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: Dodávka tlačiarenského papiera
Opis predmetu zákazky:
Dodávka nasledovného tlačiarenského papiera vrátane služieb spojených s jeho dopravou na miesta
dodania a vyložením tovaru do skladu na mieste dodania autom s vysokozdvižnou plošinou.

P.č.

Názov

MJ
množstvo

Cena

Sadzba

Cena bez DPH

bez DPH

DPH

za celkové

za

množstvo tovaru

množstvo tovaru

za MJ
1

2

Kopírovací papier format A 4 80g
biely
500hárkov/balík
Kopírovací papier format A 3 80g
biely

2730

bal.

20%

500hárkov/balík

300

bal.

20%

Cena celkom za dodávku
vrátane hore definovaných
služieb

produkt: biely bezdrevný tlačiarenský papier
plošná hmotnosť:
80g/m2 +/- 3%
hrúbka:
110um +/- 3um
belosť ISO%
98
CIE belosť D 65:
168
+/-2
opacita %:
92
drsnosť oboch strán ml/min: 220
+/- 50ml/min
obsah vlhkosti %
4,0-4,2 +/-0,5%
Miestom dodania je: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava a
PHF EU v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského 14, 041 30 Košice.
Predpokladaná hodnota zákazky: 9 900,00 eur bez DPH.
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v EUR.
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 04.04.2014 uplynutím 24 hodiny.
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

Cena s DPH

Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan:
- dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.
7. Lehota dodania: do 5 dní od uplatnenia záväznej objednávky.
8. Ďalšie informácie
Fakturácia po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania, lehota splatnosti faktúr je 30 dní od termínu ich
doručenia na EU v Bratislave.

6.

