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: 02/67295270
Kontaktná osoba: Peter Ondrejka
e-mail: peter.ondrejka@euba.sk
2. Názov predmetu zákazky: Kuriérske služby
3. Opis predmetu zákazky: Kuriérske prepravné služby vnútroštátne a do zahraničia
Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie kuriérskych prepravných služieb ako služieb
poskytovaných na účely expresného odoslania poštových zásielok, a to vybranie a distribúcia
poštových zásielok adresátom vnútroštátnym a zahraničným.
Typ zásielok
Druh zásielok

: písomné dokumenty
: - listová zásielka
- balík
- paleta
Služba
: export
Adresáti exportu : - vnútroštátni
- zahraniční.
Obdobie poskytovania služieb – roky 2014 a 2015. Výsledkom obstarávania je zmluva o poskytovaní
kuriérskych služieb do 31.12.2015.
1.1. Predmetom kuriérskych služieb sú najmä:
1.1.1 Listová zásielka
Listová zásielka s hmotnosťou do 1,0 kg - SR
Listová zásielka s hmotnosťou do 2,0 kg - SR
Listová zásielka s hmotnosťou do 3,0 kg – SR
Listová zásielka s hmotnosťou do 1,0 kg - ČR, AT, PL, HU
Listová zásielka s hmotnosťou do 2,0 kg - ČR, AT, PL, HU
Listová zásielka s hmotnosťou do 3,0 kg - ČR, AT, PL, HU
Listová zásielka s hmotnosťou do 1,0 kg - Európa
Listová zásielka s hmotnosťou do 2,0 kg - Európa
Listová zásielka s hmotnosťou do 3,0 kg - Európa
Listová zásielka s hmotnosťou do 1,0 kg - ostatné štáty sveta
Listová zásielka s hmotnosťou do 2,0 kg - ostatné štáty sveta
Listová zásielka s hmotnosťou do 3,0 kg - ostatné štáty sveta
1.1.2 Balík – písomné dokumenty
Balíky s hmotnosťou do 5 kg - SR
Balíky s hmotnosťou do 10 kg - SR

Balíky s hmotnosťou do 10 kg - ČR, AT, PL, HU
Balíky s hmotnosťou do 10 kg - Európa
Balíky s hmotnosťou do 10 kg - ostatné štáty sveta
1.1.3 Paleta – písomné dokumenty
S hmotnosťou do 500 kg – SR

4. Predpokladaná hodnota zákazky za obdobie 2014 a 2015: 4 333 eur bez DPH
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za obdobie poskytovania služieb
2014 a 2015. Predpokladané ročné množstvo je uvedené v prílohe - tabuľka číslo 1.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave,
Dolnozemská 1, 852 35 Bratislava
7. Podmienky účasti uchádzačov:
Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia poskytovať
službu, ktorá/rý je predmetom zákazky.
8. Ďalšie informácie
Lehota na predkladanie ponúk je do 16.01.2014 do 8.00 hodiny poštou, osobne alebo
e-mailom.

Zmluva o poskytovaní kuriérskych služieb č...........(vyplní verejný obstarávateľ)
uzavretá podľa ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení

Článok I
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

a

Objednávateľ :

Ekonomická univerzita v Bratislave

Sídlo:

Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava

Zastúpený:

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave

IČO:

00399957

DIČ:

2020879245

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica Bratislava

Číslo účtu:

7000241447/8180
7000080671/8180
7000080689/8180
Článok II.
Preambula

Účelom uzavretia tejto Zmluvy je poskytovanie služieb pre Objednávateľa (ďalej aj ako „Odosielateľ“) za
podmienok a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve ako aj v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi.
Článok III.
Predmet Zmluvy
1.
2.
3.
4.

