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
Email:
maria.hiebschova@euba.sk
Kontaktná osoba:
Mária Hiebschová
2. Názov predmetu zákazky: Zameranie a odstránenie poruchy verejného osvetlenia.

3. . Špecifikácia požadovanej práce:
Požadujeme vykonať zameranie a odstránenie poruchy verejného osvetlenia na
podzemnom káblovom pripojení z TS 1070 v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 508/2009
Z.z. , v areály Ekonomickej univerzity v Bratislave na Dolnozemskej ceste 1,
Bratislava podľa špecifikácie uvedenej v tabuľke č.1 v zadaní zákazky.
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.
Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú
hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena.. Cenová
ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. Podkladom na
vyhodnotenie úspešnej ponuky bude ocenená tabuľka č.1.
Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho
cenovej ponuky
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 12. 03. 2019 do 12.00 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: Hiebschová Mária.
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne.
6. Miesto uskutočnenia práce: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská
cesta 1, Bratislava.
Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta uskutočnenia predmetu zákazky,
aby získali všetky informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie
ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta uskutočnenia predmetu zákazky idú na
ťarchu záujemcu.
Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel.
čísle +421 267295279 alebo mailom: jan.jurik@euba.sk u kontaktnej osoby: Ing. Ján
Jurík.
Na adrese: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35
Bratislava.
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7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,

alebo scan dokladu o oprávnení uskutočňovať práce, ktoré sú predmetom zákazky a
čestné vyhlásenie, že nemáte uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania
alebo obvyklého pobytu
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 uskutočnenie zákazky v členení: Cena
bez DPH, Cena s DPH, Celková cena bez DPH, Celková cena s DPH.
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.
Ak je dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je
zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto uskutočnenia práce je v SR, tento
dodávateľ nebude pri plnení zadania fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí
uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane
DPH.
Všetky náklady súvisiace s uskutočnením predmetu zákazky, ktoré bude potrebné
vynaložiť na zameranie a odstránenie poruchy zemného kábla, sú započítané v cene
predmetu zákazky, ako napríklad vrátane prác, materiálu, dopravy, manipulácie
a ostatných nákladov.
Cena predmetu zákazky musí byť vypočítaná vrátane dopravných nákladov.
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 uskutočnenia predmetu zákazky.
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.
9. Lehota poskytnutia: Verejný obstarávateľ požaduje uskutočnenie predmetu zákazky
do 30 dní odo dňa zadania objednávky.
11. Ďalšie informácie
Financovanie a fakturácia: 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.

