Zadanie zákazky
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
1.

2.
3.

Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO:
00399957
Telefón:
+421 267295147
Fax:
+421 267295185
Kontaktná osoba:
Anna Národová
Názov predmetu zákazky: Doprava autobusom
Opis predmetu zákazky:
Doprava autobusom pre folklórny súbor EKONÓM v termíne od 1.8.2014 – 12.8.2014 na Folklorique
International du Rouergue – Francúzsko – Montpellier, Hôtel de Ville 12290, PONT DE SALARS, RODEZ.
Začiatok cesty: 1.8.2014 o 8.00 hod od Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1,
852 35 Bratislava.
Trasa:
Bratislava – Wien, Graz, Venezia, Verona, Nice, Montpellier, Pont de Salars, Rodez a späť.
Koniec cesty: 12.8.2014 o cca 24.00 hod.
Počet prepravovaných osôb: 38
Požiadavky: cca 50 miestny autobus, 6500 km dojazd, zakalkulovať stojné, mýto za diaľnice.
Ubytovanie a stravu pre vodiča autobusu je zabezpečená zo strany organizátorov podujatia a hradí ju
organizátor podujatia.

Predpokladaná hodnota zákazky: 7 800,00 eur bez DPH.
Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v EUR.
Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 16.07.2014 do 9.00 hod.
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: anna.narodova@euba.sk
informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Národová Anna
Ponuku je možné doručiť: osobne, poštou, faxom, e-mailom.
6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan:
- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.
7. Ďalšie informácie
Cena predmetu zákazky celkom:
cena predmetu zákazky celkom bez DPH
cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH.
Cena predmetu zákazky celkom musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení
neskorších predpisov.
Cenu predmetu zákazky celkom požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby realizácie
predmetu zákazky.
Fakturácia po poskytnutí predmetu zákazky, lehota splatnosti faktúr je 30 dní od termínu ich doručenia na EU
v Bratislave.
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