
  

 

 

 

 

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 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Kontrola a oprava prenosných hasiacich prístrojov (ďalej 

len PHP), podľa Zákona č. 314/2001 Z.z., vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a č. 699/2004 

Z.z., kontrola hydrantov, požiarnych hadíc a ich tlaková skúška, prúdnic pre 24 

objektov EU v Bratislave.  

3. Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

I. 

Požiarny vodovod vnútorný C52, D25    335 ks 

Požiarny vodovod vonkajší      17 ks 

Tlaková skúška požiarnych hadíc    335 ks 

Prenosný hasiaci prístroj – kontrola revízia   480 ks 

Prenosný hasiaci prístroj – tlak skúšky + oprava PHP 105 ks 

Suchovod    25 ks 

Nové prúdnice do hydrantov pre C52      1  ks 

Nové hadice C52      1  ks 

Nový hasiaci prístroj práškový 6 kg P6Te     6  ks 

II. 

Dodanie bezpečnostných značení   spolu  382 ks 

Z toho: 

- Únikový východ(nálepka)      20 ks 

- Úniková cesta vpravo (nálepka)      15 ks 

- Úniková cesta vľavo (nálepka)      35 ks 

- Piktogram hasiaci prístroj(nálepka)     20 ks 

- Značka na dvere SEM, TAM v modrom 200x70 mm   70 ks 

- Požiarne dvere ( nálepka)       80 ks 

- Zákaz fajčiť (nálepka)       5 ks 

- Prvá pomoc (nálepka)       4 ks 

- Hlásič požiaru      105 ks 

- Ohlasovňa požiaru         7 ks 

- Stojan. Pozor klzká podlaha        1 ks 

Vrátane všetkých  nákladov , t.j. aj dopravných na všetky miesta plnenia. 

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

5. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 4 662,25 eur bez DPH. 
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6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  04.10.2018 do 10.00 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. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

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

7. Miesto poskytnutia služby:  

- 21 objektov v rámci Bratislavy, 

- 1 objekt VZ EU v Bratislave so sídlom v obci Virt, okres Komárno, 

- 1 objekt UZ Pokrok v obci Horný Smokovec, okres Poprad, 

- 1 objekt UZ Jarabá, okres Banská Bystrica. 

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

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, t.j. 

- platné oprávnenie vydané v súlade s § 14 ods. 1 písm. a  § 15 ods. 4 zákona č. 

124/2006 Z.z. 

- Osoba vykonávajúca uvedené činnosti – opravy hasiacich prístrojov – v mene 

oprávneného musí vlastniť osvedčenie na činnosť revízneho technika vyhradených 

tlakových zariadení podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z.z. 

 

- Predložiť osvedčenie na kontrolu PHP značky KODRETA, KOVOSLUŽBA, 

a SETRE, ESTINTORI, BAVARIA, ČERVINKA, NEURUPPIN. 

9. 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 služby 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. 

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

doby poskytnutia predmetu zákazky. 

Dodávateľ predloží podrobnú kalkuláciu ceny podľa špecifikácie predmetu 

obstarávania  do 3 dní od oznámenia o úspešnosti. 

Celková cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s plnením predmetu zmluvy, t.j. 

mzdu, dopravu, vystavenie správy o oprave a kontrole a iné náklady potrebné na 

kompletnú realizáciu zákazky. 

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

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je 

zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ 

nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však 

musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu 

vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude 

registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný 

odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 
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10. Lehota poskytnutia:  Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie služby do 20 dní  

odo dňa zadania objednávky.  

10. 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. 

 

 

 


