
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:  Dodávka pitnej vody. 

       Opis predmetu zákazky:   

   Zabezpečenie pitného režimu v objekte školy a v administratívnych priestoroch  

formou prenájmu dávkovačov vody a dodávky vody 

 

1. Prenájom dávkovača pramenitej vody s dezinfekčným zariadením s CO2 ks 1  

- Prenájom dávkovača pramenitej vody s dezinfekčným zariadením 

                  dezinfekčné zariadenie fungujúce cyklicky (každých 24 hodín) na báze ozónu, 

                   systém chladenia vody a ohrevu vody 

- Systém na dávkovanie sýtenej vody 

   dávkovač pre poháre s objemom min. 150 ml a max. 250 ml. 

2. Prenájom dávkovača pramenitej vody s dezinfekčným zariadením  ks 2 

-  Prenájom dávkovača pramenitej vody s dezinfekčným zariadením 

   Bez dávkovania sýtenej vody, chladená a nechladená voda 

   dávkovač pre poháre s objemom min. 150 ml a max. 250 ml. 

 3.  fľaša CO2  ks 3 

 4.  Pramenitá voda (1 balenie - 5 barelová fľaša) ks 150 

     Nesýtená,       

              objem balenia: 5 barelová fľaša = 18,9 litra,  

             - fľaša s rúčkou, prípadne súčasťou dodávky bude držiak na jendoduché prenášanie. 

 5.  Jednorázový pohár 100 ks/bal. bal. 200 

      Jednorázový pohár s objemom min. 150 ml a max. 250 ml 

      odolný voči vysokej teplote zodpovedajúcej teplote vody vydávanej z výpustu             

horúcej vetvy príslušného výdajníka vody (položka č. 1). 

               Vrátane dopravy na miesta plnenia. 

              Vrátane inštalácie na miestach plnenia, manuál k výdajníku vody v slovenskom jazyku, resp.               



v českom jazyku. 

            Prenájom zariadenia na pitnú vodu a dodávka pitnej vody na rok 2018. 

               Požaduje sa dodanie tovaru do 5 pracovných dní od doručenia písomnej objednávky 

dodávateľovi pričom: 

            - pre výdajník pramenitej vody sa osobitne s dodaním požaduje inštalácia, rozmiestnenie na 

miesta určené objednávateľom a uvedenie do prevádzky 

            - kópia certifikátu čistoty pramenitej vody, resp. doklady tomu zodpovedajúce, ktorými 

dodávateľ preukáže pramenitosť a čistotu vody. 

             Podrobnosti o miestach plnenia a zodpovednej osobe objednávateľa budú dodávateľovi 

upresnené bezprostredne po vyhodnotení ponúk.. 

              V prípade požiadavky objednávateľa výdajník vody bezplatne premiestniť a uviesť do 

prevádzky do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky dodávateľovi 

           Požaduje sa v rámci prenájmu výdajníka vody poskytnúť servisné služby, a to s nástupom na 

servis a odstránením poruchy alebo vady v lehote do 24 hodín od písomného nahlásenia 

poruchy alebo vady dodávateľovi, pričom: 

            - dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi nájomné odo dňa nahlásenia poruchy 

alebo vady dodávateľovi do dňa, kedy došlo k odstráneniu poruchy alebo vady predmetu 

prenájmu, resp. do dňa dodania náhradného predmetu prenájmu v súlade s nižšie uvedeným 

bodom, 

            - ak poruchu alebo vadu predmetu prenájmu nie je možné odstrániť v lehote uvedenej v 

predchádzajúcom bode, dodávateľ je povinný dodať objednávateľovi nový predmet prenájmu 

v rovnakej kvalite a počte ako náhradu 

              Požaduje sa platbu za plnenie realizovať bezhotovostným platobným stykom, a to mesačne, na 

základe dodacích listov za dodávky barelov pitnej vody a faktúry vystavenej dodávateľom 

              Požaduje sa, aby dodávateľ výdajníky vody na svoje náklady prevzal, naložil a odviezol z 

miesta dodania, po ukončení plnenia predmetu zákazky, v lehote najneskôr do 24 hodín odo 

dňa doručenia písomného oznámenia dodávateľovi, pričom: 

            - po uplynutí tejto lehoty dodávateľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi ďalšie nájomné 

týkajúce sa vrátených výdajníkov vody. 

            Požaduje sa dodávanie barelov pitnej vody na miesta plnenia podľa aktuálnych potrieb 

objednávateľa do 24 hodín od objednania v pracovných dňoch v čase od 8.30 h do 14.00 h. 

             Požaduje sa neporušenosť uzatváracieho systému dodaných barelov pitnej vody. 

             Požaduje sa predložiť kontakt na osobu zodpovednú za dodávanie barelov pitnej vody na 

miesta plnenia.. 

             



3. Predpokladaná hodnota zákazky:  1 747,20  € s DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 16.03.2018   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

6. Miesto dodania: Podnikovohospodárska fakulta, 041 30 Košice, Tajovského 13. 

                                

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

8. 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  dopravné náklady. 

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

realizácie predmetu zákazky. 

 

 Lehota dodania:   rok 2018. 

  

 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. 

 

 

 

 


