
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 267295269 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka vešiaka a vozíka II. 

   2ks vešiak na kolieskach 

- praktický vešiak na kolieskach 
- typ: radový 
- kovová konštrukcia 
- ľahká manipulácia 
- farebné prevedenie: hliník/čierny lak 
- výškovo nastaviteľné 
- rozmery: 90x200x43 cm (š x v x h) 

   1 ks priemyselný stolový vozík s dvomi poschodiami 
- nosnosť 300 kg 
- výška manipulačnej rukoväti 945 mm 
- dĺžka ložnej plochy 890 mm 
- šírka ložnej plochy 590mm 
- výška poschodí 185/740 mm 
- celoobvodová ochrana proti nárazu 
- s práškovým nástrekom 
- perlová biela 
- po 2 otočné a 2 pevné kolieska s celogumovými obručami nezanechávajúcimi stopy 
- kolieska s guľkovými ložiskami 
- priemer kolieska 125 mm 

Všetky rozmery sú uvedené ako minimálne. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  412,00 € bez DPH. 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 06.10.2016   do 12.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  



                                852 35 Bratislava  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať dopravné náklady. 

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

realizácie predmetu zákazky. 

 

 Lehota dodania:  do 21 dní  po zadaní záväznej objednávky. 

  

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo 

dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 


