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Zadanie zákazky 

postupom podľa § 117 zákona číslo 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 číslo 1, 852 35 Bratislava 
IČO:  00399957 
Telefón:  + 421 267295147 
Kontaktná osoba: Anna Národová 

 
2. Názov predmetu zákazky: Odborné prehliadky plynových kotolní a zariadení: 
Funkčná špecifikácia predmetu:  

- vykonanie ročnej odbornej prehliadky a údržby vyhradených technických zariadení  
   v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. 

      - vyhotovenie Správy z odbornej prehliadky spolu so zistenými nedostatkami, ktorá 

         bude odovzdaná objednávateľovi 

      - odbornú prehliadku môže vykonať len oprávnená osoba alebo firma s platným  

         osvedčením na vyhradené technické zariadenia s povolením výrobcu  

         uvedené predloží kontaktnej osobe verejného obstarávateľa úspešný uchádzač pred  

začatím poskytovania služby. 

Technická špecifikácia predmetu:  

Požadujeme: 

1.ročnú odbornú prehliadku plynovej kotolne 

- kotolňa s 2 nízkotlakovými teplovodnými kotlami Viessmann, rok výroby 2002, 

max.tepelný výkon - 2x345 kW s prívodom spaľ.vzduchu Weishaupt typ WG 40N/1-A,  

druh paliva: zemný plyn.  

 

2.ročnú odbornú prehliadku plyn.zariadení, rozvodov plynu , horákov: 

- plynové horáky – kontrola plynových filtrov a horákov, ich servis a nastavenie  

– 2 ks, automatické pretlakové Weishaupt typ WG 40N/1-A nainštalované k teplovodným 

kotlom Viessmann Vitoplex 100, zapínajú a vypínajú el.regulačnými čidlami. 

- plynové zariadenia: hlavný uzáver plynu typ: HAWLE DN 150 PN 16, vnútorný rozvod plynu, 

odberné plynové zariadenie, guľové kohúty k plynu, meracie zariadenie plynu kotolne, 

druh paliva: zemný plyn.  

prac.tlak plynu: 2 kPa 

 

3. ročnú odbornú prehliadku tlakových nádob a kotlov 

- tlaková uzatvorená expanzná nádoba s membránou   1 ks 

názov a typ: Ottomat 

výrobca: Otto Heat,Wenden,Nemecko 

rok výroby: 2001 
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objem: 800 l 

najvyšší prac.pretlak: 3 Bary 

najvyšššia prac.teplota: 120/70 st. Celzia 

prevádzkový pretlak: 1,5 Bar 

pracovná látka: voda, vzduch 

 

 -zásobníkový ohrievač TÚV      3 ks 

vykonanie vnútornej a vonkajšej revízie s vypracovním príslušnej dokumentácie 

názov a typ: Viessmann Vitocel 100 

výrobca: Viessmann Werke, Nemecko 

rok výroby: 2002 

objem: 750/28l 

najvyšší prac.pretlak: 10 Bar 

najvyšia prac.teplota: 160 st. Celzia 

prevádzkový pretlak: 6 Bar 

prac.látka: voda,vzduch 

 

 -plynový kotol    2 ks 

typ: Viessman Vitoplex 100 typ SX1 

max.výkon: 345 kW 

rok výroby: 2002 

max.pracovný pretlak: 4 Bar 

max.prac.teplota: 120 st. Celzia s tepelným spádom 90/70 st. Celzia 

pracovná látka: zemný plyn 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:1 999,80 € bez DPH vrátane dopravy na miesto plnenia 

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytnutia predmetu zákazky, aby 
získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. 
Výdavky spojené s obhliadkou miesta poskytnutia predmetu zákazky idú na ťarchu 
záujemcu.  

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle 

+421 267291044  u kontaktnej osoby  p. Grman. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena celkom vrátane DPH v Eur. 
 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
Termín predloženia cenovej ponuky: do 29.05.2017 do 10.00 hod. 
Na adresu:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

      Oddelenie pre verejné obstarávanie 
     Dolnozemská cesta číslo 1, 852 35 Bratislava 
     e-mail: anna.narodova@euba.sk 
     Ďalšie informácie na tel. čísle: 67295147 
  Ponuku môže uchádzač predložiť osobne, e-mailom alebo poštou.  

5. Miesto poskytnutia predmetu zákazky: ŠD Ekonomickej univerzity v Bratislave, Vlčie hrdlo 
74, Bratislava. 
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6. Podmienky účasti uchádzačov:  Súčasťou predloženej ponuky bude aj: 
- fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, 
 
7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR číslo 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 platiteľ DPH uvedie  cenu s DPH.  
Uchádzač, ktorý nie je platiteľ DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.  
Cena dodania predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 
poskytnutia predmetu zákazky. Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné 
miesta na najbližší eurocent.  
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení 
Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu 
a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 
zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 
7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 
Z.z.. 
 

8. Lehota na poskytnutie služby nesmie byť dlhšia ako 10 kalendárnych dní od vystavenia 

objednávky. 

9. Ďalšie informácie: 

Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na 

základe faktúry dodávateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 
 

 


