
   

  
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:   Vykonanie opráv regulačnej stanice  RSP 1200 a  predohrevu plynu na 

RSP 3000. 

2. Opis predmetu zákazky:  

S kvalifikačnými predpokladmi v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z., týmto 

zadávame vykonanie opráv regulačnej stanice  RSP 1200 a predohrevu plynu na RSP 3000 EU v BA, 

Dolnozemská cesta č. 1, podľa dole popísaného predmetu obstarávania. 

A) Opis predmetu obstarania- RSP 1200: 

1. Výmena regulátorov pretlaku na prvom regulačnom stupni na oboch radách (2ks) 

2. Výmena guľového uzáveru DN125 PN16 na druhej regulačnej rade 

3.Výmena guľových uzáverov DN25 PN40 na filtroch (2ks) 

4. Privarenie zaisťovacej skrutky plynového filtra 

5. Dodávka ovládacieho kolieska na manometrický ventil 

6. Dodávka a výmena všetkých manometrov tlaku 

7. Dodávka bezpečnostných tabuliek na RSP 

8.Vypracovanie konštrukčnej dokumentácie plynnej časti vrátane odsúhlasenia na OPO v zmysle zákona 124/2006    

Z.z. a vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z. 

9.Zabezpečenie prvej úradnej skúšky plynnej časti (tlaková skúška) za prítomnosti OPO v zmysle zákona 124/2006 

  Z.z., vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z. a EN 12 186 

10.Zabezpečenie druhej úradnej skúšky plynnej časti (funkčná skúška) za prítomnosti OPO v zmysle zákona 

124/2006 Z.z. vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z. a EN 12 186 

11.Východisková revízia plynnej časti 

12.Východisková revízia pospojovania s prepojom na stávajúcu zemniacu sústavu 

13.Uvedenie regulačnej stanice do prevádzky 

14.Zaškolenie obsluhy prevádzkovateľa  

15.Odovzdanie sprievodno-technickej dokumentácie 

 

B) Opis predmetu obstarania- RSP 3000: 

1.Dodávka typového elektro rozvádzača pre regulačnú stanicu plynu s elektrickým predohrevom s výkonom 2x18 

   kW s označením RS-E-2-18-SC-P 

2.Dodávka zlučovacej krabice vo vyhotovení Zóna 2 (prepoj termostatu v RSP) 

3.Demontáž stávajúceho rozvádzača pre RSP 

4.Montáž nového rozvádzača 

5.Dopojenie stávajúcich pridružených zariadení 

6.Dopojenie elektrických ohrievačov spolu s prvkami MaR 

7.Konštrukčná dokumentácia elektro časti vrátane odsúhlasenia na OPO v zmysle zákona 124/2006 Z.z. 

   a vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z. 

8.Kusová skúška rozvádzača 

9.Prehlásenie o zhode na elektro rozvádzač 



10.Kontrola izolačného stavu stávajúcich elektrických špirál v stávajúcich elektroohrievačoch. Vystavenie správy 

     z merania 

11.Osadenie rozvádzača na stávajúci stojan pre rozvádzače 

12.Zapojenie elektrických ohrievačov (prívod, termostat, poistka) 

13.Zapojenie snímačov polohy bezpečnostných rýchlouzáverov, snímača teploty, osvetlenia 

14.Zapojenie rozvádzača pre regulačnú stanicu plynu 

15.Úradná skúška elektro časti – opravovaná časť za prítomnosti OPO v zmysle zákona 124/2006 Z.z. a   

vykonávacej vyhlášky 508/2009 Z.z. 

16.Východisková revízia elektročasti – opravovanej časti 

17.Nastavenie procesorovej jednotky riadenia chodu elektroohrievačov 

18.Uvedenie regulačnej stanice do prevádzky 

19.Zaškolenie obsluhy prevádzkovateľa 

20.Odovzdanie sprievodno-technickej dokumentácie 

Miesto poskytnutia služby: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 BA 

Čas poskytnutia služby: august 2017, podľa dohody s EU v BA. 

Predpokladaná hodnota zákazky: 14 000,00 eur bez DPH.  

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

    Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle +421 267295279 

u kontaktnej osoby  Ing. Jurík. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.   

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 21.07.2017 do 9.00 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  

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

6. Miesto poskytnutia služby:   je uvedené v bode 3. tohto zadania. 

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  cena bez DPH  

- sadzba a výška DPH    

- navrhovaná cena s DPH. 

V cene celkom za predmet zákazky budú započítané všetky náklady potrebné na poskytnutie predmetu 

zákazky vrátane  dopravy na miesto poskytnutia služieb.  

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

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  fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke 
však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.  

9. Lehota poskytnutia: je uvedená v bode 3. tejto výzvy.  

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.  

mailto:anna.narodova@euba.sk


  

  

  

 

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
 

 

 

 


