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Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:  02/67295280 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka 

e-mail: peter.ondrejka@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Šikmá elektrická schodisková plošina - 2 ks 

3. Opis predmetu zákazky:  

Technické údaje dolné schodisko budova V1, Dolnozemská 1, Bratislava :  

 maximálna nosnosť: 225 kg 
 menovitá rýchlosť: 0,06 ms1 

 pohon: elektrický vedený ťažným lanom 

 dĺžka dráhy: cca 4700 mm (11 schodov) 

 rozmery podlahy plošiny: 800x900 mm 

 sklápanie podlahy: mechanické 

 príkon: 0,38 kW 

Iné špecifikácie: 

 montážne práce v cene  

 zaškolenie obsluhy v cene  

 uvedenie do prevádzky v cene  

Technické údaje horné schodisko budova V1 Dolnozemská 1, Bratislava:  

 maximálna nosnosť: 225 kg 
 menovitá rýchlosť: 0,06 ms1 

 pohon: elektrický vedený ťažným lanom 

 dĺžka dráhy: cca 6 000 mm (15 schodov) 

 rozmery podlahy plošiny: 800x900 mm 

 sklápanie podlahy: mechanické 

 príkon: 0,38 kW 

Iné špecifikácie: 

 montážne práce v cene  

 zaškolenie obsluhy v cene  

 uvedenie do prevádzky v cene  

 

Účelové využitie: Podľa vyhlášky MŠ SR 458/2012 o minimálnych nárokoch na študenta so 

špecifickými potrebami, je vysoká škola povinná zabezpečiť uskutočňovanie výučby 

v bezbariérových priestoroch. 
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Inštaláciou elektrických schodiskových plošín bude vyriešený bezbariérový prístup k  

prednáškovým miestnostiam v budove V1 EU v Bratislave, SEK a ostatných spoločných 

priestorov budovy V 1 pre študentov so špecifickými potrebami so zníženou schopnosťou 

pohybu. 

Obhliadka Ing. Jozef Cerovský,  02/67295262, 02/67295197  email: 

jozef.cerovsky@euba.sk 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 17 800  eur 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH . V cene budú zahrnuté 

všetky náklady potrebné na uskutočnenie zákazky. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 23.11.2016   do 12.00 h faxom, 

poštou  

na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1 

852 35 Bratislava 5 

alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk  

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  zhotoviť predmet zákazky 

8. Ďalšie informácie : V ponuke uchádzač uvedie výrobcu, značku ponúkaného 

zariadenia. 
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