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: Autobus pre sprievodcov cestovného ruchu.
3. Opis predmetu zákazky:

1.Preprava osôb autobusom pre potreby 2-dnňováho tréningového zájazdu v rámci
akreditovaného programu "Sprievodca v cestovnom ruchu". Súčasťou dopravnej
služby v autobuse bude: mikrofón, sprievodcovské staničky v počte 1 ks vysielačka, 24 ks
prijímacích staničiek
2. Termín: 26.01.2019-27.01.2019
3. Počet prepravovaných osôb: 24
4. Pristavenie autobusu: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1
Odchod: 26.01.2019 o 8,45 hod. - parkovisko EUBA v Bratislave
Návrat: 27.01.2019 o 18,00 hod. - parkovisko EUBA v Bratislave
5. T rasa:
1. deň: Bratislava - Trnava - Dolná Krupá - Piešťany
2. deň: Piešťany - Modra - Zochova chata - Svätý Jur - EUBA Bratislava
6. Ubytovanie pre vodiča: zabezpečené
7. Kritérium na vyhodnotenie ponuky: najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 540 € bez DPH/648,00 € s DPH.

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 14.01.2019 do 10.00 h. faxom , mailom alebo poštou
7. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
1.Sken alebo kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu.
2. Doloženým čestným vyhlásením že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta
podnikania alebo obvyklého pobytu.

9. Ďalšie informácie:
Cena predmetu zákazky:
cena predmetu zákazky celkom bez DPH,

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH,
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: parkovanie, mýto za diaľnice.
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas
doby realizácie predmetu zákazky.
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 Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane
DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný
pre DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v
SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..
Lehota dodania: 26.01.2019 8:45 h. – 27.01.2019 18:00 h..
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.

