
   

  
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 a  skúšky VTZ plyn-tlak. 

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 odborných technických prehliadok na tlakové nádoby vyhradených technických 

zariadení( VZT) kotolní EU v BA, tlakové skúšky ,odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu  

podľa dole popísaného predmetu obstarávania. 

 

       Odborné technické prehliadky VZT kotolne EU na r.2017  
       Lehota poskytnutia služby: október, november 2017 podľa dohody s  EU v BA 

 
1.Prevádzky  
 
Dolnozemská cesta 1    areálová kotolňa ,tlaková skúška 
Dolnozemská cesta 1   edičné stredisko   
Dolnozemská cesta 1   aula 
Palisády 22-24             BBS 
Školička                       areál Petržalka 
 
Odborné prehliadky tlakových nádob v zmysle STN 06 08 30 

 
2.Prevádzky 
 
 Dolnozemská cesta 1 Výuka 2   OST 2 -výmeník tepla 2x,ohrievač vody1x 
 Dolnozemská cesta 1 ŠD             OST 1- výmeník tepla 8x 
 Dolnozemská cesta   arealová kotolňa  - expanzná nádoba 2x,kotol PGV300 x3 
 
Tlaková skúška   
 
 Palisády 22                                              - ohrievač vody 1x Expanzomat 1x   
 
Dolnozemská cesta 1  Edičné stredisko  - Expanzomat 1x 
Dolnozemská cesta 1  Školička               -tlak.nadoba zabudovana  4x 
Dolnozemská cesta 1  aula                      - expanzná nádoba 1x 
 
Tlaková skúška    
 
3.Odborná prehliadka plynových zariadení 

 
Dolnozemská cesta 1 –RSP 3000    1x 
Dolnozemská cesta 1 –plynová prípojka ,rozvody 1x 

 



Dolnozemská cesta 1 –RSP 1200   1x 
Dolnozemská cesta 1  -Plynový kotol PGV 300    3x 
Dolnozemská cesta 1 aula –plyn.kotol Buderus  Logano 2x 
BBS Palisády 22        -plynový kotol Buderus Logano     2x 
BBS Palisády 22        -plynová prípojka 1x 

 

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. 

    Predpokladaná hodnota zákazky:  1000,00 eur bez DPH 

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 27.07.2017 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:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1 a Palisády 22, 24, 

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  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.  
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