
Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                02/67295147 

Kontaktná osoba:             Ing. Anna Národová 

e-mail:                              anna.narodova@euba.sk 

      2.      Názov predmetu zákazky: Demontáž poškodených a montáž nových žľabov a protisnehových zábran 

na budove Ubytovacieho zariadenia Jarabá 

Opis predmetu zákazky:  

Demontáž poškodených a montáž nových žľabov a protisnehových zábran na budove Ubytovacieho 

zariadenia Jarabá: 

Materiál: množstvo      Cena bez DPH 

Pozinkované  žľaby r.š 33 52bm  

pz háky r.š 33 70ks  

pz  čela rs 33 12ks  

pz  kotlíky 33/100 7ks  

pz  zvodové  rúry priemer 100mm 35bm  

pz  kolená priemer 100mm 21ks  

pz  objímka  zvod  rúry 12ks  

protisnehová  zábrana plechová 150ks  

spojovací a kotviaci  materiál   

Materiály spolu   

   
Práce   
Demontáž pôvodných žľabov zvodových  rúr a hákov 52bm  

Montáž nových žľabov s príslušenstva 52bm  

Montáž  nových  zvodových  rúr a príslušenstva 35bm  

Montáž  protisnehových  zábran 15ks  

Práce spolu   

   

Doprava   

   

Celková  cena za dielo bez DPH   
  Celková cena za dielo s DPH 
 

Záujemcom  sa  umožňuje  vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky, aby získali všetky 

informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou 

miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.   

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na e-mailovej adrese: 
ondrogalko@gmail.com  

      Na adrese: Ubytovacie zariadenie Jarabá, 944 01 Jarabá okres Brezno 
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 759,90 eur bez DPH. 
 



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

4.   Miesto a lehota na predloženie ponúk:     

Termín predloženia cenovej ponuky: do  15.06.2018 do 9.00 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:  

- výpočet ceny predmetu zákazky  

- opis ponúkaného predmetu zákazky   

- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení uskutočňovať predmet zákazky, ktorý je predmetom 

zadávania zákazky.  

      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne.  

5.   Miesto uskutočnenia predmetu zákazky:     

 Ubytovacie zariadenie Jarabá, 944 01 Jarabá okres Brezno  
6.   Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan:   

- dokladu o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré sú predmetom zákazky.   

7.   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, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.  

      V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie/uskutočnenie 
predmetu zákazky.  

Cena predmetu zákazky: 
bez DPH ………………………………… eur 
sadzba DPH v % ……………………..... 
výška DPH ……………………………… eur 
cena vrátane DPH ………………….. .... eur 
 

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre  DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 

tretieho štátu a miesto uskutočnenia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu 

zákazky fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 

222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.   

Platba až po uskutočnení predmetu zákazky.  

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

8.     Lehota uskutočnenia: najneskôr do 30 dní po zadaní záväznej objednávky.   

9.     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 2.   

   

   

  

  

  

  



  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


