
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 267295269 

        Kontaktná osoba:          Ing. Galina Uherková 

        e-mail:                              galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky a skúšky svetelnej, motorickej a zásuvkovej 
inštalácie a bleskozvodov. 
 

    Opis predmetu zákazky: 
     Príloha – predchádzajúca revízna sprava 
        
    Zdroj elekrického prúdu: rozvody nn 
    Napäťová sústava:  
    3+PEN/AC 50Hz 400V/230V TN-C 
    3+PE+N/AC 50Hz 400V/230V TN-S 
 
   Ochrana pred úrazom el. prúdom: Samočinným odpojením napájania 
 
   Inštalované /pripojené/ spotrebiče:  
  Motory, zváračky a podobne , Tepelné spotrebiče (i prenosné)      – spolu   62,00kW 
   Žiarovkové, žiarivkové svietidlá - spolu  7,42kW 
   Iné spotrebiče alebo zariadenia   
 
   Celkom inštalované:   69,42kW 
 
 Rozvádzač RE: 
 Vyhotovenie: plast 
 Výrobca: Bučo, s.r.o., typ: Un: 400/230V, In: 160A, IP 66/20, v.č. 218, r.v. 2007 
Prípojková skriňa RO: 
Vyhotovenie: OCEP 
Výrobca: typ: RIS 4, Un: 500V, In: 400A, IP 43/00, v.č. 0322, r.v. 1974 
Rozvádzač HR: 
Vyhotovenie: OCEP 
Výrobca: Bučo, s.r.o., typ: HR, In=125A, Un=400/230V, krytie: IP 40/20, výr.č. 220, r.v. 2007 
Rozvádzač RP1: 
Vyhotovenie: plast 
Štítkové údaje: Bučo, s.r.o., (MERLIN-GERIN), typ: - , In=40A, Un=400/230V, krytie: IP 40/20, v.č. 219, 
r.v. 2007 
Bleskozvod: 
Nadzemná bleskozvodná sústava (zachytávacia sústava, vedenia a zvody) 
Uzemňovacia sústava bleskozvodného zariadenia 
Predpokladaná hodnota zákazky celkom:  291,67  € bez DPH . 

 
3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané  množstvo v eurách 

vrátane DPH. 



4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
     Termín predloženia cenovej ponuky: do 06.12.2019 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 

5. Miesta dodania:  Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity Jarabá, 977 01  Brezno. 

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. Ďalšie informácie:  
 Cena predmetu zákazky: 

a) Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v EUR, podľa zákona Národnej rady Slovenskej 
republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. 
z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a podľa tejto výzvy.  
b) Ponuková cena musí byť stanovená vrátane všetkých nákladov uchádzača súvisiacich s poskytovaním 
predmetu zákazky (v rozsahu podľa bodu 2 tejto výzvy). Uchádzačovi nevznikne nárok na úhradu 
dodatočných nákladov, ktoré si opomenul započítať do ceny predmetu zákazky.  
c) Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú cenu celkom a zároveň uvedie, že nie je 
platiteľom DPH.  

Lehota poskytnutia služby: do 13.12.2019. 

 
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

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. 

         Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 
 





 


