
  
 
 
 

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 267295277 
Fax:                             +421 267295185 
Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Rozbor vody. 
Podrobný opis predmetu zákazky: Mesačný odber kvalifikovanej bodovej vzorky 
z odtoku do verejnej kanalizácie, rozbor a vystavenie protokolu, zaslanie výsledkov 
BVS, a.s. pre Študentský domov Ekonomickej univerzity v Bratislave v Petržalke, 
v priebehu roku 2015. 
Fyzikálne a chemické skúšky: 
Aniónaktívne tenzity (MBAS) 
BSK5 s potlačením intrifikácie 
Chemická spotreba kyslíka dichrómanom 
Nerozpustné látky suš. pri 105 C 
Rozpustné látky suš. pri 105 C 
Extrahovateľné látky EL (IČ) 
pH vody. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 200,00 eur bez DPH. 
4.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena vrátane DPH v eurách  za  

    požadovanú službu  uvedenú v bode 2/ 12 mesiacov v roku.  
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do 21. 01. 2015 do 9.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne. 

6. Miesto dodania:   
ŠD Petržalka, Dolnozemská cesta 1, 852 19 Bratislava.  

7. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení podnikať. 
8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 
obstarávateľa. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú. 
V cene poskytnutia služby musí byť zahrnuté dopravné náklady. 

9. Lehota dodania:  Čas plnenia služby: od 22.01.2015 do 31.12.2015 
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10. Ďalšie informácie: 

Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku 
na základe faktúry poskytovateľa  a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 


