
 

 

 

Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č.343/2015  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 

Kontaktná osoba:              Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky:  Oprava vchodových dverí v budove prístavby na Tajovského 

ulici číslo 13 v Košiciach. 

Špecifikácia predmetu zákazky:  

Predmetom zákazky je dodávka a montáž 2 kusov nového panikového kovania na 

exteriérové hliníkové presklené dvere. Z interiéru paniková tyč (možnosť otvorenia aj pri 

zamknutých dverách), z exteriéru paniková kľučka s cylindrickou vložkou (v prípade 

uzamknutia kľúčom, nie je možné otvorenie dverí kľučkou) .  Oprava príp. výmena 

panikovej kľučky na 2 kusoch exteriérových hliníkových presklených  dverách. Šírka dverí 

800 – 900 mm. Povrchová úprava: strieborná 

Cena vrátane dopravných nákladov. 

  

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 122,70 bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH.  

    Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne za celý  predmet zákazky 

najnižšiu cenu vrátane DPH. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní 

verejného obstarávateľa. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace 

s poskytnutím predmetu zákazky. 

5.  Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  09. 05. 2016 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 02/672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

     Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne. 

6. Miesto poskytnutia služby:  Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity 

v Bratislave so sídlom v Košiciach, Tajovského ulica č. 13. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo 

scan dokladu o poskytnutí služby, ktorý je predmetom zákazky. 

8. 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 predloží vo svojej ponuke cenu za celý predmet zákazky uvedený v bode 2 

zadania, vrátane všetkých nákladov súvisiace s realizovaním. 

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
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Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas   doby 

dodania tovaru. 

 

9. Lehota poskytnutia:  do 7 dní od dňa vystavenia objednávky. 

10. Ďalšie informácie: Poskytnutie predmetu zákazky požadujeme realizovať počas 

pracovných dní v čase od 7,00 do 14,00 hod 

 

 


