
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:                  02/67295280 

Kontaktná osoba:       Oľga Fabianová 

e-mail:                            olga.fabianova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Odvoz a likvidácia odpadov. 

3. Opis predmetu zákazky:   
 

      Kompletné vyčistenie lapača tukov RONN TECH ELL1PSE a ronde zabudovaného 
do spevnenej plochy do hĺbky 1,9 m (ARONDE) a nad 2,5 m (ELLIPSE) stravovacieho 
zariadenia Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte, 946 38 Radvaň nad Dunajom, 
okres Komárno. 

Predpokladané čistenie 1 x za 2 mesiace v rozsahu: 
odčerpať tuk z priestorov lapača vyčistiť 
vnútorné priestory pomocou tlakovej vody 
odčerpať všetky priestory prečistiť lapač 
napustiť lapač čistou vodou odvoz a 
likvidácia odpadu. Čistenie 6 x za rok 

Po každom odvoze a likvidácii odpadu je nutné dodať doklad o likvidácii oprávnenou 
osobou. Požadované doklady, ktoré musia byt" súčasťou ponuky: overená kópia 
dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať 
službu, oprávnenie na likvidáciu odpadu s katalógovým číslom O 190809. 

      
4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do  19.1.2015 do 8,00 hod. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk 

6. Ďalšie informácie: 

Cena musí byť uvedená vrátane dopravných nákladov a dodania dokladu o likvidácii. 

Jednotková cena...................eur 

cena bez DPH....................... eur 

DPH.......................................eur 

Konečná cena vrátane dopravných nákladov ............................eur. 

Ak nie ste platcom DPH treba to uviesť. 

 



Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať  na základe  

predloženej faktúry  s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia 

kupujúcemu. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 

 

Termín a miesto dodania:  

Lehota dodania:  6x za rok 

 Miesto  dodania: Virte, 946 38 Radvaň nad Dunajom, okres Komárno. 

 