Poskytovateľ sa touto Zmluvou zaväzuje poskytovať pre Odosielateľa kuriérske služby v rozsahu prílohy
k tejto zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi za poskytnuté služby zaplatiť cenu dohodnutú v
tejto zmluve.
Poskytovateľ bude poskytovať Služby počas celej doby platnosti tejto Zmluvy Odosielateľovi podľa
objednávok Odosielateľa.
Poskytovateľ bude preberať zásielky na objednávku v pracovných dňoch od 8.00 hodiny do 15.00 hodiny do
troch hodín od prijatia objednávky.
Poskytovateľ bude poskytovať Služby pre Odosielateľa:
- Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.
Článok IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ má právo najmä:
a. na zaplatenie ceny,
b. požadovať od adresáta
- určenie presného miesta dodania zásielok, ak vzhľadom na usporiadanie miesta pobytu, sídla
alebo miesta podnikania adresáta nie je zrejmé, kam sa majú dodávať,
- určenie osoby alebo osôb, ktoré sú splnomocnené preberať v mene adresáta dodané poštové
zásielky,

-

2.

3.

4.

5.

preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o dodanie
zapísanej zásielky,
c. odmietnuť dodanie zásielky, ak pre nesplnenie požiadaviek na adresáta špecifikované v bode b.
tohto článku Zmluvy nie je možné dodanie adresátovi a hrozí strata, odcudzenie alebo poškodenie
zásielky.
Poskytovateľ je povinný najmä:
a. dodávať zásielky s odbornou starostlivosťou a v lehote zodpovedajúcej druhu zásielky a spôsobu jej
dodania,
b. chrániť zásielky pred stratou, odcudzením a poškodením,
c. uchovávať doklady a viesť prehľadnú a systematickú evidenciu údajov o poskytnutej službe.
Odosielateľ má najmä právo na
a. dodanie zásielky jej adresátovi podľa podmienok a za cenu dohodnutú v tejto zmluve,
b. bezplatné a urýchlené odstránenie nedostatkov služby,
c. vrátenie zásielky, ktorú nemožno dodať adresátovi,
d. včasné, dostupné a zrozumiteľné informácie o svojich právach a povinnostiach.
Odosielateľ je najmä povinný
a. označiť zásielku,
b. uhradiť cenu sadzby.
Vlastníkom zásielky je Odosielateľ, a to až do dodania zásielky adresátovi.
Článok V.
Ochrana informácií a osobných údajov

1. Poskytovateľ je pri poskytovaní služieb oprávnený požadovať a zaznamenávať o Odosielateľovi a
adresátovi a o ich zástupcoch osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresu, údaj o doklade
totožnosti a spracúvať a uchovávať ich vo svojich informačných systémoch v rozsahu potrebnom na
poskytovanie služieb. Poskytovateľ zabezpečuje ochranu informácií o poskytovaných službách a ochranu
osobných údajov pred ich neoprávneným sprístupnením alebo zverejnením a pred ich zneužitím.
2. Poskytovateľ informácie a údaje, na ktoré sa vzťahuje ochrana osobných údajov poskytne len osobe, ktorej
sa týkajú.
3. Informácie, ktoré si zmluvné strany v súlade s touto Zmluvou navzájom poskytnú alebo sa dozvedia v
priebehu procesu realizácie alebo aj po ukončení tejto Zmluvy sa považujú za dôverné informácie a
zmluvné strany sú povinné ich chrániť pred vyzradením neoprávnenej osobe. Táto povinnosť trvá pre
obidve zmluvné strany i po skončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.
Článok VI.
Cena a platobné podmienky
1. Cena služieb je uvedená v prílohe k tejto zmluve.
2. Cena je uvedená vrátane dopravy a všetkých ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu zmluvy
vrátane poistenia za stratu a poškodenie zásielok.
3. Cena je uvedená v eur bez DPH s presnosťou na dve desatinné miesta.
4. Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie cenu konečnú a na túto skutočnosť upozorní.
5. Objednávateľ zaplatí cenu za poskytnuté služby na základe mesačnej faktúry za zrealizované služby za
príslušný mesiac.
6. Faktúra bude doručená objednávateľovi po skončení príslušného mesiaca najneskôr do 15. dňa
nasledujúceho mesiaca. Splatnosť mesačných faktúr je 30 dní.

