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 267295269
Fax:
+421 267295185
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková
e-mail:
galina.uherkova@euba.sk
2. Názov predmetu zákazky: Suroviny do nápojového automatu OVOMAT.
3. Opis predmetu zákazky: predmetom zákazky dodávka
3 l koncentrát pomaranč 2 ks,
3 l koncentrát višňa 2 ks,
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 108,00 € bez DPH.
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané
množstvo.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 21.03.2014 do 09.00 h. faxom , mailom alebo poštou
7. Miesta dodania: Ekonomickej univerzity v Bratislave
Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava
8. Podmienky účasti uchádzačov:
9. Ďalšie informácie:
Cena 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.
Cenu za predmet zákazky, vrátane dopravných nákladov, požadujeme stanoviť ako
cenu konečnú a nemennú počas doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby
DPH sa nepovažuje za zmenu ceny.
Lehota dodania: do 3 dní od vystavenia objednávky
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní
odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky
neposkytuje.

Kvalitatívne požiadavky predmetu obstarávania:
Uchádzač zodpovedá za to, že predmet zákazky jeho balenie, skladovanie, preprava,
označovanie a uvádzanie do obehu spĺňa najvyššie kvalitatívne parametre pre podľa zákona
č. 152/1995 Z.z. o potravinách v znení neskorších predpisov a príslušných vykonávacích
predpisov.
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto
pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie.

