
  

 

 

 

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: Maliarske potreby 

Špecifikácia opisu predmetu zákazky: 

 

Esmal plus          10 ks 

Vodou riediteľná akrylátová maliarska farba 

Matná, biela, s možnosťou tónovania do farebných odtieňov                                                                    

Používa sa na vnútorné nátery minerálnych podkladov: sadrokartónu,  

betónu, stierky, vápennocementových omietok a pod., kde je požadovaná 

vysoká krycia schopnosť, belosť a paropriepustnosť náteru, 15 kg balenie 

 

Stierka:/ Stemal/                                                                           1 ks 

Disperzno-silikátová stierkovacia hmota vysokej belosti, určená na povrchovú úpravu 

minerálnych podkladov v interiéroch. Používa sa na gletovanie stien a stropov s 

cieľom dosiahnuť rovný a hladký povrch. Môže sa tiež použiť aj na drobné opravy 

stien pred maľovaním. Farby biela, 15 kg balenie. 

 

Omietka štuková vnútorná Baumit 25 kg VIVA INTERIOR                         3 ks 

Vápenno - cementová štuková omietka, ľahko spracovateľná, s jemnou štruktúrou, 

paropriepustná                                                                                                                                         

Jemná vápenno - cementová ručná omietka na minerálne jadrové, vápenno-cementové 

alebo tepelnoizolačné omietky v interiéri                                                                                                                                

Max. veľkosť zrna: 0,6 mm 

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ: cca 0,5 W/(m.K)  

Spotreba materiálu: cca 4,5 kg/m²/3 mm hrúbky vrstvy  

Výdatnosť: cca 5,5 m²/vrece pri hrúbke omietky 3 mm                                                                                                                                                           

Spotreba vody: cca 7- 8 l/ 25 kg vrece 

 

Penetračný náter/ Top Primer/                                                                      2ks 

Vysoko kvalitný penetračný náter na báze styrenoakrylátových živíc.                                                                         

 Spevňuje povrch ,  vyplňuje trhliny, je vhodný do interiéru a exteriéru.  

Je stály v alkalickom a silne znečistenom prostredí, 10 litr. balenie 

 

Montážna pena 750 ml nízkoexpanzná pištolová             6 ks 

Na špeciálne montáže, kde je nutná minimálna expanzia a vyššia hustota 

vytvrdzujúcej sa peny (obložkové zárubne, parapetné dosky, schodišťové podstupnice, 

prahy a pod.). Na výplň drevených obkladov stien, na izolácie a zatepľovanie 

strešných konštrukcií. Je vhodná i pre bežné vyplňovanie škár pri montáži okenných 

rámov a dverných zárubní alebo na izolácie kúpeľňových vaní, vaničiek. 
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Vysoká odolnosť proti plesniam, vysoká priľnavosť a lepivosť k rôznym stavebným 

podkladom - betón, murivo, kameň, drevo, polystyrén, PVC , tepelná odolnosť –40 / 

+90°C (po vytvrdnutí), aplikačná teplota +5 / +35°C, doba vytvorenia nelepivej vrstvy 

≈ 10 - 15 minút 

 

Izona 1 kg          10 ks 

Farba na veľmi znečistené steny. Používa sa na nátery omietok, vyzretého muriva, 

sadrokartónu, dreva, tapiet, prípadne iných podkladov v interiéroch alebo exteriéroch 

znečistených dechtom, nikotínom, tanínom, dymovými plynmi, škvrnami od hrdze, 

rôznymi soľami rozpustenými vo vode, resp. inými nečistotami. Zaschnutý náter  sa 

vyznačuje vysokou belosťou, dobrou krycou schopnosťou, paropriepustnosťou a 

výbornou oteruvzdornosťou, náter je umývateľný. Náter izoluje vo vode rozpustné 

látky a nečistoty a zabraňuje ich prestupu do ďalších vrstiev náteru. IZONA sa nanáša 

štetcom, valčekom alebo striekacou pištoľou.  Farba biela, 1 kg balenie                       

Riedenie: voda 

 

Silikón sanitárny 280 – 310 ml        10 ks 

Na škárovanie obkladov, sanitárnej keramiky (umývadiel, bidetov, pisoárov, WC mís), 

spŕch, kuchynských liniek, smaltovaných kúpeľňových vaní a pod. Veľmi vysoká 

priľnavosť bez priméru ku sklu,smaltu, dlažbe a glazovanej keramike. Vysoko odolný 

v sanitárnom prostredí, farba biela, 280 - 310 ml balenie. 

 

Jadrová omietka 25 kg balenie       4 ks 

Vápennocementová jadrová omietka pre ručné spracovanie, málo nasiakavá, 

minerálna a paropriepustná.  

Ručná omietka pre všetky vonkajšie aj vnútorné priestory. Obzvlášť vhodná pri 

nanášaní väčších hrúbok omietok. Max. veľkosť zrna: cca 4 mm 

       

Univerzálne stavebné lepidlo BauKleber 25 kg     5 ks 

Lepiaca zmes pre lepenie bežných keramických obkladov a dlažieb hlavne pre oblasť 

interiérov. Lepenie vhodné na pevný podklad ako betón, pórobetón, vyzreté vápenno-

cementové omietky a pod.  

Alebo ekvivalentne iné. 

   Predmet zákazky je vrátane všetkých nevyhnutných nákladov, vrátane dopravných. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 508,98  eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 09.08.2019 do 13.00 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. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

Ponuka musí obsahovať: 

 Opis ponúkaného predmetu zákazky, typ, značku. 

6. Miesto dodania:   

Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 811 04 Bratislava.   

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

alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky a čestné  
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vyhlásenie, že nemáte uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným 

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

8. 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 dodanie tovaru 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 dodania predmetu zákazky musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov 

a všetkých nevyhnutných nákladov spojených s dodaním tovaru. Uchádzač, ktorý nie 

je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu 

predmetu zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre 

daň v inom členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude 

pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby dodania predmetu zákazky. 

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

9.Lehota dodania:  Verejný obstarávateľ požaduje plnenie do 14 dní  odo dňa zadania 

záväznej objednávky.  

10. 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. 

 


