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
00399957
IČO:
Telefón:
+421 267295277
Fax:
+421 267295185
Kontaktná osoba:
Mária Hiebschová
2. Názov predmetu zákazky: Zdravotnícky materiál.
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
2 ks nástennej lekárničky bez náplne
Predpokladaná cena je: 40,00 € bez DPH
7 ks náplní do lekárničiek v tomto zložení
Obsah zodpovedá požiadavkám DIN13 157
Obväz hotový sterilný č.2
Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 5x7,5 cm/1 ks
Gáza hydrofilná skladaná, sterilná 10x10 cm/2 ks
Obväz hotový sterilný č. 3
Obväz na popáleniny 40x60 cm sterilný
Obväz na popáleniny 60x80 cm sterilný
Obväz pružne elastický, nesterilný 6 cm x 5 m
Obväz pružne elastický, nesterilný 8 cm x 5 m
Šatka trojrohá
Náplasť hladká 2,5 cm x 5 m
Náplasť s vankúšikom 8 x 80 cm
Náplasť s vankúšikom umývateľná 19 x72 mm STRIP
Rúško resuscitačné
Izotermická fólia zlatá/strieborná 160 x 210 cm
Rukavice jednorazové, vyšetrovacie (pár)
Hygienické vreckovky nesterilné (balenie)
Nožnice nehrdzavejúce, dl. 15 cm CE (DIN 13164)
Dezinfekčný roztok – AJATIN s rozprašovačom
Dezinfekčný roztok – PEROXID VODÍKA s rozprašovačom
Očný výplach – OPHTAL lig 100 ml
Elastické ovinadlá – Ideál 6cmx5m
Fixačné náplasti – SPOFAPLAST č.154 6 cm
Rýchloobväz 6x2cm á 5ks
Panadol ( proti bolesti - balenie)
Absorbčné uhlie Carbosorb
Karta prvej pomoci
vrátane dopravných nákladov a nákladov spojených s dodaním tovaru na
dodania.
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Predpokladaná cena je: 146,00 € bez DPH.
4. Predpokladaná hodnota zákazky spolu: 186,00 eur bez DPH.
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 06. 10. 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. Miesta dodania:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava, Centrum
podnikateľských činností a univerzitných služieb, 3. poschodie.
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.
V cene tovaru musí byť zahrnuté dodanie tovaru na miesto dodania zákazky t.j. vrátane
dopravných nákladov na mieste dodania.
10. Lehota dodania: najneskôr do 7 dní od doručenia záväznej 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.

