
  

 

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 267295277 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Odstránenie závad a nedostatkov z revízie (OPaOS) 

elektroinštalácie a bleskozvodu v súlade s Vyhláškou MPSVR SR č.508/2009 Z.z. § 

19. 

a) Špecifikácia opravy bleskozvodov: 

Bleskozvodová sústava je tvorená mrežovou a hrebeňovou sústavou lanom FeZn 

8mm na podperách, doplnená 3 kusmi zberačov. Štyri zvody sú tvorené lanom 

FeZn 8mm po meraciu svorkovnicu, Zvody zemniča sú z pásoviny FEZn 

4x30mm. Sústava nespĺňa podmienky ochrany pred zásahom blesku z dôvodov 

skorodovaných spojovacích a skúšobných svoriek, skorodovaných zvodov 

zemničov, veľkého zemného odporu  nad 10 ohm a nepripojených 

osvetľovacích stožiarov. Pre odstránenie závad je nutné vykonať komplexnú 

rekonštrukciu bleskozvodu podľa OPaOS v zmysle STN EN 305-3:2007. 

b) Špecifikácia odstránenia závad zistených pri revízii elektrických 

zariadení: 

Stará budova má na vonkajšej strane pred vstupom rozvodnicu RIS3 z ktorej 

je napájaný hlavný rozvádzač HER a z neho rozvádzač RO. 

Osvetlenie je realizované žiarovkami a žiarivkami ,v sprche svietidlo s IP43 

Zásuvkový obvod je realizovaný káblom AYKY ,inštalované sú v krabiciach 

KU68 Vykurovanie je el. konvertormi a aku kachlami , od vypínačov sú 

káble CGSG TUV realizované v el.bojleroch. 
Územnenie a ochranné pospojovanie je realizované vodičom REZn30x4mm. 
 

Nová budova má na vonkajšej strane poistkovú rozvodnicu SR, z nej je 

káblom AYKY napájaný rozvádzač ROl v chodbe v prevedení OCEP.  

Osvetlenie je realizované žiarovkami a žiarivkami ,  v sprche svietidlo s IP43 

Zásuvkový obvod je realizovaný káblom AYKY, inštalované sú v krabiciach 

KU68. Vykurovanie je el.konvertormi a aku kachlami , od vypínačov sú 

káble CGSG TUV realizované v el.boileroch.  

 

Čerpadlo je napojené cez kábel CYKY 4Bx4mm z liatinovej skrinky vedľa 

Rol.  Osvetlenie športovej plochy je realizované halogénovými svietidlami 

umiestnenými na stožiaroch bočnej steny budovy .  

Pre odstránenie závad je nutné vykonať komplexnú rekonštrukciu  
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elektrických rozvodov starej aj novej budovy podľa OPaOS ,  

    vrátane vrátane všetkých materiálov, opravy, vydania náležitých dokladov a 

dopravných nákladov. 

   Revízne správy prikladáme v prílohe. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 680,00  eur bez DPH. 

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

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 03.08.2018 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

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

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

6. Miesto poskytnutia služieb:   

EU v Bratislave, CTVŠ Trnavská ulica 31, Bratislava.   

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytnutia 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 267295279  u kontaktnej osoby:  Ing. Ján Jurík. 

Na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 

Bratislava.  

Zápis z obhliadky, pokiaľ z uskutočnenej obhliadky vyplynie potreba jeho 

vyhotovenia, verejný obstarávateľ zverejní v profile verejného obstarávateľa.  

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

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá 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 poskytnutie služieb 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. 

Cena poskytnutia služby musí byť  vypočítaná vrátane všetkých materiálov, opravy, 

vydania náležitých dokladov a dopravných nákladov. 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. 
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Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby poskytnutia služby. 

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

 

10.Lehota poskytnutia služieb:  Poskytovateľ vykoná požadovanú službu do 

30.08.2018.  

11. Ďalšie informácie 

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. 

 

 

 


