
  

 

 

 

 

Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 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:  Vypracovanie prevádzkového predpisu tlakovej nádoby 

v zmysle technickej revíznej správy v celkovom počte – 7 ks. 

3.   Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je: Vypracovanie prevádzkového 

predpisu tlakovej nádoby v zmysle technickej revíznej správy, vrátane  dopravných 

nákladov na miesto dodania.  

 

1. Študentský domov Vlčie hrdlo 74, Bratislava –Ružinov v počte 5 ks: 

Technická špecifikácia: 

1.ohrievač vody – 2 ks 

    typ: OVL, r.výroby 1988 

prac.látka: voda/voda 

max.prac.pretlak v bar: plášť 10/výmenník 16 

     prev.teplota.v °C: plášť 110/výmenník 200 

vnút.objem v litroch: plášť 2500/výmenník 8 

 

Technická špecifikácia: 

2. výmenník tepla – 2 ks 

     typ: PV 2 OH, r.výroby 1989 

prac.látka: voda/para 

max.prac.pretlak v bar: plášť 16/výmenník 16 

      prev.teplota. plášťv °C: 200/výmenník 200 

vnút.objem v litroch: plášť 173/výmenník 79 

 

Technická špecifikácia: 

      3. výmenník tepla chladič kondenzátu - 1 ks 

      typ: VV 4SU, r.výroby 1994 

prac.látka: voda/para 

max.prac.pretlak v bar: plášť 25/výmenník 25 

prev.teplota v °C: plášť 200/výmenník 200 

vnút.objem v litroch: plášť 15,5/výmenník 10 

 

Technická špecifikácia: 

4. expanzná nádoba – 1 ks 

typ: VSE, r.výroby 1997 

prac.látka: voda/vzduch 

max.prac.pretlak v bar: 1.priestor 6/2.priestor 2,4 
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prev.teplota v °C:.  200 

vnút.objem v litroch:1500 

 

Technická špecifikácia: 

5. vzdušník kompresora – 2 ks 

typ: ORLÍK, r.výroby 1997 

prac.látka: vzduch 

max.prac.pretlak v bar: plášť 10  

prev.teplota v °C: plášť 10 

vnút.objem v litroch: plášť 40 

 

2. Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava –Ružinov v počte 2 ks: 

Technická špecifikácia: 

1.TNS expanzná nádoba OTTOMAT pre plynovú kotolňu – 1 ks 

r.výr.2001, zaradenie Ab1 

prac.látka: voda/vzduch 

max.prac.pretlak: 1 priestor 3 BAR   2.priestor: 1,5 BAR 

prev.teplota:120/70 

vnútorný objem:800 l 

poistný ventil kotlový DN40, 0,25 MPa 

tlakomer:0-600 kPa 

 

2.TNS Zásobníkový ohrievač TUV – 3 ks 

Viessman, r.výr.2001,  

typ:Vitocell 100 

prac.látka: voda/voda 

max.prac.pretlak: plášť 10 BAR/výmenník 25 BAR 

max.prev.teplota:70/160 

vnútorný objem:750/28 l 

poistný ventil kotlový SV,DN20, 0,8 MPa 

tlakomer:0-1 MPa 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 140,00 eur bez DPH. 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  22.07.2016 do 12.00 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. 

7. Miesto plnenia:   

Študentský domov Vlčie hrdlo 74, Bratislava -Ružinov a študentský domov Ekonóm, 

Prístavná 8, Bratislava –Ružinov. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorý je predmetom zákazky. 
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9. 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 predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení: 

Cena bez DPH  

Cena s DPH  

Celková cena bez DPH  

Celková cena s DPH. 

 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby dodania predmetu zákazky. 

 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

 

10.Lehota plnenia :  Verejný obstarávateľ požaduje plnenie do 7 pracovných dní  odo 

dňa zadania záväznej objednávky.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: 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. 

Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi poskytne podklady z Technickej 

revíznej správy. 

 

 

 


