
 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk  

 
 Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) 

 
Druh zákazky:            Zákazka s nízkou hodnotou  
Predmet zákazky:      Tovar     
I.  Názov, adresa a kontaktné miesto  verejného obstarávateľa 

Úradný názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave                IČO:  00399957 
     Poštová adresa:  Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5 
     
     Miesto/obec:   Bratislava                                                         PSČ: 852 35 
      
     Kontaktné miesto:   Oddelenie pre verejné obstarávanie 
                                       miestnosť D 1.29         

                     
    Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková                                  Telefón: +421 267295269, 277   

                                
E-mail:  galina.uherkova@euba.sk                                           Fax: +421 267295185 
 

     Internetová adresa: www.euba.sk 
 

 II. Opis 

      II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Dodávka pracovných odevov, obuvi  
a ochranných pracovných pomôcok       

      II.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo  
poskytovania služieb:   Zákazka s nízkou hodnotou. 

             Tovar      

             Hlavné miesto dodania tovaru: Bratislava.                         NUTS kod SK 01 

1. Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava, 
2. ŠDaJ  Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prokopa Veľkého 41,  817 07 Bratislava, 
3. ŠDaJ Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 19 Bratislava, 

 
     II.3. Stručný opis  zákazky: dodávka pracovných odevov, obuvi a ochranných pracovných 

pomôcok a služieb spojených s ich dopravou na miesta dodania, naložením tovaru a vyložením 
tovaru do skladu na mieste dodania. 

      Dodávaný tovar musí zodpovedať Slovenským technickým normám a normám EÚ. 
             Predpokladaná hodnota zákazky: 9 400,00 eur bez DPH. 
       II.4.  Spoločný slovník obstarávania  (CPV) 

                Hlavný predmet:  18110000-3, 18141000-9, 18830000-6. 
                Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
       II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 

       II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie 

       II.7   Zábezpeka: Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 

       II.8. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

       II.9. Mena:  eur 

 III.  Administratívne informácie 
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       III.1. Podmienky na získanie  podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky 

       Lehota na poskytnutie  podkladov 

       Dátum: najneskôr do 02.05.2011 

       Čas: najneskôr do 14.00 h. 

       Úhrada za  podklady:  Nevyžaduje sa. 
        Podklady pre vypracovanie cenovej ponuky si záujemca môže vyžiadať písomne prostredníctvom 

pošty,  faxom alebo e-mailom na    adrese  verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. tejto 
výzvy.  

       V prípade, že záujemca si vyžiada  podklady faxom, žiadosť musí byť potvrdená písomne    do 
termínu vydávania  podkladov.  

        
       Spôsob prevzatia  podkladov:  
 
       osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe originálneho písomného 

vyžiadania uplatneného do termínu  vydávania  podkladov.                                       
       III.2. Lehota na predkladanie ponúk 

       Dátum: najneskôr do 06.05.2011 

      Čas: najneskôr do 10.00 h. 

       III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

       III.4. Podmienky otvárania ponúk 

       Dátum:  06.05.2011 

       Čas: o 10.15 h. 

       Miesto: Podľa bodu I tejto výzvy. 

IV. Podmienky účasti 

     IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
- kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar.  
 
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie 

    Neuplatňuje sa. 

    IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť    

    Neuplatňuje sa. 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk  

    najnižšia cena 

    VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy (dohody) 

     VI.1. Typ zmluvy (dohody): Rámcová dohoda   

     VI.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné   
ustanovenia, ktorými sa riadia: 

 VII. Doplňujúce informácie 

Ďalšie informácie 

 Bratislava   27. 04. 2011 
Ing. Mária Dziurová 

                kvestorka EU 


