
Predmetom zákazky je odplatné poskytovanie kuriérskych prepravných služieb ako 
služieb poskytovaných na účely expresného odoslania poštových zásielok, a to vybranie a 
distribúcia poštových zásielok adresátom vnútroštátnym a zahraničným.
Typ zásielok : písomné dokumenty 
Druh zásielok : - listová zásielka

- balík
- paleta 

Služba : export 
Adresáti exportu : - vnútroštátni

- zahraniční.
Výsledkom obstarávania je zmluva o poskytovaní kuriérskych služieb po dobu odo dňa 

nadobudnutia platnosti a účinnosti zmluvy do 31.12.2019.

2. Termíny doručenia zásielok :

V pracovných dňoch :

a) do 24 hod ín -S R
b) do 48 hodín -  štáty Európskej .únie
c) do 5-7 dní -  ostatné štáty sveta

3. Periodicita a lehoty spojené s preberaním kuriérskych zásielok a miesto preberania.

3.1 Kuriérske zásielky požaduje verejný obstarávateľ preberať nepravidelne podľa 
požiadaviek obstarávateľa.

3.2 Čas preberania zásielok :

v pracovných dňoch v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

3.3 Adresa preberania kuriérskych zásielok:

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Dolnozemská cesta í  
852 35 Bratislava

3.4 Kontaktné miesto :

OPal Ekonomickej univerzity v Bratislave

Na kontaktnom mieste obstarávateľa budú kuriérske zásielky odovzdávať len poverené 
osoby obstarávateľa na odovzdanie zásielok.

4. Spôsob objednávania kuriérskych zásielok a oprávnená osoba na objednávanie.

4.1 Poskytovateľ bude preberať zásielky na objednávku ( e-mailom) kuriérmi poskytovateľa 
v pracovných dňoch od 8,00 hod. do 15,00 hod., čas nahlásenia zásielok bude stanovený 
najneskôr do 15,30 hod.

4.2 Poskytovateľ bude preberať zásielky v pracovných dňoch do 3 hodín od prijatia 
objednávky v určených hodinách preberania.



4.3 Poskytovateľ sa nemôže domáhať poskytovania služieb v predpokladanom množstve, 
ktoré je uvedené v prílohe.

4.4 Oprávnená osoba obstarávateľa na vystavenie objednávky :

Magdaléna Knapová 
Tel.: 02/67295266
E -m ail: magdalena.knapova@euba.sk

5. Cena doručenia zásielok :

Navrhovaná cena predmetu obstarávania musí byť konečná, vrátane dopravy a všetkých 
ostatných nákladov súvisiacich s realizáciou predmetu, vrátane poistenia za stratu 
a poškodenie zásielok.
Cena bude v EUR bez DPH, s presnosťou na dve desatinné miesta.

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom s tým, že 
v cenovej ponuke upozorní na túto skutočnosť.

6. Platobné podmienky

Obstarávateľ požaduje umožniť úhradu cien vystavením faktúry za každú zrealizovanú 
objednávku za príslušný mesiac, s detailným uvedením jednotlivých položiek.

Ekonomická univerzita v Bratislave 
Dolnozemská cesta e.l 
852 35 Bratislava

Splatnosť faktúr bude 30 dní.

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena predmetu obstarania.

8. Kontaktná osoba vo veci obsahovej stránky predmetu zákazky.

Magdaléna Knapová 
Tel.: 02/67295266
E-m ail: magdalena.knapova@euba.sk
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