
Zadanie zákazky 

Postupom podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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:                  02/67295280 

Kontaktná osoba:       Oľga Fabianová 

e-mail:                             olga.fabianova@euba.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:  Odborné prehliadky  elektrického náradia a zariadení. 

            Odborné prehliadky  elektrického náradia a zariadení  podľa vyhlášky MPSVaR SR č.      

508/2009 Z. z. podľa priloženej špecifikácie: 

1. /Čerpacia stanica č. 3 – pre zavlažovanie 

Zdroj el. prúdu: rozvody nn 

 

Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C 

 

Inštalované (pripojené) spotrebiče:  

Motory, zváračky a podobne – spolu 3,50kW 

Tepelné spotrebiče (i prenosné) – spolu 0,00kW 

Žiarovkové, žiarivkové svietidlá – spolu 0,12kW 

Iné spotrebiče alebo zariadenia – spolu 0,00kW 

 

2. /Čerpacia stanica č. 2 – za bazénom 

Zdroj el. prúdu: rozvody nn 

 

Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C 

 

Inštalované (pripojené) spotrebiče:  

Motory, zváračky a podobne – spolu 3,50kW 

Tepelné spotrebiče (i prenosné) – spolu 0,00kW 

Žiarovkové, žiarivkové svietidlá – spolu 0,00kW 

Iné spotrebiče alebo zariadenia – spolu 0,00kW 

 

3. /Čerpacia stanica  – pitnej vody 

Zdroj el. prúdu: rozvody nn 

 



Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C 

Inštalované (pripojené) spotrebiče:  

Motory, zváračky a podobne – spolu 3,50kW 

Tepelné spotrebiče (i prenosné) – spolu 0,00kW 

Žiarovkové, žiarivkové svietidlá – spolu 0,00kW 

Iné spotrebiče alebo zariadenia – spolu 0,00kW 

 

4. /Budova ponorných čerpadiel 

Zdroj el. prúdu: distribučná sieť SEP 

 

Napäťová sústava – sieť: 3+PEN~50Hz 230/400V TN-C 

Napäťová sústava – sieť: 3 N PE~50Hz 230/400V TN-C-S 

Celkom inštalované: 7,7kW 

 

5. /Ubytovacia budova 

Zdroj el. prúdu: distribučná sieť SEP 

 

Napäťová sústava – sieť: 3+PEN~50Hz 230/400V TN-C 

 

Celkom inštalované: 9,6kW 

 

6. /Budova údržby 

Zdroj el. prúdu: rozvody nn 

 

Napäťová sústava: 3+PEN/AC 50 Hz 400V/230V TN-C 

 

Inštalované (pripojené) spotrebiče:  

Motory, zváračky a podobne – spolu 3,60kW 

Tepelné spotrebiče (i prenosné) – spolu 4,20kW 

Žiarovkové, žiarivkové svietidlá – spolu 0,75kW 

Iné spotrebiče alebo zariadenia – spolu 2,20kW 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  750,- eur bez DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 29.2.2016 do 8,00 hod. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk 

 

6. Ďalšie informácie: 

Financovanie a fakturácia:  

mailto:olga.fabianova@euba.sk


Objednávateľ neposkytne poskytovateľovi preddavok. 

Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude objednávateľ uhradzovať  na základe  

predloženej faktúry s 30 dňovou lehotou splatnosti. 

 

Cena musí byť v zložení: uvedená na 2 desatinné miesta 

revízie Cena bez DPH Cena s DPH 

 
Čerpacia stanica č.3   
Čerpacia stanica č.2   

Čerpacia stanica pitnej vody 

 
  

Budova ponorných čerpadiel 

 
  

Ubytovacia budova 

 
  

Budova údržby 

 
  

Materiálové náklady 

 
  

Dopravné náklady 

 
  

Iné predpokladané náklady 

 
  

 

SPOLU 
  

 

Ak nie ste platcom DPH treba to uviesť. 

 

Miesto realizácie zákazky:  

Vzdelávacie zariadenie EU v Bratislave Virt, 946 38 Radvaň nad Dunajom, okres 

Komárno 


