
Zadanie zákazky 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO: 00399957 

Telefón: 02/67295280 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka e-mail: 

peter.ondrejka@euba.sk 

Názov predmetu zákazky: Oprava strechy 

Opis predmetu zákazky: 

• vyzametanie montážneho povrchu od nečistôt 

• lokálna oprava poškodených miest pôvodnej hydroizolácie( bubliny budú poprerezávané, 

vysušenie vodných vankúšov a pritavenie voľnej lepenky k podkladu) 

• osadenie novej plastovej tvarovky do strešnej vpuste 

• osadenie plastových strešných* vetrákov v ploche strechy, za účelom čiastočného 

odvetrania strešného plášťa, 1 kus na plochu cca 50 m
2
 

• položenie a natavenie novej hydroizolačnej vrstvy na plochu strechy - vrchná 

vrstva - minerálny posyp 

• nová hydroizolačná vrstva bude v stykoch s atikou vyvedená na zvislú stenu 

do výšky cca 30 cm a olemovaná lištami z hliníkového plechu 

• oprava prestrešenia strešného výlezu a odvetrávacích šácht, po úprave 

plechu sa aplikujú modifikované asfaltové pásy, nová hydroizolačná vrstva 

bude vyvedená celoplošne 

• počas práce je nutná čiastočná demontáž a opätovná montáž záchytnej časti 

bleskozvodu, s následným podlepením bleskozvodných pätiek 

navrhovaným systémom 

• príslušenstvo hydroiz.systému -dodanie a montáž vetracích plastových komínkov výška 

250 mm 

• kompletné vyčistenie strechy, vypratanie staveniska a ďalších poskytnutých priestorov 

• Veľkosť sanačnej plochy aj s vytiahnutím detailov je 379 m
2
 

• Doba realizácie 8 dní 

• Požadovaná záruka na práce spojené s hydroizoláciou a na 
hydroizolačné vlastnosti je 10 rokov 

 

Miesto dodania : EU -BA Dolnozemská 

Termín dodania: 30 dní od doručenia objednávky 

Platobné podmienky: faktúra so splatnosťou 30 dní, preddavok sa neposkytne. 

mailto:peter.ondrejka@euba.sk


Predpokladaná hodnota zákazky: 5751,70 eur bez DPH. 

Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena vrátane DPH . V cene budú zahrnuté všetky 

náklady potrebné na uskutočnenie zákazky. 

Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 11.06.2018 do 12.00 h faxom, poštou na 

adresu: 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.l 852 35 Bratislava 5 

alebo e-mailom na adresu peter.ondreika@euba.sk 

Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia zhotoviť predmet zákazky  

Ďalšie informácie : Obhliadka sa umožňuje – Ing. Iveta Rudavská kontakt 0911963323. 


