
  
 
 

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 267295277 
Fax:                             +421 267295185 
Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky:  Dodávka chemikálie, vrátane  dopravných nákladov na 
miesto dodania. 
Špecifikácia: 
Nemrznúca kvapalina do ostrekovačov automobilov - balenie 5l v množstve 15 ks,  
- Účinná mrazuvzdorná kvapalina, použiteľná do akýchkoľvek typov ostrekovačov 

motorových vozidiel, 
- Účinne odstraňuje námrazu a nečistoty zo skiel automobilov. Nenarušuje lak, ani 

gumové a plastové diely, chráni zariadenie ostrekovačov pred koróziou. Predlžuje 
životnosť stieračov a prevonia celé auto. Neriedená je  zmes  použiteľná do -40 
stupňov celzia. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 	
4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 82,50 eur bez DPH.	
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do  02.11.2017 do 10.00 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: maria.hiebschova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 
Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

6. Miesto dodania:   
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.  	

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      
alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý 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 dodanie tovaru 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 dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných 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 dodania predmetu zákazky. 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 
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9.Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 7 dní  odo dňa 

zadania objednávky. 
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. 


