
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.fabianova@euba.sk 

2. Opis predmetu zákazky: Dodávka dvoch rečníckych pultov podľa špecifikácie: 

1 ks 

pevná konštrukcia z oceľových profilov sivo-striebornej farby  

1 šikmá polica š x h: 590 x 430 mm, ohranené ABS 2mm 

1 rovná polica š x h: 550 x 260 mm, ohranená ABS 2 mm, na prednej strane s kovovou 

hranou proti spadnutiu dokumentov 

čelný panel vo farbe dezénov políc  

súčasťou pultu sú nôžky aj kolieska  

rozmery pultu v x š x h: 1200 x 600 x 400 mm 

 farba dosky čerešňa  

spojovací materiál súčasťou balenia 

 

1ks 

pevná konštrukcia z oceľových profilov sivo-striebornej farby  

1 šikmá polica š x h: 590 x 430 mm, ohranené ABS 2mm 

1 rovná polica š x h: 550 x 260 mm ohranené ABS 2mm na predne strane s kovovou 

hranou proti spadnutiu dokumentov  . 

čelný panel vo farbe dezénov políc 

súčasťou pultu sú nôžky aj kolieska 

rozmery pultu v x š x h: 1200 x 600 x 400 mm 

farba dosky dub 

spojovací materiál súčasťou balenia 

3. Predpokladaná cena: 250,- eur bez DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 17.2.2016 do 7,30 hod. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk 

 

mailto:olga.fabianova@euba.sk


6. Ďalšie informácie: 

Cena musí byť uvedená: na 2 desatinné miesta, jednotková cena bez DPH 

Cena bez DPH ...................................................eur 

DPH...................................................................eur 

 Konečná cena vrátane všetkých súvisiacich nákladov s DPH..............eur. 

 

Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú cenu vrátane DPH uhradí objednávateľ  na základe  predloženej faktúry  s 

30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľa. Platba prebieha 

cez štátnu pokladnicu. 

 

 

Miesto dodania: 

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

 


