
  

 

 

 

 

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 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Ing. Anna Národová 

2.  Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie autobusovej prepravy. 

Funkčná špecifikácia predmetu zákazky 

Funkcia 
 

Zabezpečenie dopravy autobusom z Bratislavy do Viedne, spojenej s prehliadkou 

mesta, dňa 1. 9. 2016 pre účastníkov zahraničného výmenného semináru.   

Technická špecifikácia predmetu zákazky 

Názov Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota 
 

Preprava osôb autobusom - autobus  ks  
  

1  
 

Počet prepravovaných osôb  osoba  32  40  
  

Počet miest v autobuse  miesto  
 

40  
  

Počet dní prepravy  deň  
  

1  
 

Názov Hodnota / charakteristika 
 

Miesto pristavenia 

autobusu  
Prístavná ulica 8, Bratislava, parkovisko pred ŠD Ekonóm  

 

Začiatok cesty  1.9.2016  
 

Čas pristavenia  8,30 hodín  
 

Trasa  

 

Bratislava II - Viedeň -Bratislava II. Doprava účastníkov 

zahraničného výmenného seminára, spojená s prehliadkou 

mesta Viedeň.  

 

Predpokladaný 

koniec cesty  

1.9.2016 o 18.00 h Bratislava, Prístavná ulica 8, na parkovisku 

pred ŠD Ekonóm  

Predpokladaný 

počet km  
160 km  

 

Osobitné požiadavky na plnenie 

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia 

zmluvy   

Cena služby zahŕňa všetky náklady spojené s poskytnutím predmetu zmluvy (napr. 

dopravné náklady vrátane dopravy na miesto plnenia a vyzdvihnutia osôb na mieste 

nástupu, stojné počas prehliadok na určenej trase, pohonné hmoty, mzdové náklady 

vodiča, diaľničné poplatky, parkovné, ostatné náklady potrebné pre riadne 

poskytnutie služby...). Strava pre vodiča autobusu nie je zabezpečená zo strany 

objednávateľa.  
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Autobus musí mať platné osvedčenie o technickej a emisnej kontrole.  
 

Poskytovateľ musí mať platné povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie 

motorového vozidla.   

Požadujeme čisté a upratané vozidlo s klimatizáciou, výborný technický stav.  
 

Požadujeme zabezpečenie náhradného autobusu v intervale od 1 do 2 hodín v 

prípade poruchy autobusu.   

Fakturácia za poskytnutie služby bude realizovaná po uskutočnení prepravy, 

objednávateľ neposkytuje preddavok na predmet plnenia.   

Nedodržanie predmetu zmluvy sa chápe ako podstatné porušenie zmluvy.  
 

Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak uzavretá zmluva nespĺňa 

požiadavky určené v predmete zmluvy.   

Dňom doručenia oznámenia o odstúpení bude zmluva považovaná za ukončenú.  
 

 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 250,00 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  10.08.2016 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Ing. Anna Národová 

6. Miesto poskytnutia služby:  uvedené v bode 2. zadania. 

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

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá 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 poskytnutie služby v členení: Cena bez DPH, 

Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

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

Cena predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane všetkých nákladov. Uchádzač, ktorý 

nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 

poskytnutia predmetu zákazky. 

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

9. Lehota poskytnutia služby :  1.9.2016. 

10. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 

 

 

 


