
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 267295269 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 
2. Názov predmetu zákazky: Hutný materiál 

          Opis predmetu zákazky:   

Zajačie pletivo 10 mm - 100 cm, bal 10 m 1 ks 

-zajačie pletivo pevné a odolné pletivo, ktorého využitie je vhodné na stavbu klietok pre zvieratá, 

ako sito na preosievačky alebo sušiarne poľnohospodárskych produktov a pod. 

-materiál: pozinkovaný drôt -hrúbka 10 mm -dĺžka 10 m 

Viazací a napínací drôt ZN 1,25/100 m 1 ks 

-materiál- pozinkovaný -hrúbka 1,25 mm -dĺžka 100 m 

 

Hroty na holuby                                                                                                                                       210 bm 

Model Hl kryje plochy do 22 cm, dĺžka 1 ks je 33 cm UV stabilný, flexibilná (dá sa tvarovať) 

Technický benzín 11 10 ks 

- sa používa na prípravu rozpúšťadla gumy a kaučuku a ako riedidlo do farieb a lakov, na prípravu 

kaučukových lepidiel a na hrubé odmasťovanie kovových súčiastok pri pogumovaní 

Lepiaci materiál -silikón 10 ks 

Sanitárny acetátový silikónový tmel určený na tesnenie špár vystavených zvýšenému pôsobeniu 
vlhkosti v priestoroch ako sú kúpeľne, toalety, kuchyne a pod. Vhodný pro kútové špáry obkladov, 
okolo vaní, umývadiel, sprchových kútov, WC, a pod. Trvalo pružný tmel s dlhodobou 

životnosťou. Odoláva plesniam, farebne stály, odolný U V žiareniu. 300 ml  

Technické dáta: 
Báza Polysiloxan 
Konzistencia stabilná pasta 
Systém vytvrdzovania vlhkostný 
Tvorba šupky(20°C/65% r.v.) cca 7 minút 
Rýchlosť vytvrdzovania (20°C/65% r. v.) 2mm/24 hod. 
Tvrdosť 25 ± 5 Shore A 
Špecifická hmotnosť 1,02 (bezfarebný) -1,25 (farebné) 
Teplotná odolnosť -60°C až +120°C Tvarová pamäť > 90% 
Maximálna deformácia 25% 



Max. predĺženie pred pretrhnutím (DIN 53504) >500% 
Modul pružnosti 100% (DIN 53504) 0,40 N/mm2 Max. ťahové namáhanie (DIN 53504) 1,60 
N/mm2 

Pištoľ na tmel 1 ks-
vytláčacia skeletová pištoľ na tmel profi. Celokovové spevnené prevedenie. 
 

            Predpokladaná hodnota zákazky: 1 762,00 € s DPH. 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 22.08.2017   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov, vrátane dopravných nákladov. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas doby 

realizácie predmetu zákazky.    

 Lehota dodania:   po zaslaní záväznej objednávky.  

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo 

dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými 

parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené v popise technických vlastností 

tohto opisného formulára. 


