
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 267295269 
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková 
  
2. Názov predmetu zákazky: Odborné prehliadky kotolní a plynových zariadení. 
  
Opis predmetu zákazky:  

Regulácia teplotných parametrov OST, 

 Sledovanie stavu počítadiel a ich funkčnosti,  

Odkaľovanie a odvzdušňovanie regulačných okruhov,  

Stála preventívna kontrola výstroja a výbavy zariadenia Denná pravidelná obsluha 

ohrievačov vody,  

Sledovanie a kontrola hospodárnej prevádzky, 

Regulácia teplej úžitkovej vody max 60 stupňov Celzia v ručnom režime, 

Pravidelné skúšanie poistného ventilu v zmysle prevádzkového predpisu a STN 8900012, 

Regulácia teploty ústredného kúrenie v ručnom režime. 
Termín: rok 2019 
Starohájska 4, Bratislava - február -december - 11 .mesiacov.  
Starohájska 8, Bratislava - február - august - 7 mesiacov. 
 
Zodpovedná osoba za predmet zákazky Ing. Iveta Rudavská, č.t.: +421 911963323 
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 2 889,00 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 01.02.2019 do 10.00 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. +421 267295269  
kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  
Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne 
 
Ponuka musí obsahovať:  
- výpočet ceny predmetu zákazky  

- opis  predmetu zákazky  

- podmienky účasti.  
  
5. Miesto poskytnutia/dodania predmetu zákazky:  
Študentské domovy Starohájska  4,8, Bratislava. 
  
6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude:  



- uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, 
ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne 
dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke 
uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a  
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  
 
7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  
Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH  
- výška a sadzba DPH  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH  
 
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ 
nebude pri plnení predmetu zákazky fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí uviesť 
príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.  
Platba až po poskytnutí.  
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  
V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré 
súvisia/budú súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  
 
8. Lehota poskytnutia/dodania: podľa opisu predmetu zákazky. 
  
9. Ďalšie informácie  
 
 
 
 


