
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:  Havarijné poistenie - traktor. 

       Opis predmetu zákazky:   

3. Havarijné poistenie vozidla  - traktor kolesový poľnohospodársky John Deere, 6 788 cm3, 

99kw, VIN L06620F494837, motohodiny 13 000, dátum prvej evidencie v SR 16.08.2007, 

ročné havarijné poistenie, ktoré zahŕňa: havária nezavinená, živelná udalosť, poškodenie 

hlodavcami, oprava mechanického poškodenia čelného skla, vandalizmus, odcudzenie časti 

vozidla alebo celého vozidla. 

Poisťované obdobie: jeden rok 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  833,33  € s DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 11.01.2017   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

7. Miesto dodania: VVCB Kapušany 568, 082 12 Kapušany pri Prešove 

Zodpovedná osoba: Mgr. Ján Sarvaš, tel.: 09015 380 861  

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

9. 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. 

 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 

osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení 

Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 

výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 



zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a 

zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z .z.. 

 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 

osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení 

Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a 

výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je 

zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a 

zákona č. 222/2004 Z. z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z .z.. 

 

 Lehota dodania:    

 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. 

 

 

 

 

 


