
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:  Meranie hodnôt emisných veličín zo stacionárneho zdropja znečisťovania 

ovzdušia  

3. Opis predmetu zákazky:  

Oprávnené akreditované meranie hodnôt emisných veličín zo stacionárneho zdroja 
znečisťovania ovzdušia podľa Vyhl. č. 408/2003 Z.z./6-ročná perióda/ na plynových 
kotloch: 
Kotolňa ŠD HP Hroboňova 4 

1.  Typ kotla: VPP 400 I 
Výkon: 400 kW 
Typ horáka: APH-10PZN 1ks 
Výkon: 960 kW 

2.  Typ kotla: VPP 400 l 
Výkon: 400 kW 
Typ horáka: APH -10 PZN 1ks 
Výkon: 960 kW 

3.  Typ kotla: VK 27 
Výkon: 465 kW 
Typ horáka: DZ-500-2A 1 ks 
 
- prehliadku môže vykonávať len oprávnená osoba 
- poskytovateľ musí predložiť originál alebo overenú kópiu platného akreditačného osvedčenia 
- požadujeme vystaviť protokol o meraní v písomnej forme v dvoch vyhotoveniach podľa vyhlášky MŽP 

SR 
- poskytovanie predmetu zákazky požadujeme realizovať počas pracovných dní v čase od 7,00 do 14,00 

hod. 
  
Predpokladaná hodnota zákazky: 445,00 eur bez DPH. 
V  cene musia byť zahrnuté aj dopravné náklady na miesto poskytnutia. 

       Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 30.09.2016 do 9.00 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 
Ponuku je možné podať: e-mailom, poštou alebo osobne. 

5. Miesto poskytnutia predmetu zákazky:   

EU v BA, Hroboňova 4, Bratislava. 

Lehota poskytnutia: do 15 dní od uplatnenia  objednávky. 

6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj: 

-    fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, 



- originál alebo overená kópia platného akreditačného osvedčenia. 
 

7. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre: 
- navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom bez DPH   
- navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom s DPH 
- sadba a výška DPH. 
V prípade poskytnutia množstvovej zľavy, žiadame, aby uchádzačom navrhovaná množstvová zľava bola 
zapracovaná už do ponúkanej zmluvnej ceny. 
V celkovej cene musia byť zahrnuté aj dopravné náklady na miesto poskytnutia predmetu zákazky. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent 
8. Ďalšie informácie  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 
úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 
uvedenú v bode 3. 


