
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:  Športové potreby 

              Opis predmetu zákazky: 
              

Športový materiál, potreby a zariadenia - 10139 MJO 

Jedn. 
cena 
bez 
DPH 

Objed. 
Množ. 

Cena 
spolu 
bez 
DPH 

Čiary na plážový volejbal s kotvením 
ks  1  

Rozmery: 8 x 16m 

Raketa na stolný tenis DHS X1002 (alebo ekvivalent) 

ks  8  

Farba: čierno / červená, päťvrstvová preglejka, poťah 
ITTF 

Technický popis: výrobca DHS, rotácia 6, rýchlosť: 5, 
kontrola: 4 

Loptičky na ping pong inSPORTline 3 Star Table Tennis 
Balls (alebo ekvivalent) 

ks  2  
počet loptičiek v balení: 6 kusov, priemer: 40 mm, počet 
hviezdičiek: 3 

Spokey FUN START-Sada na badminton, 4 rakety, sieť + 
rám, loptičky (alebo ekvivalent) 

ks  1  

Materiál: oceľ, hlava: klasická, spojovník: T-JOINT, 
system váha: 100 (+/- 5g), dĺžka: 665 (+/- 2mm), 
rukoväť: PU, veľkosť G3, ťažisko: 295 mm (+/- 5mm), 
napätie nylonu: 16 - 18 LBS, dĺžka siete: 6,2 -6,4, výška 
siete: 60 cm 

Loptičky badminton SW color/žlté/4ks 

ks  2  korková hlava, vinyl perie, stredne rýchle 

Doprav, balné jv  1  

SPOLU bez DPH        
Spolu s DPH: 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 129,59  € s  DPH. 
 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 



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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                            852 35 Bratislava 5 
                                      do 28.05.2018   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena 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 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.  

 


