
  
 

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:  Odvoz a likvidácia odpadu. 

     3. Opis predmetu zákazky:  
Zabezpečenie zberu a prepravy odpadov ku konečným zneškodňovateľom, resp. 
zhodnocovateľom zo stredísk Ekonomickej univerzity, nachádzajúcich sa v meste 
Bratislava a to v súlade s platnými predpismi pre nakladanie s odpadmi.  
Druhy a predpokladané množstvá na roky 2014 a 2015 

        Názov odpadu                                                      Množstvo odpadu (t)____ 
            
1. Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a stavebný odpad 60 

 
2.Zmiešaný odpad zo stavieb a demolácií 30 
3.Biologicky rozložiteľný odpad 0,8 
4.Objemný odpad 3,5 
 
Tabuľka  pre ocenenie a vyhodnotenie cenovej ponuky je v prílohe. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 500,00 bez DPH  €. 
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do  21.03. 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. 

6. Miesta zabezpečenia:  Jedná sa o strediská EU Dolnozemská cesta 1 Bratislava, BBS 
Palisády 22,24, Bratislava a CTVŠ Trnavská 31, Bratislava. 

7. Čas plnenia: 01.05.2014 – 31. 12. 2015 priebežne. 
8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, 

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom 
zákazky. 
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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.  
Cenu predmetu zákazky žiadame stanoviť pre všetky štyri položky a to nasledovným   
spôsobom : uviesť cenu za jednotkové množstvo, cenu za celkové množstvo a celkovú 
cenu za všetky položky a to bez DPH a s DPH (tabuľka na predloženie cenovej ponuky 
v prílohe). 
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 
trvania zmluvy. 

10. Ďalšie informácie 
       
      Spôsob objednávania zberu a prepravy odpadu a oprávnená osoba na objednávanie : 
 

Obstarávateľ bude objednávať realizáciu predmetu u poskytovateľa e-mailom a to 
oprávnenou osobou obstarávateľa, ktorá následne zabezpečí zaslanie písomnej 
objednávky poskytovateľovi. 
Obstarávateľ zabezpečí naloženie poskytovateľom pristavených kontajnerov vlastnými 
kapacitami a to v pracovných dňoch do 48 hodín od ich pristavenia. 
  
 Oprávnená osoba obstarávateľa na vystavenie objednávky : 
 
Miroslav Koleň, vedúci údržby EU 
Tel.: 02/67295688 
E-mail : miroslav.kolen@euba.sk  

 
 


