
  

 

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:  Odborná kontrola merania emisií v kotolni – 6 ročná, 

vrátane vypracovania správy o meraní. 

3.   Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je odborná kontrola merania emisií. 

Posledné meranie bolo vykonané v roku 2011. 

Objekt merania: 

Kotolňa Študentského domova EKONÓM, Prístavná 8 Bratislava – jestvujúci stredný 

zdroj znečisťovania 2 x kotol na zemný plyn naftový (ZPN) o tepelnom príkone viac 

ako 0,3 MW / kotol (výkon 0,345 MW) – dve miesta vypúšťania odpadových plynov, 

kategória podľa vyhl. MŽP SR č. 410/2012 Z.z. Technologické celky obsahujúce 

stacionárne zariadenia na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým 

tepelným príkonom 0,3 MW do 50 MW 

2 Účel merania - Znečisťujúce látky                  CO, NOX, (O2)                                   

Periodické diskontinuálne meranie hodnôt emisných veličín zo spaľovacieho 

zariadenia s celkovým menovitým tepelným príkonom od 0,3-15 MW podľa § 9 ods. 5 

písm. c) bod 1 vyhlášky MŽP SR č. 411/2012 Z.z.    

Diskontinuálne meranie emisných hodnôt CO, NOX, (O2) sa vykoná podľa 

príslušných noriem zisťovaním metodicky určeného počtu emisných hodnôt pomocou 

fyzikálneho alebo elektrochemického analyzátora emisného meracieho systému. 

Pre účel zistenia údajov o dodržaní určených EL musí byť podľa § 6 ods. 5 a prílohy č. 

2 časť B. vyhl. MŽP SR č.411/2012 Z.z. meranie realizované pri menovitom (min. 90 

%) a minimálnom príkone zariadenia, vrátane vypracovania správy o meraní a 

prepravných nákladov meracej techniky   a všetky ostatné prevádzkové náklady. 

           Verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi poskytne  všetku aktuálnu dokumentáciu 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  440,00  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 20.09.2017 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. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 
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7. Miesto poskytnutia služieb:   

Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, 852 91 Bratislava.   

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

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom 

zákazky. 

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 poskytnutia služby musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

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

obstarávateľa. 

 

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu 

predmetu zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre 

daň v inom členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude 

pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

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

doby poskytnutia služby. 

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

 

10.Lehota poskytnutia služieb:  október až november 2017.  

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. 

 

 

 


