
  

 

 

 

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 

Email:   maria.hiebschova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Záhradnícke potreby. 

Podrobný opis predmetu zákazky: Jedná sa o dodanie stromčekov a záhradníckej 

chémie. 
 

PRUNUS CERASIFERA NIGRA NA KMIENKU     10 ks 
- výška min. 280 – 350 cm 
- na kmienku min. 170 cm 
- obvod min. 6 – 8 cm 
- prepravná veľkosť – min. 35 litrov 
 

SPIRAEA JAPONICA ALBIFLORA      15 ks 
- výška nim. 40 – 60 cm 
- prepravná veľkosť min. 3 litre 

 
CHAENOMELES SPECIOSA RUBRA       8 ks 
- výška min. 30 – 40 cm 
- prepravná veľkosť min. 3 – 4 litre 
 

TRÁVNA ZMES GREEN PARK UNIVERSAL 10 l      3 ks 
- vhodná do parkov verejnej zelene 
- nižší vzrast 
- znáša záťaž 
- dobre klíči 
- vydrží suchšie  obdobie 
- výsevné množstvo 20g/m2 
- balenie 10 kg 
 

Chemikálie záhradnícke 
ROUNDUP  FLEX 20 l        1 ks 
- neselektívny listový herbicíd so systémovým účinkom 
- účinná látka  - 480 g glyfosát / l  /K-soľ,  obsah zmáčadla 167 g/l - bez tallowaminu 
- má ekotoxikologické vlastnosti 
- balenie 20 l 
- na ničenie burín, nežiaducich drevín a kríkov 
- riediteľný vodou 

 
GARLON NEW 1 l        2 ks 
- systemický arboricíd a herbicíd 
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- na ničenie nežiadúcich drevín, širokolistových burín a náletov 

- účinná látka  - Fluroxypyr - 20 g  triclopyr [triklopyr] - 60 g  
- balenie 1 l 

     

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 082,00 eur bez DPH. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena vrátane DPH v eurách 

a dopravných nákladov.  

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do 20. 03. 2018 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne. 

5. Miesto poskytnutia služby:   

Študentský domov  ŠD Horský park  Ekonomickej univerzity v Bratislave 

Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení podnikať. 

6. 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, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú. 

V cene zákazky musí byť zahrnuté dopravné náklady. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do 

SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy 

fakturovať DPH. Vo svojej  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 zákona č. 222/2004 

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

 

7. Lehota dodania:  do 7 kalendárnych dní od vystavenia objednávky. 

8. Ďalšie informácie: 

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. 

 


