
  

 

 

 

 

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 267295277 

Email:                        maria.hiebschova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky komínov – dymovodov podľa § 23 

ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z.z. 

o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii 

a prevádzkovaní palivového spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri 

výstavbe a používaní komína a dymovodu. 

3. . Špecifikácia požadovanej  služby: 

Požadujeme vykonať po dve prehliadky  v troch objektoch v roku 2019 
-  prvá prehliadka k 31.03.2019 
-  druhá prehliadka k 30.09.2019 
- kontrola a čistenie komínov 
- meranie komínového ťahu 
- vystavenie protokolu o stave a o možnosti ďalšieho používania zariadenia. 

 
1. Objekt: ŠD HP Prokopa Veľkého 41  -  2 ks 

  
A. Označenie komína  –  komín trojzložkový AK/AK DN 500 v.30  –  1 ks 
Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín –  stacionárny kondenzačný   kotol/dvojkotol/ 
plynový    HOVAL 1552 kW  -  1 ks 
B. Označenie komína  – antikorový komínový systém WITZENMANN ERS DN 350 v. 30   - 1 ks 
Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín   -  plynový vyvíjač pary Garioninaval GMT/V20,         
139,5kW   - 1 ks      
  
2. Objekt: ŠD HP Hroboňova 4  -  3 ks 
 
A. Označenie komína  -  komín trojprieduchový s Ak vložkou DN 400, v.30  -  1 ks 
Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín  -  plynový kotol Roučka Slatina, 400 kW  -  1 ks  
B. Označenie komína  -  komín trojprieduchový s Ak vložkou DN 400, v.30  -  1 ks 
Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín  -  plynový kotol Roučka Slatina, 400 kW  -  1 ks  
C. Označenie komína  -  komín trojprieduchový s Ak vložkou DN 400, v.30  -  1 ks 
Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín  -  -  plynový kotol Vihorlat, 400 kW  -  1 ks 

 
 3. Objekt:  ÚZ Vila HP – 1 ks 
 
Označenie komína  - komín tehlový s plastovou vložkou 14471 – DN 200  -  1 ks 

      Druh a typ spotrebiča pripojeného na komín  -  plynový kotol Buderus Logamax  -  3 ks 
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4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

5. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 624,00 eur bez DPH/ dva 

odborné prehliadky v roku 2019. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  05.02.2019 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

7. Miesto poskytnutia služby: Objekty ŠD Horský park,  Bratislava. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky a 

čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený 

konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

9. Stanovenie ceny 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.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služby v členení: Cena bez 

DPH, Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

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 predmetu zákazky. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

10. Lehota poskytnutia:  Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby do 7 dní  odo 

dňa zadania objednávky.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie viac faktúr, t.j. za každý objekt samostatne. 

 

 

 


