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
e-mail:
anna.narodova@euba.sk
2. Názov predmetu zákazky: Doprava autobusom.
3. Opis predmetu zákazky:
Doprava dvoma autobusmi.
Odvoz účastníkov konferencie, ktorú organizuje Obchodná fakulta a bude sa konať v dňoch
16. – 17. 10. 2014 v Kaštieli Mojmírovce. Požadujeme odvoz z Bratislavy (budova Obchodnej
fakulty) do kaštieľa Mojmírovce:
•
•

dňa 16. 10. 2014 ráno o 6,30 hod. a
späť 17. 10. 2014 z kaštieľa Mojmírovce do Bratislavy (budova Obchodnej fakulty) o 10,30
hod.

Vzdialenosť BA – Mojmírovce cca 130 km.
Odvoz to bude pre cca 70 ľudí,
Parkovanie v kaštieli Mojmírovce: áno je k dispozícii
Ubytovanie pre šoférov (bez stravy): áno
Diaľničné známky: áno
Plus ešte budeme potrebovať, aby jeden autobus spravil 3 – 5 krát trasu medzi kaštieľom
Mojmírovce a Cabaj-Čáporom ... čo je vzdialenosť cca 5 km (celkovo cca 30 – 50 km),
kvôli odvozu niektorým účastníkom na ubytovanie.
Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
Podmienky účasti uchádzačov: nepožaduje sa
Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 12.09.2014 do 09.00 h. faxom , mailom alebo poštou
Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,
852 35 Bratislava.
Ďalšie informácie:
Cena predmetu zákazky:
cena predmetu zákazky celkom bez DPH,
cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH,
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o
cenách v znení neskorších predpisov.
-
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6.

7.
8.

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby
realizácie predmetu zákazky.
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predávajuceho, a to do 30 dní odo
dňa jej doručenia kupujúcemu. Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.

