
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:  Poklop na otvor lapačov tukov. 

3. Opis predmetu zákazky:   
 

Funkčná špecifikácia predmetu:  poklop na otvor lapačov tukov  

Technická špecifikácia:  

1.šachtový poklop obdĺžnikového tvaru v rozmere 133cmx218cm, s 2madlami na otváranie,  

2.poklop z kompozitného materiálu určený na nemotoristické komunikácie 

3.záťaž triedy B125kN 

4.odolný voči vode,mrazu a poveternostným vplyvom 

5.povrchová farba – šedočierna/čierna 

 Predpokladaná hodnota zákazky:  458,50  eur bez  DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH za požadované množstvo. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                            Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                            Dolnozemská cesta č.1  

                                                            852 35 Bratislava 5 

                                                          do 05.02.2018   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou.    

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

                                                           

6. Miesto dodania: Študentský domov Ekonóm, Prístavná 8, Bratislava - Ružinov. 

Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo 

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

7. 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.  Dopravné náklady.  

Uchádzač, ktorý ne je platiteľom DPH upozorni na to verejného obstarávateľa. 

Ak je poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je 

zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento 

poskytovateľ nebude pri plnení zadania fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí 

uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane 

DPH.  

 Lehota dodania:  do 7 kalendárnych dní po vystavení 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. 

mádla na otváranie 

 

 

 


