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         Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 

predloženie cenovej ponuky na opravu drevených obkladov v budove ŠD Ekonóm EU v 

Bratislave, Prístavná 8, Bratislava. 

 

1. Predmet zákazky 

Predmetom zákazky je oprava drevených obkladov v budove Študentského domova 

Ekonóm Ekonomickej univerzity v Bratislave, Prístavná 8, Bratislava, a to: 

názov rozmer počet 

balkónov 

predpoklad. hodnota 

opravy za  

        1 balkón 

Predpokladaná 

hodnota predmetu 

zákazky celkom 

spolu bez DPH  

drevený obklad 

/2 ks na 1 balkóne/ 

342x53x6 

cm 

    3          430,- €            1290,-€ 

 

Termín vykonania predmetu zákazky: do 7 kalendárnych dní od podpisu objednávky. 

 

2. Cena predmetu zákazky: 

 Cena za predmetu zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. 

z. o cenách v znení neskorších predpisov, bude vypočítaná podľa zákonov platných 

a účinných ku dňu predloženia ponuky. 

Cena bude  uvedená v členení: 

cena predmetu zákazky celkom bez DPH ............ EUR 

sadzba DPH            ............  % 

výška DPH                                                ............. EUR 

Cena predmetu zákazky celkom s DPH   .............. EUR. 

 

 



 2 

Určenie ceny musí byť jasné a zrozumiteľné. 

V prípade poskytnutia zľavy z ceny, táto musí byť započítaná v cene. 

 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, musí uviesť aj sadzbu a výšku DPH a cenu celkom 

s DPH. 

 Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v cenovej ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa a uvedie len cenu konečnú. 

      

3. Verejný obstarávateľ požaduje na vykonané opravy poskytnutie záručnej lehoty v trvaní 24 

mesiacov. 

 

5. Financovanie a fakturácia 

    Verejný obstarávateľ preddavok finančných prostriedkov na predmet zákazky neposkytuje.    

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry 

verejnému obstarávateľovi.  

 

Obhliadka 

Obhliadku  objektu ŠD Ekonóm  je možné dohodnúť s Mgr. Dagmar Schmidtovou 

tel. 02/67291040  v pracovné dni v čase od 9,00 do 12,00 hodiny. 

 

Kritériom vyhodnotenia cenových ponúk je najnižšia cena vrátane DPH. 

Obsah cenovej ponuky: vyplnená zmluva o dielo. 

 

Termín predloženia cenovej ponuky:    do 15.08.2013          do 12.00 h. 

                               na adresu                Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                      Oddelenie pre verejné obstarávanie 

                                                              Dolnozemská cesta č.1  

                                    852 35 Bratislava 5 

                                                              Informácie na č. tel. 02/672 95 147 

                                                              fax: 02/67295185 

         e-mail: narodova@euba.sk  

 

       Ing. Anna Národová  

OVO 

 

 

 


