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. 

Uchádzač, ktorý ne je platiteľom DPH upozorni na to verejného obstarávateľa. 

 Lehota dodania:  7 kalendárnych dní od vystavení objednávky. 

  

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo 

dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 


