
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:  Rozbor vody z odtoku do verejnej kanalizácie. 

        Opis predmetu zákazky: Rozbor vody -  štvrťročný odber/ pre rok 2018/ 
kvalifikovanej bodovej vzorky z odtoku do verejnej kanalizácie, rozbor a vystavenie 
protokolu, zaslanie výsledkov BVS a.s. pre  . 

Ukazovateľ znečistenia: Symbol: 

Chemická spotreba kyslíka CHSKCr 

Biochemická spotreba kyslíka BSK5 
Nerozpustné látky N L 
Rozpustné látky RL 105 
Extrahované látky EL 
Aniónaktívne tenzidy PAL-A 
Reakcia vody pH 

 
3. Predpokladaná hodnota zákazky:  233,56  € bez DPH. 
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom   v eurách. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                                     Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                     Dolnozemská cesta č.1  
                                                                     852 35 Bratislava 5 
                                  do 18.01.2018   do   10.00 h.  mailom   alebo   poštou 
                                                                 
Miesta dodania:  Študentské domovy Horský park Prokopa Veľkého 41, 811 04 

Bratislava 

 

6. Podmienky účasti uchádzačov: Kopia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 

službu. 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena 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 a musí zahŕňať: 



 cena    celková   bez DPH  a s DPH 

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

doby realizácie predmetu zákazky vrátane dopravných nákladov, poplatok za 

akreditovaný odber, práca technika, dodanie protokolu BVS a.s. v riadnom termíne. 

Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 

Lehota dodania: podľa objednávky.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa, a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 


