
   
  

Zadanie zákazky  
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
  
  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa  
	 Názov:      Ekonomická univerzita v Bratislave  
	 Sídlo:        Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  
	 IČO:                    00399957  

Telefón:                      +421 267295147  
								Kontaktná osoba:        Anna Národová  
2. Názov predmetu zákazky:  Presťahovanie školského a kancelárskeho nábytku  
3. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je: 
Presťahovanie školského a kancelárskeho nábytku z objektu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na adrese Palisády č. 22 a 24, Bratislava do objektu Ekonomickej univerzity 
v Bratislave na adrese Dolnozemská cesta 1, Bratislava. 
 

1. Demontáž a nakládku školského a kancelárskeho nábytku z určených poschodí z 
objektu Ekonomickej univerzity v Bratislave na adrese Palisády č. 22 a 24. 

2. Preprava naloženého školského a kancelárskeho nábytku do objektu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave na adrese Dolnozemská cesta 1, Bratislava. 

3. Vykládka školského a kancelárskeho nábytku v suteréne objektu Ekonomickej 
univerzity v Bratislave na adrese Dolnozemská cesta 1, Bratislava. 

 

Súpis školského a kancelárskeho nábytku je prílohou č. 1 tohto zadania.  
Objem nákladu do 150 m3 

 
Zodpovedná osoba za realizáciu zákazky s úspešným uchádzačom: 
 Ing. Helena Kuchyňková, +421 2 672 95686,   
helena.kuchynkova@euba.sk    
 

1. Informácie o mieste nakládky, z ktorého sa bude nábytok sťahovať 
Objekt Ekonomickej univerzity v Bratislave na adrese: 
Palisády č. 22, Bratislava - 4-podlažný objekt bez výťahu (suterén a tri podlažia) 
Palisády č. 24, Bratislava - 3-podlažný objekt bez výťahu (suterén a dve podlažia) 
Oba objekty sú na dvoch podlažiach prepojené spojovacou chodbou a prístupný jeden hlavný 
vchod so schodiskom. 
 
2. Informácie o mieste vykládky, na ktoré sa bude nábytok sťahovať 
Objekt Ekonomickej univerzity v Bratislave na adrese Dolnozemská cesta 1, Bratislava 
Suterén, bezbariérový prístup na nájazdovú rampu. 
 
Vzdialenosť z miesta z ktorého sa bude nábytok sťahovať na adrese Palisády č. 22 a 24, 
Bratislava do miesta na ktoré sa bude nábytok sťahovať na adrese Dolnozemská cesta 1, 
Bratislava je 7 km. 
 
Termín realizácie predmetu zákazky: najneskôr do 9.2.2017 
Čas naloženia/vyloženia medzi 7,00 – 16,00 hod 



 
Verejný obstarávateľ umožňuje obhliadku miest poskytnutia služby (aby záujemcovia získali 
všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky) a to v pracovných 
dňoch v čase od 8,00 – 13,00 h. 
Kontaktná osoba na nahlásenie záujmu o obhliadku: Martin Neubauer, 0907 468 331 
Výdavky spojené s obhliadkou miest poskytnutia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. 
 
Ak úspešný uchádzač počas realizácie predmetu zákazky spôsobí škodu na budovách, 
nábytku alebo iné, tieto škody v dohodnutej lehote odstráni/nahradí na vlastné náklady. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 3 740,00 Eur bez DPH 
 
 
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom za 

poskytnutie  služby vrátane  DPH v eurách.   
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 07.02.2017 do 14.00 h.  
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Oddelenie pre verejné obstarávanie  
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  
e-mail: anna.narodova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 147 
kontaktná osoba: Národová Anna  
Ponuka musí obsahovať: 

- podrobný opis predmetu zákazky   
- cenovú ponuku a 
- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom 

zákazky. 
      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 
6. Miesto poskytnutia služby:    

Miesto  poskytnutia služby: je uvedené v bode 3 tohto zadania.  
7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo 

scan:  
- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.  

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  
Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  
- navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom bez DPH   
- sadzba a výška DPH   
- navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom s DPH.  

 
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..   

 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent  

9. Lehota poskytnutia: uvedená v bode 3 tohto zadania.  



10. Ďalšie informácie  
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom 
predmetu zákazky úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom 
stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3.  

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 


