
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 267295147 
Fax:                              +421 267295185 
Kontaktná osoba:         Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka knihárskeho dokončovacieho materiálu. 
3. Opis predmetu zákazky:  

Dodávka knihárskeho dokončovacieho materiálu vrátane dopravných nákladov na miesto dodania, 
naloženia a vyloženia do skladu na mieste dodania. 
Miestom dodania je :  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava – 
Vydavateľstvo EKONÓM EU BA. 
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v príloha č. 1 tohto zadania. 
Lehota dodania: najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa doručenia  objednávky. 
Predpokladaná hodnota zákazky:  6 227,66 eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.  
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do 25.07.2014 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: anna.narodova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Národová Anna 
Ponuku možno doručiť: e-mailom, faxom, poštou, osobne, kuriérom. 

6. Miesta dodania tovaru:   
Miesto  dodania tovaru je uvedené v opise predmetu zákazky. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 
- dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 
 Uchádzač uvedie navrhované jednotkové ceny   a cenu predmetu zákazky celkom  v zložení: 

              cena v EUR bez DPH, 
 DPH  v EUR, 
              cena v EUR s DPH. 

 Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača vynaložené 
v súvislosti s dodávkou predmetu zákazky (náklady za tovar, na obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na 
miesto dodania, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na tovare na verejného 
obstarávateľa, obaly, ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené v časti  „Opis predmetu zákazky“,  iné 
súvisiace platby, …) a primeraný zisk. 

9.   Lehota dodania: Uvedená v opise predmetu zákazky. 
10. Ďalšie informácie 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 
úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 
uvedenú v bode 3. 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


