
  

 

 

 

 

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 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky: Manipulačný vozík – 2 ks 

3.   Opis predmetu zákazky: Jedná sa o dodávku 2 ks manipulačných vozíkov  v 

nasledovnej špecifikácii: 

- nosnosť 250 kg 

- výška 1050 mm, šírka 600 mm, dĺžka 1130 mm,  

- počet poschodí 2 police, dĺžka ložnej plochy 1000mm, šírka ložnej plochy 600 mm 

- hmotnosť vozíka max 37 kg 

- materiál oceľ 

- 2 pevné a 2 otočné kolieska, guľové ložiská, centrálna brzda EASY STOP, 

-  kolieska majú obruče zo šedej plnej gumy, ktorá nešpiní podlahu 

- konštrukcia práškovo lakovaná, modrá farba 

- ložná plocha a police z dosiek MDF –dekór drevo-buk 

- police uložené v ráme zvarenom z L-profilov s výškou 12 mm, 

   vrátane  dodania, balného a dopravných nákladov na miesto dodania.  

 Obrázok je v zadaní. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 416,66  eur bez DPH. 

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

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  04.10.2018 do 10.00 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: Mária Hiebschová. 

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

7. Miesto dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1, 852 35 

Bratislava. 

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

alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

9. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane všetkých nákladov t.j. 

dopravných nákladov, balné, vyloženie v mieste dodania. Uchádzač, ktorý nie je 

platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
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Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby dodania predmetu zákazky. 

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

Požadujeme predložiť aktualizovaný rozpočet. 

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

zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania 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. 

Uvedené  platí aj pre Slovenskú republiku v prípade prenesenia daňovej  povinnosti. 

Uchádzač je povinný pri prenesení daňovej povinnosti túto skutočnosť verejnému 

obstarávateľovi zdokladovať. 

Platba až po dodaní predmetu zákazky. 

10.Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 14 dní odo dňa 

uplatnenia objednávky.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet zákazky  sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

Záručná doba začína plynúť nasledujúci deň po skončení preberacieho konania a 

podpísania dodacieho listu 

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou 

poverenou na prevzatie počas pracovných dní.  

Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia. 

Oznámenie dátumu plnenia aspoň 24 hodín vopred.  

Predmet plnenia (tovar) musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej 

špecifikácii.  

Objednávateľ požaduje dodať nový nepoužitý tovar v originálnom balení, 1. akostnej 

triedy.  

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade 

dodávky iného tovaru, alebo nekompletnosti dodávky, túto zásielku neprevziať.  

V prípade reklamácie si dodávateľ prevezme tovar u objednávateľa na vlastné 

náklady.  

 

 

 


