
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

   

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                02/67295147 

Kontaktná osoba:             Ing. Anna Národová 

e-mail:                              anna.narodova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Elektrické rozvody pre 20 počítačov a modernizácia osvetlenia 

3. Opis predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je nahradiť provizórne elektrické rozvody novými rozvodmi. Úprava hlavného 
rozvádzača - doplnenie trojfázového ističa 20A odkiaľ bude vedený hlavný prívod 5Cx4 z rozvádzača do 
učebne v dĺžke 33m. Bude vedený nad feálom chodby.  V miestnosti 5D02 bude osadená rozvodná skriňa 
10modulová pre hlavné zásuvkové rozvody, po stranách miestnosti budú rozvody vedené v 
dvojkomorovom podparapetnom žľabe 195 x 50mm. Rozvody budú rozdelené do 4 okruhov, na dvoch 
okruhoch bude osadených 7 dvojzásuviek Mosaic 16A 250V do parapetného žľabu, na dvoch okruhoch 
bude osadených 8 dvojzásuviek Mosaic 16A 250V do parapetného žľabu. Pozíciu dvojzásuviek určí 
objednávateľ. Druhá komora žľabu ostane neobsadená. Jestvujúce stropné svietidlá budú zdemontované 
a zlikvidované /výška stropu je do 300cm/, nahradia sa stropnými svietidlami LED kancelárske teleso 
60cm 18W s mliečnym krytom a vyžarovacím uhlom 180 stupňov. 
Dátové rozvody k jednotlivým počítačom zostanú v pôvodnom stave.  
Vypracuje sa čiastková revízna správa. 
Výkaz výmer je prílohou č. 1 tohto zadania. Fotodokumentácia je prílohou č. 2 tohto zadania. 

4. Miesto uskutočnenia stavebných prác: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava, budova V 1, 

miestnosť 5D02. 

5. Termín uskutočnenia predmetu zákazky: najneskôr do 30 dní od vystavenia záväznej objednávky. 

6. Preddavok sa neposkytuje, platba na faktúru po uskutočnení celého predmetu zákazky, splatnosť 

faktúry 30 dní 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena za predmet zákazky celkom vrátane DPH. Dopravné 

a iné náklady v cene. 

8. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka    najneskôr do 16.01.2020   do 10.00 h a to 

e-mailom, osobne alebo poštou na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1 
852 35 Bratislava 5 
alebo e-mailom na adresu anna.narodova@euba.sk 
Obsahom ponuky bude:  
Opis predmetu zákazky vrátane rozpočtu 
Cena predmetu zákazky – ocenený výkaz výmer 
Podmienky účasti definované v bode 9. tohto zadania. 

9. Podmienky účasti uchádzačov: 

 - Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, 

ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a 

bezplatnom elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na 

webovú stránku) na požadovanú informáciu. 

 - Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený  konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  
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