
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 

            Názov predmetu zákazky: Držiak na mydlo a protišmyková bazénová rohož 

            Opis predmetu zákazky:  
                            

Ostatné vybavenie 

interiéru- 10088 
Objed. Množ. 

Jedn. cena 

bez DPH 

Cena spolu bez 

DPH 

Držiak na mydlo  

Šírka: 11.00 cm 

Výška: 7.00 cm 

Dĺžka: 13.00 cm 
 

36 ks 
  

Protišmyková bazénová rohož 

60 CM X 12 M – modrá 

rohožka OTTI  z polyetylénu 

vhodná pre vlhké a mokré 

podlahy, antibakteriálna, 

hygienicky nezávadná 

2 ks 
  

 

  

  

  Tovar požadujeme dodať nový, nepoužitý, nevystavovaný, v prvej akostnej triede. 

2. Predpokladaná hodnota zákazky: 910,80  eur s DPH. 

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

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 20.04.2018 do 10.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: galina.uherkova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 269, kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková. 

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

5. Miesto dodania:   

Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity Virt, 946 38  Radvaň nad Dunajom.   

6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorá je predmetom zákazky. 

 

 

7. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 



 2 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie tovaru v členení: 

Cena bez DPH  

Cena s DPH  

Celková cena bez DPH  

Celková cena s DPH. 

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

 

Cena dodania tovaru musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. Uchádzač, 

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

 

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu 

predmetu zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre 

daň v inom členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude 

pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

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

dodania tovaru. 

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

 

10.Lehota dodania:  do 14 kalendárnych dní od uplatnenia záväznej objednávky. 

V pracovnom čase od 7,00 do 14,00 hodín. 

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: 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. 

 

 

 
 


