
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:  Výroba a dodávka talárov a čiapok na mieru 

           Opis predmetu zákazky:  predmetom zákazky je výroba a dodávka talárov a čiapok  na            

mieru pre funkcionárov FMV (1x dekan, 4x prodekan, 1x pedel).  Spolu: 6ks 

 

           Materiál, farebné prevedenie, zameranie, skúška a ušitie po dohode s dodávateľom . 

           Balenie: ochranné obaly ku každému taláru a čiapke samostatne. 

 

         Predpokladaná hodnota zákazky:   3 000,00 € s DPH. 

        Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                    Dolnozemská cesta č.1  
                                                                    852 35 Bratislava 5 
                                      do 09.06.2017   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

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

                             852 35 Bratislava  

5. Podmienky účasti uchádzačov: 

6. 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. 



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

doby realizácie predmetu zákazky. 

Cena za predmet plnenia musí obsahovať všetky náklady (materiálové, pracovné, režijné) 
spojené s výrobou, balením a dodávkou na miesto plnenia. 

 

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

osobou z tretieho štátu a miesto dodania tovaru 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.  

 

Lehota dodania :  do 30 dní po vystavení 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. 

 

 

 


