
  

 

 

 

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 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk. 

2. Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie prepravy osôb autobusom. 

Podrobný opis predmetu zákazky:  

1x autobusová doprava – preprava 90 – 150 osôb z Ekonomickej univerzity v Bratislave 

k historickej budove Národnej rady SR, Župné námestie v Bratislave dňa 15. 11. 2018. 

- Pristavenie autobusu pred budovu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa 

15.11.2018 o 19,15 hodín, odchod o 19,30 hodín; 

- 2 autobusy + 1 otočka podľa potreby; 

- Klimatizovaný autobus; 

- Kapacita  pre 90 – 150 osôb; 

- Vrátane stojného a parkovného. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky je: 340,00  eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 06. 11. 2018 do 11.00 h. 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

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

6. Miesto poskytnutia služby: uvedené v bode 2. zadania zákazky. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení poskytovať službu. 

8. 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 predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služby  v členení: Cena bez 

DPH, Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

V predpokladanej  cene sú zarátané km, cestovné poplatky, parkovné a stojné. 

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

Cena poskytnutia predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane všetkých služieb aj 

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

obstarávateľa. 

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

doby poskytnutia predmetu zákazky. 

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

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

zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ  

 



 

nebude pri plnení  fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú 

sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.  

 

9. Lehota poskytnutia: 15.11.2018. 

10. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


