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: Stojany a úchyty pre tabule.
Opis predmetu zákazky: Stojany pre tabule
Kovový stojan sivej farby, rámy paravánu je možné spájať do rady vedľa seba,
výška 190 cm, je možné doplniť kolieskami s brzdou
Počet: 4 ks.
Úchyty tabúľ (pár)
Úchyt slúži na pripevnenie tabúľ k nohám paravánov, balenie 2 ks
Počet: 100 balení.
Kolieska pre paravány
Pojazdné kolieska s brzdou Počet: 8 ks
3. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 011,60 € bez DPH.
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané
množstvo v eurách.
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 20.10.2014 do 9.00 h. faxom , mailom alebo poštou
Miesta dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,
852 35 Bratislava.
6. Podmienky účasti uchádzačov: Kopia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať
službu.
7. 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 a musí zahŕňať:
cena jednotková bez DPH a s DPH,
cena
celková za predpokladané množstvo bez DPH a s DPH
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas
doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny.
Dopravné náklady.

Lehota dodania: do 15.11.2014.
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.

