Zadanie zákazky
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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
Fax:
+421 267295185
Kontaktná osoba:
Mária Hiebschová
2. Názov predmetu zákazky: Odborné skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej
elektroinštalácie na VZT a bleskozvodov.
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje odborné skúšky svetelnej, zásuvkovej a motorickej
elektroinštalácie na vyhradených technických zariadeniach a bleskozvodov v zmysle
vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., STN 33 1500,
STN 332000-4-41 a STN 33 2000-6 podľa prílohy č.1 a č.2 k zadaniu zákazky.
Po vykonaní služby verejný obstarávateľ požaduje vystavenie revíznej správy do 7
kalendárnych dní od vystavenia záväznej objednávky.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 5 500,00 eur bez DPH/2 roky.
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.
Vyhodnocovacia tabuľka je v prílohe č.1 a v prílohe č.2. Na základe tejto ocenenej
tabuľky bude identifikovaná úspešná ponuka.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 28. 02. 2019 do 9.00 h.
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk
informácie na tel. č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária.
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne.
7. Miesta poskytnutia služby:
- Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská, objekty podľa prílohy,
- BBS Palisády 22,24, Bratislava,
- CTVŠ, Trnavská 31, Bratislava
Verejný obstarávateľ doporučuje osobnú prehliadku miesta poskytnutia služby.
Kontaktná osoba je: Ing. Ján Jurík, tel. číslo: 0907/718 263, 02/6729 5279.
Výdavky spojené s obhliadkou znáša uchádzač.
8. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení poskytovať službu podľa bodu 3.
a čestné vyhlásenie, že nemáte 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, 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 za celé
požadované obdobie.
V cene poskytnutia služby musia byť zahrnuté dopravné náklady.
10. Lehota poskytnutia služby: od 1.3. 2019 – 31.12. 2020.
11. Ďalšie informácie:
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.

