
  

 
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 267295147 

Kontaktná osoba:        Anna Národová 

2.   Názov predmetu zákazky: Oprava obehového čerpadla a dodávka nového kompresora do 

vykurovacieho systému v kotolni 

Opis predmetu zákazky:  

2.1 Oprava obehového čerpadla Grundfos CLM 150-250 (vadné ložiská  23x35 a mechanická ucpávka 

Grundfos)  

2.2 Dodávka kompresora VKDI 2,5 kW, 15m3/hodinu vzduch (výmena za poškodený). 

2.3 Demontáž, montáž čerpadla a kompresora. 

2.4 Dopravné náklady na miesto poskytnutia služby a realizácie dodávky. 
Pre položku č. 2.2 platí alebo ekvivalentne iné s minimálne takými technickými parametrami alebo vyššími. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena za poskytnutie predmetu zákazky spolu vrátane DPH. 

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za predmet zákazky spolu najnižšiu cenu 

vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby vrátane dodávky a montáže 

kompresora. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  23.10. 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. 672 95 147, kontaktná osoba: Národová Anna. 
Ponuka musí obsahovať: 
- opis predmetu zákazky pri kompresore typové označenie a názov 
- výpočet ceny za predmet zákazky 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania.     

Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne 
5. Miesto poskytnutia služieb:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 

Bratislava. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  

 - 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. 

- 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 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 počas   doby poskytnutia 
služby. 
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 Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 
Platba až po dodaní a poskytnutí služby. 

     10. Lehota poskytnutia služieb:  najneskôr do 20 dní od uplatnenia záväznej objednávky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


