Zadanie zákazky
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v z není neskorších predpisov
1. Identifikácia verejného obstarávateľa
Názov:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Sídlo:
Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava
IČO:
00399957
Telefón:
+421 267295147
Kontaktná osoba:
Anna Národová
2. Názov predmetu zákazky: Odborné technické prehliadky na tlakové nádoby VTZ kotolní Ekonomickej
univerzity, tlakové skúšky, odborné prehliadky plynových zariadení a rozvodov plynu.
3. Podrobný opis predmetu zákazky:
Verejný obstarávateľ požaduje poskytnutie odborných technických prehliadok na tlakové nádoby VTZ
kotolní Ekonomickej univerzity v Bratislave, tlakových skúšok, odborných prehliadok plynových zariadení
a rozvodov plynu v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 508/2009 Z.z. a zákona NR SR č. 124/2006 Z.z., STN
06 08 30 podľa prílohy č.1 k zadaniu zákazky.
4. Predpokladaná hodnota zákazky: 430,00 eur bez DPH.
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Termín predloženia cenovej ponuky: do 20.03. 2019 do 9.00 h.
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
e-mail: anna.narodova@euba.sk
informácie na tel. č. 672 95 147, kontaktná osoba: Anna Národová
Ponuka musí obsahovať:
výpočet ceny predmetu zákazky podľa bodu 9. tohto
zadania,
opis predmetu zákazky – v rozsahu prílohy č. 1 tohto
zadania,
splnenie podmienok účasti podľa bodu 8. tohto
zadania.
Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne.
7. Miesta poskytnutia služby:
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská, objekty podľa prílohy.
8. Podmienky účasti uchádzačov:
- Uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú
predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom
elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú
stránku) na požadovanú informáciu.
- Čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným
rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely zákona o verejnom obstarávaní sa
rozumie:
a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať
žalobu,
b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho
orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d) iný právoplatný rozsudok súdu.
9. 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, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH.
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.
Cena bude uvedená v štruktúre podľa prílohy č. 1, t.j. budú ocenené jednotlivé položky a určená cena
celkom za poskytnutie predmetu zákazky
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú za celé požadované
obdobie.
V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s jej poskytnutím vrátane
dopravných nákladov.
10. Lehota poskytnutia služby: od uplatnenia záväznej objednávky do 30. septembra 2019.
11. 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.

