
  

 

 

 
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 

Kontaktná osoba:       Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka fotokopírovacích strojov. 

3. Podrobný opis predmetu zákazky:  

Dodávka troch nových fotokopírovacích strojov vrátane dopravy na miesto dodania, inštalácie 
a základného  zaškolenia. Podrobný opis fotokopírovacích strojov je uvedený v prílohe č. 1 tohto zadania. 
Záruku na dodaný predmet zákazky verejný obstarávateľ  požaduje najmenej v dĺžke 24 mesiacov. 
 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 3 916, 00 eur bez DPH. 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena za zrealizovanie celého predmetu zákazky vrátane 

DPH v eurách. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 20.11.2015 do 9.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
e-mail:anna.narodova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Anna Národová. 
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne. 

7. Miesto dodania a inštalácie predmetu zákazky:   
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.  

8. Podmienky účasti uchádzačov: scan dokladu o oprávnení dodať tovar. 

9. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena  za predmet zákazky musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača vynaložené 
v súvislosti s dodávkou predmetu zákazky (náklady za tovar, na obstaranie tovaru, clo, obeh, dopravu na 
miesto dodania, inštaláciu, základné zaškolenie, poistenie do času prechodu nebezpečenstva škody na 
tovare na verejného obstarávateľa, obaly, inštalačné média ako aj všetky ďalšie súvisiace služby uvedené 
v bode 3. tohto zadania,  iné súvisiace platby,záruka …) a primeraný zisk. 
Uchádzač uvedie  jednotkové ceny, ceny za  počet ks  a cenu za celý  rozsah predmetu zákazky v eurách 
v zložení: 

cena v EUR bez DPH, 
DPH  v EUR, 
cena v EUR s DPH. 

Ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v SR a nie je platiteľom DPH, uvedie celkové jednotkové 
ceny, celkové ceny za počet ks  a celkovú cenu za celý  rozsah predmetu zákazky a na skutočnosť, že nie 
je platiteľom DPH, upozorní. 
Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie  jednotkové ceny, ceny za  
počet ks  a cenu za celý rozsah predmetu zákazky, za ktorú predmet zákazky ponúkne a na skutočnosť, 
že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, upozorní. K cene, za ktorú predmet zákazky 
ponúka bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. 
Fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH. 

    Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

10. Lehota dodania:  najneskôr do  11.12.2015. 
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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. 

 


