
  
 
 
 

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 267295277 
Fax:                             +421 267295185 
Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Kancelársky tovar. 
3. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Podrobná špecifikácia je spracovaná v prílohe č.1 zadania zákazky. 
          Dodávka tovaru je vrátane dopravných nákladov a nákladov spojených s naložením    

a vyložením tovaru       na  mieste dodania.  
 V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie 

odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť 
alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné 
špecifikácie. 

 Ak uchádzač použije ekvivalentné špecifikácie: 
- Ich opis a technické parametre s obrázkom uvedie vo svojej ponuke, 
- Položky z prílohy č.1, v ktorých uchádzač nahradil špecifikácie stanovené 

verejným obstarávateľom ekvivalentnými, vo svojej ponuke zvýrazní 
a v príslušnom riadku náhrady uvedie názov ekvivalentného tovaru. 

Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar v I. akostnej triede. 
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 985,26 eur bez DPH. 
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 10. 11. 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: maria.hiebschova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne. 

7. Miesto dodania:   
Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom v 
Košiciach,Tajovského 13, 041 30 Košice.  

8. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení dodať tovar. 
9. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov.  
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 
obstarávateľa. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú. 
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V cene tovaru musí byť zahrnuté dodanie tovaru na miesto dodania zákazky t.j. 
vrátane dopravných nákladov a nákladov spojených s naložením a vyložením tovaru 
na mieste dodania. 

10. Lehota dodania:  najneskôr do 2 pracovných  dní od doručenia záväznej objednávky. 
11. Ďalšie informácie: 

Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku 
na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujucemu. 
Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 


