
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 267295147 

Kontaktná osoba:         Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka kancelárskeho nábytku vrátane dopravy na miesto dodania, vyloženia 

do jednotlivých miestností na mieste dodania, jeho montáže na mieste dodania a odvozu prebytočných 

ochranných obalov. 

3. Opis predmetu zákazky:  

Oválny konferenčný stolík 1 ks 
oválny konferenčný stolík  

sklenená horná doska, ktorá stojí na štyroch oceľových nožičkách 

v strede sú umiestnené 2 biele vysoko lesklé poličky, umiestnené v rôznej výške 

rozmery (VxŠxH): 41x90x55 cm 
 

Kreslo otočné, čalúnené na kovovej podnoží 3 ks 
rozmery (ŠxVxH):84x76x78 cm 
výška sedadla: 45 cm 
čalúnené 
kovová podnož 
farba modrá 

 

Kancelárska stolička 15 ks  

elegantná kancelárska stolička 

praktické kolieska vybavené čapom s priemerom 11 mm 

čalúnenie sedadla: čierna poťahová látka 

operadlo vyrobené zo sieťoviny Mesh, zatiaľ čo hlavová opierka je zhotovená z koženky 
kreslo má k dispozícii masívny kovový chrómový kríž, ďalej chrómový piest a podrúčky 

s polyuretánovou dotykovou plochou 

kreslo je opatrené stredne vysokým operadlom, a tiež opierkami 

mechanizmus kancelárskej stoličky je hojdací - s aretáciou v základnej polohe a nastavením sily protiváhy 

rozmery 61x66x104/113 cm 
výška sedu 5 0 - 6 2  cm 

           hĺbka sedu 52 cm 
           spodná ružica kresla je chrómová 
           odporúčaná nosnosť 110 kg 

Ochranná podložka pod stoličku 9 ks 
transparentná podložka pod kancelársku stoličku na tvrdú podlahu s hladkým povrchom (napr. 
parkety) 
tvrdý oteru vzdorný povrch, so zaoblenými hranami 
v papierovom obale 
rozmery: 1150x1000 mm, hrúbka 1 mm 

 

 



 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 662,00 bez DPH. 

 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.  

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 12.10.2016 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: Národová Anna 
Ponuku je možné podať: e-mailom, poštou alebo osobne. 

6. Miesta dodania predmetu zákazky:   

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

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

- dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača vynaložené v súvislosti 
s dodávkou predmetu zákazky  a primeraný zisk. 
Uchádzač uvedie navrhované jednotkové ceny  a cenu  predmetu zákazky celkom v eurách v zložení: 

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

9. Lehota dodania predmetu zákazky: do 20 dní od uplatnenia objednávky/podpísania zmluvy. 
10. Ďalšie informácie 

        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 

úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 

uvedenú v bode 3. Platba za realizáciu predmetu zákazky po podpísaní preberacieho protokolu obidvoma 

stranami. Lehota splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 
 

 

 

 

 

 
 


