
  
 
 
 

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:  Autobusová preprava. 
3. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Autobusová doprava pre študentov. 
 
Začiatok cesty 6.9.2014 o 10,00 h. od Študentského domova Ekonóm Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava. 
Trasa: Rusovce – Gerulata, Danubiana, Čunovo – Divoká voda a Gabčíkovo. 
Predpokladaný návrat do Bratislavy o 17,00 hod. 
 
Začiatok cesty 8.9.2014 o 9,00 h. od Študentského domova Ekonóm Ekonomickej 
univerzity v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava. 
Trasa: Hrad Červený kameň, Modra – exkurzia v Majolike, Pezinok – exkurzia 
výrobne šampanského vína. 
Predpokladaný návrat do Bratislavy o 18,00 hod. 
Počet prepravovaných osôb: 30 
Požiadavka verejného obstarávateľa: do cenovej ponuky požadujeme zakalkulovať  
prepravné a stojné. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 400,00 eur bez DPH. 
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena  vrátane DPH v eurách. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 27. 08. 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. 

7. Miesto dodania:   
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.  

8. Podmienky účasti uchádzačov: nepožaduje sa. 
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. 
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10. Lehota dodania:  podľa objednávky. 
 

11. Ďalšie informácie: 

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. 

 