Článok VII.
Osobitné ustanovenia
1. Túto Zmluvu je možné zo strany Odosielateľa ukončiť výpoveďou bez udania dôvodu v 3-mesačnej
výpovednej lehote, ktorá začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej
výpovede druhej zmluvne strane.
2. Písomnosti podľa tejto Zmluvy sa doručujú osobne, poštou, kuriérskou službou alebo prostredníctvom
elektronických médií (e-mail). Písomnosti sa doručujú na adresu uvedenú v tejto Zmluve. Každá zo
zmluvných strán je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu o akejkoľvek zmene adresy alebo
kontaktného údaju (telefónne alebo faxové číslo, e-mailová adresa).
3. Písomnosti zasielané poštou sa považujú za doručené, v deň prevzatia zásielky adresátom alebo v deň
odopretia prevziať zásielku adresátom, inak v deň, keď sa zásielka vrátila odosielateľovi späť.
4. Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené v piaty deň po ich odovzdaní
kuriérskej službe, ak sa nepreukáže skorší termín doručenia.
5. Písomnosti doručované prostredníctvom elektronických médií sa považujú za doručené nasledujúci
pracovný deň po ich odoslaní.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.12. 2015 alebo do vyčerpania finančného limitu............eur bez DPH,
podľa toho, čo nastane skôr.
2. Poskytovateľ sa nemôže domáhať poskytovania služieb v predpokladanom množstve, ktoré je uvedené
v prílohe číslo 1 k tejto zmluve.
3. Nedeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:
- príloha číslo 1 – špecifikácia a cena služieb.
4. Zmluva sa stáva platnou dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. V prípade, ak
Zmluva nie je podpísaná oboma zmluvnými stranami v ten istý deň, Zmluva nadobúda platnosť v deň, v
ktorom dôjde k podpisu Zmluvy zmluvnou stranou, ktorá ju podpisuje v poradí ako druhá.
5. Poskytovateľ súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy podľa platných právnych predpisov.
6. Poskytovateľ dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh
v elektronickej forme vo formáte pdf s možnosťou vyhľadávania alebo ako dokument WORD (nepodpísaná
zmluva) pre zverejnenie zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
7. Táto Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády SR.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia právnym poriadkom Slovenskej
republiky.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje Obchodným
zákonníkom v znení neskorších predpisov.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe tejto Zmluvy, budú
rozhodovať príslušné súdy Slovenskej republiky.
11. Ak táto Zmluva nestanovuje niečo iné, Zmluvu je možné meniť a dopĺňať, výlučne formou písomných a
očíslovaných dodatkov vzájomne odsúhlasených oboma zmluvnými stranami.
12. Tato Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných
strán.
13. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení
Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého
ustanovenia.

14. Zmluvné strany vyhlasujú, že osoby podpisujúce túto Zmluvu sú oprávnené konať v mene zmluvnej strany a
túto zmluvnú stranu zaväzovať. Zároveň zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a na znak toho, že jej obsah zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.

V Bratislave dňa:

V.................................dňa

Dr.h.c. prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
rektor Ekonomickej univerzity
...........................................................
objednávateľ

.............................................
poskytovateľ

Príloha ku zmluve
Listové zásielky - dokumenty
Do hmotnosti
(kg)

Cena
v EUR bez DPH

1

SR- do 12 h

2
3

1

SR - do 24 h

2
3
Do hmotnosti
(kg)

Cena
v EUR bez DPH

1
ČR,AT,PL,HU

2
3

Do hmotnosti
(kg)
1

Európa

2
3

Cena
v EUR bez DPH

Do hmotnosti
(kg)

Ostatné
štáty sveta

Cena
v EUR bez DPH

1
2
3

Balíky – písomné dokumenty
Do hmotnosti
(kg)

Cena
v EUR bez DPH

5

SR

10

ČR,AT,PL,HU

Do hmotnosti
(kg)

Cena
v EUR

10

Európa

Do hmotnosti
(kg)

Cena
v EUR bez DPH

10

Ostatné
štáty sveta

Do hmotnosti
(kg)

Cena
v EUR bez DPH

10

Paleta- písomné dokumenty
SR

Do hmotnosti
(kg)

Cena
v EUR bez DPH

500

poskytovateľ ...............................................

