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
Názov predmetu zákazky: Odborné prehliadky elektrického náradia a zariadení
2. Opis predmetu zákazky:
Odborné prehliadky elektrického náradia a zariadení podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z.
podľa priloženej špecifikácie:

1. Čerpacia stanica č. 3 - pre zavlažovanie
Zdroj el. prúdu: rozvody nn
Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C
Inštalované (pripojené) spotrebiče:
Motory, zváračky a podobne - spolu 3,50kW Tepelné spotrebiče (i prenosné) spolu 0,00kW Žiarovkové, žiarivkové svietidlá - spolu 0,12kW Iné spotrebiče
alebo zariadenia - spolu 0,00kW
2.

Čerpacia stanica č. 2 - za bazénom

Zdroj el. prúdu: rozvody nn
Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C
Inštalované (pripojené) spotrebiče:
Motory, zváračky a podobne - spolu 3,50kW Tepelné spotrebiče (i prenosné) spolu 0,00kW Žiarovkové, žiarivkové svietidlá - spolu 0,00kW Iné spotrebiče
alebo zariadenia - spolu 0,00kW
3. Čerpacia stanica - pitnej vody
Zdroj el. prúdu: rozvody nn
Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C
Inštalované (pripojené) spotrebiče:
Motory, zváračky a podobne - spolu 3,50kW Tepelné
spotrebiče (i prenosné) - spolu 0,00kW Žiarovkové,
žiarivkové svietidlá - spolu 0,00kW Iné spotrebiče alebo
zariadenia - spolu 0,00kW

4. Budova ponorných čerpadiel
Zdroj el. prúdu: distribučná sieť SEP
Napäťová sústava - sieť: 3+PEN~50Hz 230/400V TN-C
Napäťová sústava - sieť: 3 N PE~50Hz 230/400V TNC-S
Celkom inštalované: 7,7kW
5. Ubytovacia budova
Zdroj el. prúdu: distribučná sieť SEP
Napäťová sústava - sieť: 3+PEN~50Hz 230/400V TN-C
Celkom inštalované: 9,6kW
6. Budova údržby
Zdroj el. prúdu: rozvody nn
Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C
Inštalované (pripojené) spotrebiče:
Motory, zváračky a podobne - spolu 3,60kW Tepelné
spotrebiče (i prenosné) - spolu 4,20kW Žiarovkové,
žiarivkové svietidlá - spolu 0,75kW Iné spotrebiče alebo
zariadenia - spolu 2,20kW
Termín vykonanie revízie: do 15.3.2019
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 525 € bez DPH.

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:
najnižšia cena za poskytnutie služby spolu za predpokladané množstvo vrátane DPH. Úspešným
uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za poskytnutie služby spolu najnižšiu cenu vrátane
DPH.
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 14.01.2019 do 10.00 h. faxom , mailom alebo poštou

6 . Miesto dodania: Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity Virt, 946 38 Radvaň
nad Dunajom
7. Podmienky účasti uchádzačov:
1.Sken alebo kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu.
2. Doloženým čestným vyhlásením že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

8. Ďalšie informácie:

Cena predmetu zákazky:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov vrátane dopravných nákladov.
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného
obstarávateľa.
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú
počas doby poskytnutia služby.
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 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..
Lehota dodania: do 15.3.2019
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.

