
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:  Vývoz a likvidácia odpadu – kalu zo žumpy 2019. 
Opis predmetu zákazky: likvidácia odpadu – vývoz kalu zo žumpy na rok 2019   

             Uloženie a likvidácia odpadu – kalu zo žumpy - prefabrikovaná retenčná nádrž ma 
rozmery 12000 x 7200 x 2600 mm (užitočný objem je 160 m3) v predpokladanom 
objeme cca 1 000,00 m3. 

            Predpokladaná hodnota zákazky:  8 600,00  € s DPH/1 rok . 
3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané  

množstvo v eurách. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 16.11.2018   do   10.00 h. osobne, mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesta dodania:  Vzdelávacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave vo Virte, 

946 38 Radvaň nad Dunajom, okres Komárno. 

6. Podmienky účasti uchádzačov overená kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar,     

uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu, oprávnenie na likvidáciu 

odpadu s katalógovým číslom 200304. 

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 a musí zahŕňať: 

 cena       celková za predpokladané množstvo  bez DPH  a s DPH 

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

doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 

 Lehota dodania:  1.01.2019 – 31.12.2019.  

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. 


