
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:   Stavebný materiál 

3. Opis predmetu zákazky:  

1. WU beton  25 kg balenie                                                                              28 ks 

- suchá betónová zmes triedy C30/37podľa STN EN 206-1 

- zloženie: cement, piesky, prísady 

- vlastnosti: vodonepriepustný betón s vysokou pevnosťou 

- veľkosť zrna: 4 mm 

- vyrobené najneskôr v auguste 2015 

- balenie 25 kg 

- obal: papierové vrece 

-  

2. Sanačná omietka 30 kg balenie                                                      7 ks 

-  vyznačujú sa vysokou pórovitosťou, nízkou kapilárnou  nasiakavosťou a 

nízkym difúznym odporom 

- špeciálna sanačná jadrová omietka na ručné spracovanie vo vonkajšom aj 

vnútornom prostredí. 

- určená na omietanie zasoleného a vlhkého, nevysušeného muriva s vysokým 

stupňom zasolenia.  

- schopnosť odvádza vlhkosť z muriva difúziou vo forme vodnej pary   

- balenie: 30 kg 

- obal: papierové vrecia                                     

 

3. Gumoasfalt 10 kg belenie                                                                              7 ks 

- vodou riediteľná náterová hmota na báze asfaltu 

- dobre priľne k všetkým stavebným materiálom (betón, tehla, plech, asfalt, 

kameň apod). 

- spracovanie: za studena náterom 

- má dobrú hydroizolačnú vlastnosť pri všetkých klimatických podmienkach 

- balenie: 10kg 



- obal: plastové vedro 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  306,- eur bez DPH 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do  16.11.2015 do 12,00 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: 

Jednotková cena za balenie  bez DPH.................................eur 

Cena bez DPH za požadované množstvo........................................eur 

DPH...................................................................eur 

 Konečná cena vrátane dopravných nákladov s DPH..............eur. 

 

Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať  na základe  

predloženej faktúry  s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 

kupujúcemu. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 

 

Termín a miesto dodania:  

Lehota dodania: do 7 dní od zadania objednávky, v čase od 7,30 do 14,00 hod. 

Miesto dodania : ŠD Horský park, Prokopa Veľkého 41, Bratislava 


