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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: Oprava elektroinštalácie v objektoch EU v Bratislave na 

Dolnozemskej ceste 

3. Opis predmetu zákazky:  

1. Oprava elektroinštalácie miestnosti 2C02 – je potrebné nové zásuvkové vedenie 

priviesť z rozvodnej skrine 15 m na chodbe, 8 ks dvojzásuvky na stenu 230 

V a inštalácia 4 ks dátovej zásuvky so signálom. Na starom zásuvkovom obvode 

požadujeme previesť kontrolu nulovaním, elektrina kope pri dotyku batérie, 

zábradlia, kľučky, kopírky. 

2. Elektroinštalácia vestibulu V1 a chodby na prízemí vedľa vrátnice – je potrebné 

nainštalovať 16 dvojzásuvky s prívodom rozvodnej skrine v suteréne V1 a 16 dátových 

so signálom. 

Výkaz výmer je súčasť zadania. 

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

jozef.cerovsky@euba.sk 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 916,66 eur bez DPH. 

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 14.03.2017   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 predloží aj ocenené výkazy výmer, ktoré sú 

súčasťou zadania. 
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Číslo Produkt MJ Množstvo

1 CYKY 3Cx2,5 m 300
2 kábel FTP 4x2x0,5 m 60
3 revízia hod 10
4 prierazy ks 6
5 hmoždinky ks 160
6 žlab 25x20 m 100
7 prúdový chránič ks 6
8 krabica KU 68 LA/1 ks 25
9 zásuvka dvojitá 230V/16A , Valena ks 24
10 dátová zásuvka dvojitá ks 1
11 jednorámik ks 20
12 vago svorky ks 100
13 Doprava ks 1
14 HZS hod 20
15 OBO krabica ks 10


