
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:  Odstránenie nedostatkov z odbornej kontroly výmenníkovej 

stanice pary a kotolne 

 

Študentský domov Vlčie hrdlo 74, Bratislava 

              Opis predmetu zákazky:  
       Funkčná špecifikácia predmetu: 
     -odstránenie nedostatkov z odbornej kontroly výmenníkovej stanice pary v zmysle          

technickej revíznej správy 
      Technická špecifikácia predmetu: 
      Požadujeme: 
      výmenu demontáž starých a montáž nových 2 ks uzatváracích ventilov - médium: para 

             1  .Uzatvárací ventil KSB DN80 BOA-H PN16 s vlnovcom  
-dimenzia pripojenia : DN80  
-montážna dĺžka : 310 mm  
-vonkajší priemer : 200 mm  
-maximálny pracovný tlak : 16 Bar 
 -typ príruby : PN 16 vy -teplota kvapaliny : od -10 do 300 C' 
 -materiál : liatina 

             2. Uzatvárací ventil KSB DN150 BOA-H PN16 s vlnovcom 
                 -dimenzia pripojenia : DNI50  

-montážna dĺžka : 480 mm  
-vonkajší priemer : 285 mm  
-maximálny pracovný tlak : 16 Bar 

-typ príruby : PN 16  
-teplota kvapaliny : od -10 do 300 C ' 
-materiál : liatina  
 

   Predpokladaná hodnota zákazky: 1125,00 € bez DPH vrátane dodania materiálu + práca a     
doprava na miesto plnenia 

 
            Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby 

získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky 
spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  

           Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle 
+421 267291063  u kontaktnej osoby:  p. Mlynárik. 

            Na adrese: Študentský domov Vlčie hrdlo 74, Bratislava 

 



Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava- Ružinov  

Funkčná špecifikácia predmetu: 
-odstránenie nedostatkov z odbornej kontroly kotolne v zmysle technickej revíznej správy  

Technická špecifikácia predmetu:  
            1.v kotolni nad kotlami  osadiť  2 ks snímačov úniku CH4  s výstražnou signalizáciou .                     

2:vymeniť doplňovacie čerpadlo Typ: CAM 40/P Marina, ktoré netesní  
             3.vymeniť guľový ventil DN 25 na obtokovom potrubí spätnej klapky na K2 

Predpokladaná hodnota zákazky : 1 922,- € bez DPH 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

4.  Miesto a lehota na predloženie ponúk:  najneskôr do 26.07.2018 do 10.00 h osobne, 

poštou na adresu:  

             Ekonomická univerzita v Bratislave  
             Oddelenie pre verejné obstarávanie  
              Dolnozemská cesta č.1  
              852 35 Bratislava 5  
              alebo e-mailom na adresu: galina.uherkova@euba.sk  

                                                               
5. Miesto dodania:  podľa opisu  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

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. Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako 

cenu konečnú a nemennú počas dodania tovaru.  

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

               Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie predmetu zákazky  v členení:  
               Cena bez DPH  
               Cena s DPH  
               Celková cena bez DPH  
               Celková cena s DPH.  
               Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.  
             Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.  
               Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu   

zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom 
štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia 
pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH.  

 

Lehota dodania:   do 10  dní od zaslania  záväznej objednávky 

   

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného             

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 
 
 


