
   

  
Zadanie zákazky  

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

  

  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  

 Názov:      Ekonomická univerzita v Bratislave  

 Sídlo:        Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

 IČO:                    00399957  

Telefón:                      +421 267295147  

        Kontaktná osoba:        Anna Národová  

2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky svetelnej a zásuvkovej inštalácie  

3. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je: 

Predmet a rozsah merania 

Predmetom OP a OS je elektroinštalácia v objekte študentského domova  na Starohájskej ul. 

č.8 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 1. 

Predmetom tejto OP a SO nie sú iné časti elektroinštalácie ako uvedené . 

Technický popis zariadenia: 

Objekt je napojený z verejnej siete zemným káblom AYKY 3x120+70 z RIS 2 cez istiaci prvok 

PH1 gG-3x125A odkiaľ pokračuje do rozvádzača HR, ktorý sa nachádza v samostatnej 

miestnosti na prízemí. 

Z uvedeného rozvádzača sú napojené jednotlivé rozvádzače študentského domova, ktorý 

pokračuje 

Stúpajúce vedenie v elektroinštalačných  trúbkach do rozvádzačov JOB na jednotlivých 

poschodiach. 

Rozvodnice v jednotlivých bunkách sú z PVC, 230V, 25A umiestnené nad vchodovými 

dverami. Elektrická inštalácia je prevedená káblami CYKY, AYKY AYAY pod omietkou a v 

suteréne na povrchu na niedaxových lištách príslušného prierezu. Elektrická inštalácia 

jednotlivých buniek je prevedená vodičmi AY pod omietkou. Elektrická inštalácia je istená 

poistkami a ističmi. Osvetlenie je prevedené žiarivkovými svietidlami a žiarovkovými 

svietidlami Pospájanie je prevedené vodičmi CY4 mm a FeZn 8 mm a pásovinou 30x4 mm. 

Prostredie- vonkajšie vplyvy pôsobiace na elektrické zariadenia v zmysle STN 33 2000-5-

51:2010: 

Je určené protokolom o určení vonkajších vplyvov prostredia na elektrické zariadenia. 

 

UTERÉN – HR:  AYKY 3x120x70mm², 3x vývody         pole č.1 

vývody : 2 x výťah,  2 x stupačka,  5 x rozvod   JOP 1,2   pole č.2 

JOP 1:  ľavá strana, hl. vedenie 3x, 3x vývody, (výťah, ventilátory) 

5x svetelný vývod, 4x zásuvka 

JOP 2: pravá strana,  3x hl. vedenie,  3x vývody , (výťah, ventilátory) 

VK 22 ľavá strana, 2x vývod svetelný 

RMP: 15x vývod zásuvka, sporáky 

RB práčovňa: 5x vývody zásuvka, ventilátory 

RB internet. miestnosť:  5x vývody zásuvka 

RMP:  15x vývody (mangel, zásuvka 220V) 

 

 

 



ĽAVÁ STRANA 

 

JOP 1R: 9x vývody(ventilátor)      8.posch

 .      

RS 1.8: 6x vývod (bunky, kuchynky) 

RB 805: 6x vývod (zásuvky, svetlo) 

RB 806, 807, 808: rozvodne 6x4 rozvodnice = 24 vývod 

RK: 6x vývod kuchynka (svetlo, zásuvky) 

RS 1.7: 6x vývod             7.posch

  

RB rozvodnica 705,706,707,708: 6x vývod, 4 rozvodnice = 24 vývod 

RK kuchynky 6x vývod ( Svetlo, zásuvky) 

RS 1.6: 6 vývod  kuchynka, bunky      6posch.

  

RB rozvodnica  6x  vývod, 4 rozvodnice 605,606,607,608 = 24 vývod 

RK kuchynka 6x vývod  (svetlo, zásuvky) 

RS 1.5  6x vývod        5posch.

  

RB rozvodnica  6x vývod, 4 rozvodnice 505,506,507,508 = 24 vývod 

RK kuchynka rozvodnica 6x vývod  (svetlo, zásuvky) 

RS 1.4  6x vývod  kuchynka, bunky                4posch.

  

RB rozvodnica  6x vývod ,  4 rozvodnice  405,406,407,408 = 24 vývod 

RK kuchynka rozvodnica  6x vývod  (svetlo, zásuvky) 

RS 1.3  6x vývod, 4 rozvodnice 305,306,307,308  =  24 vývod  3 posch.  

RK  kuchynky  6x vývod  (svetlo, zásuvky) 

RS 1.2:  6x vývod    RB 205,206,207,208   rozvodnica = 24 vývod  2.posch. 

RK kuchynka rozvodnica  6x vývod    ( sv., zásuvky ) 

RS 1.1:   6x vývod, rozvodnica  RB 105,106,107,108 = 24 vývod  1.posch. 

 

      PRAVÁ STRANA 

JOP  2R  Pravá strana   9x vývod         

RS 2.8  6x vývod  rozvodnica  801,802,803,804  = 24 vývod   8.posch. 

RK kuchynka   6x vývod  (svetlo, zásuvky) 

RS 2.7:  6x vývod, rozvodnica  701,702,703,704  =  24 vývod                           7.posch. 

RK kuchynka rozvodnica      6x výhod    (svetlo, zásuvky)   

RS 2.6:  6x vývod, rozvodnica  601,602,603,604  =  24 vývod   6.posch.  
RK kuchynka rozvodnica   6x vývod  (svetlo, zásuvky) 
RS 2.5:   6x vývod, rozvodnica  501,502,503,504     5.posch   
RK kuchynka  6x vývod  ( svetlo, zásuvky) 
RS 2.4:   6x vývod, rozvodnica  401,402,403,404  =  24 vývod   4 posch.  
RK kuchynka  rozvodnica  6x vývod  (svetlo, zásuvky) 
RS kuchynka rozvodnica  6x vývod 
RS 2.3:   6x vývod, rozvodnica   301,302,303,304 =  24 vývod   3.posch.  
RK kuchynka  rozvodnica  6x vývod  (svetlo, zásuvky) 
RS 2.2:  6x vývod, rozvodnica  201,202,203,204 = 24 vývod   2.posch.   
RK kuchynka rozvodnica   6x vývod  (svetlo, zásuvky) 
RS 2.1:  4x vývod   (kancelária, bunka 103,104)     1.posch.  
RB kancelária RB 103,104 rozvodnice 
      20x vývod svetelný, zásuvkový 
 
Vrátane dopravných nákladov na miesto poskytnutia predmetu zákazky. 



 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 350,00 eur bez DPH.  

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom za 

poskytnutie  služby vrátane dopravných nákladov na miesto poskytnutia služby a DPH v 

eurách.   

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 02.02.2017 do 10.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať: 

- podrobný opis predmetu zákazky   
- cenovú ponuku a 
- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom 

zákazky. 

      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

6. Miesto poskytnutia služby:    

Miesta  poskytnutia služby: ŠD EU v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 

Bratislava.  

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

scan:  

- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.  

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom bez DPH   

- sadzba a výška DPH   

- navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom s DPH.  

 

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..   

 

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

9. Lehota poskytnutia: maximálne do piatich kalendárnych dní od uplatnenia objednávky.  

10. Ďalšie informácie  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom 

predmetu zákazky úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom 

stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3.  
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