
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: „Odborné prehliadky komínov podľa priloženej 

špecifikácie: 

Vykonanie revízie komínov, posúdenie spalinovej cesty pri ktorej sa posudzuje 

stavebná časť, funkčnosť, bezpečná prevádzka a odvod spalín do voľného ovzdušia v 

zmysle vyhlášky  MV SR  401/2007 Z.z. a STN EN 1443 a čistenie komínov.  

Jedná sa o ročnú prehliadku a čistenie komínov na ktoré sú pripojené spotrebiče na 

plynné palivá: 

- komín v bytovke č. 1 (1 ks murovaný trojvrstvový komín v 1 poschodovej 

budove, napojený druh spotrebiča je 1 ks plynový kotol BENOV18), 

- komín v bytovke č. 2 (1 ks murovaný trojvrstvový komín v 1 poschodovej 

budove, napojený druh spotrebiča je 1 ks plynový kotol BENOV18), 

- komín v ubytovacej budove č. 1 (1 ks komín MIKI – KOMEKO, SKO 04-

ZVS-0948 v 2 poschodovej budove, napojený druh spotrebičov je 2 ks plynový kotol 

VIESSEMANN VITODENS 200), 

- komín v ubytovacej budove č. 2 (1 ks murovaný trojvrstvový komín v 2 

poschodovej budove, napojený druh spotrebičov je 2 ks plynový kotol BUDERUS 

LOGAMAX PLU GB 142).  

 Miesto realizácie zákazky: Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave Virt, 946 38 

Radvaň nad Dunajom, okres Komárno. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  80,- eur bez DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 29.2.2016 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: 

Financovanie a fakturácia:  

mailto:olga.fabianova@euba.sk


Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať  na základe  

predloženej faktúry s 30 dňovou lehotou splatnosti. 

 

Cena musí byť v zložení: 

revízie Cena bez DPH Cena s DPH 

Komín v bytovke č. 1 
vrátane dopravných nákladov 

 

  

Komín v bytovke č. 2 
vrátane dopravných nákladov 

  

Komín v ubytovacom 

zariadení budova č. 1 
vrátane dopravných nákladov 

  

Komín v ubytovacom 

zariadení budove č. 2 
vrátane dopravných nákladov 

  

Cena spolu: 

 

  

 


