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         Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na   predmet zákazky „Zhotovenie sibralovej výmurovky na 
kotol PGV 300“ pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave. 
 
1. Predmet zákazky: 
Oprava kotla -zhotovenie sibralovej výmurovky na kotol PGV 300 plynovej kotolne EU 
v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35  Bratislava vrátane opravy nosnej oceľovej 
konštrukcie telesa výmurovky: 
- demontáž rady horákov 
- demontáž spadnutej výmurovky 
- vybrúsenie zhorených plechov 
- likvidácia odpadu, odvoz na skládku 
- dodávka materiálu – sibral, plechy, dráty, tesniaca šnóra 
- zváranie oddeľovacích plechov 
- montáž – zhotovenie sibralovej výmurovky 
- výmena tesniacej šnóry 
- montáž horákovej rady 
- režijné náklady – kyslík, plyn, elektródy vrátane dopravných nákladov 
 
2. Cena predmetu zákazky: 
Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 
realizácie predmetu zákazky. 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky  vrátane DPH.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne 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. Predpokladaná 
hodnota zákazky je 2 555,92 eur bez DPH. 
 
3. Lehota na poskytnutie služby:  10/ 2013   
 
4. Financovanie a fakturácia: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry, a to do 30 dní odo dňa jej 
doručenia. Verejný obstarávateľ preddavok na predmet zákazky 
neposkytuje. 
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5. Termín predloženia cenovej ponuky:   najneskôr do 14.10.2013   do 12.00 h faxom, poštou  
na adresu:  
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1 
852 35 Bratislava 5 
alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk 


