
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:                  02/67295280 

Kontaktná osoba:       Oľga Fabianová 

e-mail:                            olga.fabianova@euba.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky:   Odvoz a likvidácia odpadu. 

3. Opis predmetu zákazky: 

Odstraňovanie biologicky rozložiteľného odpadu - kuchynský odpad podľa priloženej 

špecifikácie: 

 

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu (nejedlé 

vedľajšie produkty, biologický rozložiteľný odpad, môže obsahovať aj živočíšne 

vedľajšie produkty) : 

  

0202  Odpady z prípravy a spracovania mäsa, rýb, a ostatných potravín živočíšneho 

pôvodu: 02020 l, 020202, 020203,020204  

0203  Odpady zo spracovania ovocia, zeleniny, obilnín, jedlých olejov, kakaa, kávy, 

čaju a tabaku; odpad z konzervárenského a tabakového priemyslu, výroby kvasníc a 

kvasničného extraktu, prípravy melasy a fermentácie: 020301, 020302, 020303, 

020304, 020305  

0204  Odpady z cukrovarníckeho priemyslu: 020401,020402,020403  

0205  Odpady z priemyslu mliečnych výrobkov: 020501, 020502  

0206  Odpady z pekárenského a cukrovinkárskeho priemyslu: 020601, 020602, 

020603. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  2000,- eur bez DPH 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do  13.10.2014  do 10,00 hod. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk 

 

 

 



7. Ďalšie informácie: 

 

Cena musí byť stanovená za odvoz odpadu 1 x týždenne v zložení: 

Predmet zákazky Cena bez 
DPH 

Sadzba 
DPH % 

Cena s DPH 

Jazdný výkon v eur/ km    

Nakládka a vykládka  2 x    

Prenájom odpadových nádob 4 ks    

spolu    
Ak nie ste platcom DPH treba to uviesť. 

 

S víťazným uchádzačom bude uzavretá zmluva na obdobie 1 roka. 

 

Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať  na základe  

predloženej faktúry  s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 

kupujúcemu. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 

 

Termín a miesto: 

Termín: bude uzavretá zmluva na 1 rok. 

Miesto: ide o odvoz odpadu z: 

1. Bufet Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, Bratislava 

2. Stravovacie a ubytovacie zariadenie Konventná 1, Bratislava 

 

8. Podmienka účasti:  

dodanie fotokópie oprávnenia (živnostenský list) podnikať v danej oblasti. 


