
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:  Oprava izolácie rozvodov vzduchotechniky. 

       Opis predmetu zákazky:  Kompletná výmena kaučukovej izolácie -  demontáž starej           

nefunkčnej izolácie,  odvoz a likvidácia stavebného odpadu,  montáž novej 

kaučukovej izolácie (hadice KAIFLEX) s povrchovou úpravou oplechovaním 

pozinkovaným plechom podľa prílohy č.1 Výkaz - výmer.  

   

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

  Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel.     
čísle +421267295279,   kontaktná osoba Ing. Ján Jurík. 

              Predpokladaná hodnota zákazky:  3 705,84  € bez DPH. 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena s DPH celkom za predmet zákazky 

v eurách. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 20.01.2017   do 12.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania:  Aula  Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1  
                                   852 35 Bratislava 5 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  kópia dokladu o oprávnení  dodávať  tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

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 a musí zahŕňať  celkové   náklady  na uskutočnenie diela. 



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

realizácie predmetu zákazky. 

 

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  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH.  

 

 

 Lehota dodania:   február 2017 

 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. 

 

Príloha č. 1 Výkaz – výmer 

        izolácia oplechovanie pz.plechom   

Ø/hr.iz. popis mn. MJ j.c./€/ spolu/€/ j.c./€/ spolu/€/ j.c./€/ spolu/€/ j.c./€/ spolu/€/ spolu/€/ 

1.klimatizačná jednotka   

42/19 potrubie 0,5 m          

  ventil 1 ks          

76/25 potrubie 17 m          

  ohyby 9 ks          

  gul.ventily 2 ks          

  príruba 1 ks          

89/25 potrubie 28 m          

  ohyby 14 ks          

  Tkus 1 ks          

  ventily 8 ks          

DN15 odvzdušňovák 1 ks          

DN15 manometre 2 ks          

SPOLU:                

 
 
2.klimatizačná jednotka 

 

  

48/19 potrubie 20 m          

  ohyby 9 ks          

  Tkusy 2 ks          

  ventil 1 ks          

DN15 odvzdušňovák 1 ks          

SPOLU:                

 
 
 
 

 



 

 

 
3.klimatizačná jednotka 

35/19 potrubie 12 m          

  ohyby 10 ks          

  Tkusy 2 ks          

28/19 potrubie 5 m          

  ohyby 6 ks          

18/19 potrubie 10 m          

  ohyby 12 ks          

SPOLU:                


