
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 /67295269  
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky: Odstránenie závad z ročnej odbornej prehliadky elektrických 

zariadení v Študentských  domovoch. 

3. Opis predmetu zákazky:  
ŠD Ekonóm Prístavná 8,821 09 Bratislava: 
I. oprava bleskozvodov podľa súpisu nedostatkov z revíznej správy: 
1.Zabezpečte výmenu skorodovaných súčastí bleskozvodov. 
2.Nevyhovuje zemný odpor zvodov 1,8,9,10, nemá byť väčší ako 15Ώ. 
3.Nerezový komín kuchyne nie je pripojený na bleskozvodnú sústavu. 
4.Zabezpečte opravu a uchytenie konzol na zvodoch, ktoré sú vytrhnuté z plášťa budovy,  
   zvody č.5,9,10. 
5.Zabezpečte prízemné potrubia VZT v spodnej časti – prechod cez stenu do kuchyne. 
 
II. odstránenie nedostatkov v kuchyni podľa súpisu z revíznej správy: 
1.Do rozvádzačov doplňte jednopólové schémy zapojenia. 
2.Vo všetkých rozvod. zariad. typu OCEP doplňte vejárové podložky pod skrutky krytov. 
3.Zabezpečte dotiahnutie všetkých prúd. spojov tak, aby bol zabezpečený stály kontakt. 
4.Zabezpečte vyčistenie vnútorných priestorov rozvod. zariadení. 
5.Poškodené svietidlá a svet. zdroje vymeňte v zmysle STN. 
6.Zásuvky v miestnostiach označte v príslušnosti k jednotlivým okruhom. 
7.Uvolnené zásuvky a vypínače upevnite. 
8.Zabezpečte uchytenie káblu napájajúceho ventilátor pri kotloch. 
 
ŠD Vlčie hrdlo Vlčie Hrdlo 74, 821 07 Bratislava: 
I. oprava bleskozvodov podľa súpisu nedostatkov z revíznej správy: 
1. Zabezpečte výmenu skorodovaných súčastí bleskozvodov. 
2. Nevyhovuje zemný odpor zvodov 5,6,8, nemá byť väčší ako 15Ώ. 
 
II. odstránenie nedostatkov vo výmenníkovej stanici podľa súpisu z revíznej správy: 
1.Vo všetkých rozvod. zariad. typu OCEP doplňte vejárové podložky pod skrutky krytov. 
2. Zabezpečte dotiahnutie všetkých prúd. spojov tak, aby bol zabezpečený stály kontakt. 
3. Zabezpečte vyčistenie vnútorných priestorov rozvodných zariadení. 
 
III. odstránenie nedostatkov v budove Študentského domova podľa súpisu z revíznej správy: 
1. Vo všetkých rozvod. zariad. typu OCEP doplňte vejárové podložky pod skrutky krytov. 
2. Zabezpečte dotiahnutie všetkých prúd. spojov tak, aby bol zabezpečený stály kontakt. 
3. Zabezpečte vyčistenie vnútorných priestorov rozvodných zariadení. 
4. Zásuvky v miestnostiach označte v príslušnosti k jednotlivým okruhom. 
5.Uvolnené zásuvky a vypínače upevnite. 
 
 
 



Zodpovedná osoba:  
Mgr. Dagmar Schmidtovej tel.. +421 267291040 

e-mail: dagmar.schmidtova@euba.sk 

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Študentský domov Ekonóm, Prístavná č.8,  Bratislava. 

Miesto uskutočnenia: Ekonomická univerzita v Bratislave, Študentský domov Ekonóm, 
Prístavná č.8, 821 09 Bratislava a ŠD Vlčie hrdlo Vlčie Hrdlo 74, 821 07 Bratislava  
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 630,00 EUR bez DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková cena vrátane DPH. 

 5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
Termín predloženia cenovej ponuky: do 31.10.2019 do 10.00 h.  
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Oddelenie pre verejné obstarávanie  
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

   e-mail: galina.uherkova@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 

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 zahŕňať všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy, 
 vrátane náhradných dielov a dopravných nákladov: 
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.  
Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.  
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. 
 
Objednávateľ zhotoviteľovi uhradí  cenu za vykonanie predmetu zákazky na základe 
zhotoviteľom vyhotovenej a predloženej faktúry za vykonané opravy a dodávky, doloženej 



súpisom vykonaných oprav a dodávok a zisťovacím protokolom. Súpis musí obsahovať druh 
a množstvo vykonaných oprav a dodávok a ich ocenenie jednotkovými cenami.   
 

8. Lehota poskytnutia/dodania: Požadovaný termín dodania predmetu zákazky - do 15 dni 
od zadania závažnej objednávky. 

 
9. Hodnotenie ponúk 

  9.1 Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú 

hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade 

s ustanovením bodu 4. tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená 

ako úspešná. 
9.2 Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej 
ponuky 
 
10. Ďalšie podmienky 
10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 
ponúk (vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť 
tento prieskum trhu. 
O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých 
uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 
10.2Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


