Zadanie zákazky
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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: Odborné prehliadky elektrických prenosných
spotrebičov a odborné prehliadky elektrického náradia.
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje odborné prehliadky elektrických prenosných
spotrebičov, elektrického prenosného náradia a zariadení podľa prílohy č.1 k zadaniu
zákazky.
Po vykonaní služby verejný obstarávateľ požaduje vystavenie revíznej správy do 7
kalendárnych dní od vystavenia záväznej objednávky.
4.

Predpokladaná hodnota zákazky: 64,50 eur bez DPH.

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 19. 11. 2014 do 9.00 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.
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne.
7. Miesto poskytnutia služby:
Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v Bratislave Konventná 1, Bratislava.
8. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení poskytovať službu.
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, 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.
V cene poskytnutia služby musia byť zahrnuté dopravné náklady.
10. Lehota poskytnutia služby: najneskôr do 7 kalendárnych dní odo dňa vystavenia
záväznej objednávky.
11. Ďalšie informácie:
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.

Príloha č.1 k zadaniu zákazky

Odborná prehliadka elektrických prenosných spotrebičov a náradia v zmysle
MPSVaR SR č.Vyhl.398/2013 §13a Z.z. a normy STN v zmysle STN 331600: 30049
Odborné prehliadky elektrického náradia a zariadení pre:
Názov a adresa
prevádzky
typ zariadenia
chladničky
mikrovlnná rúra
kopírovací stroj
PC
tlačiareň
vysávač
rádio
ohrievač
ozvučovacie zariadenie
projektor
umývačka riadu
nárezový stroj
kuchynský robot
fritéza
konvektomat
stolný mixér
ručný ponorný mixér
elektronický zabezpečovací systém
ohrievací pult
mraznička
váha
škrabka na zemiaky
stolové svietidlo
kávomat
TV
predlžovačky
SPOLU

Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v
Bratislave Konventná 1, Bratislava
Cena za 1 ks
Cena za celkový
počet
v Eur bez
počet kusov v Eur
kusov
bez DPH
DPH
4
1
1
3
2
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
7
42

Odborná prehliadka elektrických prenosných spotrebičov a náradia v zmysle
MPSVaR SR č.Vyhl.398/2013 §13a Z.z. a normy STN v zmysle STN 331600: 30049
Odborné prehliadky elektrického náradia a zariadení pre:
Názov a adresa
Stravovacie a ubytovacie zariadenie EU v
prevádzky
Bratislave Konventná 1, Bratislava
typ zariadenia
vŕtačka
SPOLU

počet
kusov
1
1

Cena za 1 ks
v Eur bez
DPH

Cena za celkový
počet kusov v Eur
bez DPH

