
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.fabianová@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: posypová soľ. 

3. Opis predmetu zákazky: 

Posypová soľ  na zľadovatené plochy  potrebná na zimnú údržbu schodov, 

chodníkov, ciest. Požadujeme ju v zložení podľa dole uvedenej tabuľky, a rozvoz do 

študentských domovov v Bratislave. 

 

Cena balení musí byť uvedená vrátane dopravných nákladov. 

Požadované 
balenie 

Požadované 
množstvo 

Cena za 1 
balenie bez 
DPH 

Cena za 
požadované 
množstvo bez 
DPH 

Cena celkom s 
DPH 

50 kg balenie 40 ks    

25 kg balenie 18 ks    

10 kg balenie  10 ks    

SPOLU     

Ak nie ste platcom DPH treba to uviesť. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:   485,- eur bez DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 18.11.2015 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 

 

7. Ďalšie informácie: 

Financovanie a fakturácia: 

Cena musí byť vrátane dopravných nákladov konečná a nemenná. 

Požadujeme vystaviť 3 faktúry za každý druh balenia zvlášť.  
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Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH 

bude kupujúci uhradzovať  na základe  predloženej faktúry.   Platba prebieha cez 

štátnu pokladnicu. 

 

Miesto a čas dodania: 

Čas: čo najskôr po obdržaní záväznej objednávky. 

Miesto: 

- Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

40 balení po 50 kg,    3 balenia po 25 kg. 

 

- ŠD Vlčie hrdlo 74, 821 07 Bratislava 

 5 balení po 25 kg. 

 

- ŠD Ekonóm, Prístavná 8, 821 09 Bratislava 

10 balení po 25 kg.  

 

- BBS, Palisády 22,811 06 Bratislava 

10 balení po 10 kg. 

 

 

 

 

 

 


