
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:                  02/67295208 

Kontaktná osoba:       Oľga Fabianová 

e-mail:                           olga.fabianova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Odborný dozor OST. 

3. Opis predmetu zákazky. Odborný dozor OST (stavebnicová) do 0,6 MPa 

2 ks na rok 2015 presný opis je v prílohe. Odborný dozor OST musí byť v 

zmysle STN 690012. 

4.Kritéria na vyhodnotenie najnižšia cena. 

5.Miesto a lehota na preloženie ponúk : 4.2.2015 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@uba.sk 

        Ďalšie informácie 

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. 

Miesto a čas: 

Miesto dodania : ŠD Starohájska 4,8 Bratislava  

Doba trvania: február – december 2015 

      Podmienka v účasti v súťaži: doklad o oprávnení vykonávať uvedenú službu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       Zmluva o poskytnutí služieb č: 
 o vykonávaní prác a služieb uzatvorená  na základe ustanovenia § 536 a následne, 
Obchodného 
            zákona č. 513/91 Zb., ako aj  ďalšie  vykonávacie predpisy a pozmeňujúce zákony . 
   
 
 
 
           článok  I.  
     PREAMBULA     
  
 Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie prác a služieb v oblasti  vyhradených tlakových 
zariadení, výmenníkovej stanici v zmysle vyhl. č. 508/09 Zb. , ako aj  súvisiacich predpisov .  
Cieľom zmluvy je vykonávanie pravidelného dozoru  , obsluhy  , odbornej regulácie  
výmenníkových staníc  nahlásenie zistených porúch ako aj  závad ohrozujúcich bezpečnú 
prevádzku zariadení inštalovaných vo  
výmenníkových staniciach .  
 
 
 
             článok  II.    
           ZMLUVNÉ  STRANY     
 
 
Objednávateľ:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
   Dolnozemská cesta č. 1 
   852 35  Bratislava 
   Zastúpený:   
   IČO:   00 399 957 
   IČO pre DPH:      SK2020879245 
   DIČ:  2020879245 
   Bankové spojenie:  
 
dodávateľ:        
        
    

         Zastúpený :       
         bankové spojenie :       
          číslo  účtu :             
         IČO :     
   IČO pre DPH:    
      DIČ:   
                                    Bankové spojenie 
 
 
                                                            
         článok  III. 
      PREDMET  ZMLUVY  
      

V súlade s podmienkami tejto zmluvy predávajúci sa zaväzuje na objektoch 
dodávateľa zariadeniach 

Objednávateľa vykonávať odborný dozor , obsluhu  , v súlade špecifikácie uvedené 
v prílohe č. 1tejto zmluvy .   
                



 
 

článok  IV.   
           FINANČNÝ   OBJEM        
      
 Paušálna cena je stanovená podľa rozsahu dohodnutých prác a služieb na mesiac ktorá je  
......€ .Cena je stanovená dohodou zmluvných strán .  
                 
                
  
 

     článok  V. 
    MIESTO  NAHLASOVANIA  PORÚCH    
    
 Poruchy sa nahlasujú telefonicky na telefónnom čísle:....... 
               
             
          článok  VI. 
        ZABEZPEČENIE  ZHOTOVITEĽOM   
 

a.  Osoby ktoré budú nahlasovať poruchy  
b.  Prístup do výmenníkovej stanice  pri príchode montérov do výmenníkových staníc . 
c.  Dozorovanie výmenníkových staníc 1 x za deň . 

                             
                          
                       
          článok  VII.  
   PREDMET  PAUŠÁLNEJ  OBSLUHY  VÝMENNÍKOVÝCH STANÍC      
                 

-  Je uvedený v prílohe č 1. 
                                  

                                       článok  VIII.  
            SPÔSOB  FAKTURÁCIE    
                              
 Služby uvedené v bode VII. budú fakturované vždy do 3 dňa nasledujúceho mesiaca .  
                    
                                  
                             
 

         článok  IX. 
            DOBA  SPLATNOSTI  FAKTÚR                
                  
 Faktúra je  splatná  do 30  dní   na základe  dodávateľského listu potvrdeného 
objednávateľom.  
 Pri  oneskorenej  úhrade  sa  za každý  deň  omeškania  bude  účtovať  0,05% prirážka .  
                             
                        
                             
 
 
 
 
          článok  X. 
         Spoločné a záverečné ustanovenia        
      



1. Zmluva nadobúda  platnosť  dňom  jej podpísania obidvoma stranami dohody. Táto 
zmluva sa uzatvára na dobu  od jej nadobudnutia účinnosti do 31.12.2015. Zmluva 
nadobúda účinnosť po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov.                

            2. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je : 
viď prílohu č. 1  

 3. Táto zmluva môže zaniknúť pred uplynutím dohodnutej doby: 
a)  kedykoľvek písomnou dohodou strán uzavierajúcich túto zmluvu k dohodnutému 

termínu, alebo 
b) odstúpením od zmluvy zo strany objednávateľa v prípade podstatného porušenia 
podmienok tejto       
    zmluvy. Za podstatné podmienky sa považujú všetky ustanovenia tejto zmluvy.   

            c) odstúpenie od zmluvy sa stane účinkom dňom doručenia oznámenia druhej strane. 
4. Zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami potvrdenými obidvoma stranami 
uzavierajúcimi túto dohodu.  
5. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých kupujúci obdrží dva rovnopisy 
a predávajúci dva rovnopisy.  

 6. Strany sa dohodli, že sa zmluvu sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka. 
 7. Dodávateľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 

8. Strany uzavierajúce túto zmluvu prehlasujú, že túto zmluvu pred jej podpísaním 
prečítali, že bola uzavretá po vzájomnej dohode, podľa ich slobodnej vôle, vážne 
a zrozumiteľne, nie v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Autentickosť zmluvy 
potvrdzujú svojimi podpismi.  

 
 
 
 
 

V Bratislave dňa :      V ........................, dňa 
 
 
             Objednávateľ:                                                                            Dodávateľ: 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č:1 opis predmetu zákazky 
 
Ceny musia byť vrátane dopravných nákladov, vypracovania záznamov o odbornej prehliadke. 
    
 
 

Cena bez DPH za 1 ks 

/ mesiac 

Cena bez DPH 

za 2 ks 

za/mesiac 

Cena bez DPH za 2 ks za 

/11 mesiacov 

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    

 


