
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:  Dodávka  a montáž  podlahovej krytiny 
 

Opis predmetu zákazky:  
  Predmetom zákazky je dodávka   a montáž podlahovej krytiny. 

1. Demontáž starej podlahovej krytiny, likvidácia 

2.  Dodávka podlahovej krytiny, hrúbka 8mm, trieda záťaže 32 

3.  Pokládka novej podlahovej krytiny 

4.  Množstvo 30,00 m2 

 

 Popis prác a dodávok – výkazy výmer sú v prílohe. V prípade, že jednotlivé položky výkazov výmer 
odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby, umožňuje sa ekvivalencia s minimálne rovnakými alebo vyššími 
technickými/kvalitatívnymi parametrami. Položky, v ktorých budú ponúkané ekvivalentné výrobky, 
musia byť zvýraznené. 
 
Zhotoviteľ poskytne na dielo záručnú lehotu 60 mesiacov.  
 Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.  
   Predpokladaná hodnota zákazky: 1 022,52 € s DPH 
3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.  
      Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná.  

4.  Miesto a lehota na predloženie ponúk:  najneskôr do 26.11.2018 do 10.00 h osobne, poštou na 

adresu:  
             Ekonomická univerzita v Bratislave  
             Oddelenie pre verejné obstarávanie  
              Dolnozemská cesta č.1  
              852 35 Bratislava 5  
              alebo e-mailom na adresu: galina.uherkova@euba.sk  
    
 Ponuka musí obsahovať:  
- výpočet ceny predmetu zákazky podľa  Prílohy výkaz - výmer 

- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zadávania zákazky.  

                                                            
5. Miesto dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1,  
                                  852 35 Bratislava 5  

 

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. 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. 

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

 

Lehota dodania: do 14 dní  po zadaní zadania zákazky.   

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného             

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 
 
 
 


