
 

 

 

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:                       +421 267295277 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.   Názov predmetu zákazky:  Dodávka expanznej nádoby a príslušenstva. 

Opis predmetu zákazky:  

a) Expanzná tlaková nádoba 80 litrov  - 1 ks 

- expanzná nádoba s membránou na ležato 

- reflex N 80 litrov 

- Dukla Trutnov  - Winkelmann 

- objem nádoby 80 litrov 

- max. prevádzkový pretlak 3,0 bar, 300 kPa, skúšobný pretlak 4,5 bar 

- max. dovolená teplota steny - 120 stupňov C 

- max. dovolená teplota membrány - 70 stupňov C 

- min. dovolená teplota membrány 4,0 stupňov C 

- plniaci tlak plynu Po: 1,5 bar - 150 kPa 

- pracovná látka - voda dusík 

- expanzná nádoba okruhu ústredného kúrenia  

 

b) Aretačná skrutka 8 mm – 1 ks 

- zafixovanie (aretácia) vrchnáka referenčnej reakčnej nádoby 

- 8 mm (vonkajší rozmer)  

 

c)  Reakčná nádoba – 1 ks 

- biela plastová nádoba opatrená rozšíreným okrajom vo vrchnej časti 

- HPV-100 TFM nádoba 100 ml  

- TMF  max 260°C (krátkodobo 300°C) 

- rozmedzie tavenia 320-340°C  

 

d) Vrchnák reakčnej nádoby – 1 ks 

- biely plastový dielec so zúženou spodnou časťou 

- TFM vrchnák, 56 mm (vonkajší rozmer) 

- max 260°C (krátkodobo 300°C) 

- rozmedzie tavenia 320-340°C  

 

 

 

 



 2 

 

 

 

e)  Puzdro kontaktného teplomera 

- biely keramický dutý dielec valcovitého tvaru potiahnutý tenkou vrstvou keramiky        

- vrstvou plastu TMF* max 260°C(krátkodobo 300°C) 

- rozmedzie tavenia 320-340°C. 

 

f)  Revízia expanznej tlakovej nádoby 80 litrov 

- Východisková revízia a zapojenie. 

 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 748,00 bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH.  

    Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za celý  predmet zákazky 

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 dodaním 

predmetu zákazky. 

5.  Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  14. 03. 2016 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 02/672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

 

     Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne. 

6. Miesto dodania:  VVICB Ekonomickej univerzity v Bratislave, Kapušany 568, 082 12 

Kapušany.  

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo 

scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za celý predmet zákazky uvedený v bode 2 

zadania, vrátane všetkých nákladov súvisiace s dodaním. 

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas   doby 

dodania tovaru. 

9. Lehota dodania:  do 10 pracovných dní od dňa vystavenia objednávky. 

10. Ďalšie informácie: Dodávku predmetu zákazky požadujeme realizovať počas pracovných 

dní v čase od 7,00 do 14,00 hod 

 

 


