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               Bratislava  6.9.2013 
 
Vec: Prieskum trhu 
  

1. Predmet  zákazky 
Ekonomická univerzita v Bratislave  v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: “pracovné odevy a obuv“. 
 
Predpokladaná cena celkom  452,-eur bez DPH. 
 
 
2. Opis predmetu zákazky 

 
                                                                                                                     počet          cena bez DPH 

Klasik komplet pánsky,  nohavice do pása+blúza 1 ks  
Klasik komplet pánsky,  nohavice s náprsenkou+blúza 3 ks  
Pánska členková obuv, čierna 2 páry  
Pánske poltopánky prac.bez oceľ.špice PU/PU velúr 
Farmár,hnedé 

2 páry  

Pánske gumenné čižmy čierne 1 pár  
Rukavice latex, dĺžka 60 cm 3 páry  
Rukavice kombinované koža/tkanina 4 páry  
Rukavice dielektrické 1 KW 2 páry  
Rukavice textilné  28 ks  
Ochranné okuliare  4 ks  
Tepláky dámske  3 ks  
Tričko s krátkym rukávom 6 ks  
Tričko s dlhým rukávom  6 ks  
Dámske sandále otvorená špica+päta, biele 4 páry  
Dámske sandále s uzavretou špicou , biele 3 páry  
Dámska členková kožená obuv, otvorená špica+päta, biele 1 pár  
Dámska rehabilit.obuv, zvýšený klín 1 pár  
Dámska rehabil.obuv,uzavretá špica, perfor., kožená stielka 2 páry  
Rehabilitačné dámske šlapky biele jednoprackové 1 pár  
Dámsky plášť bavlnený  biely 1 ks  
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3. 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. Cenu za predmet zákazky Vás žiadame predložiť 
v nasledovnom členení:  
 cena celkom bez DPH                               .........eur 
sadzba DPH   % 
výška DPH                                                      ...........eur 
cena predmetu zákazky celkom  s DPH         ...........eur.   
                   
Cena musí byť uvedená za dodávku celej služby vrátane dopravných nákladov. 
 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena celkom, vrátane DPH.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu vrátane DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
  
        
4/ Miesta a čas dodania 
Termín dodania: 10 kalendárnych dní od vystavenia objednávky. 
Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č.1,   
852 35 Bratislava. 
 
 
5/  Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať predávajúcemu až po 
prevzatí hotového diela na základe potvrdených dodacích listov a predložených faktúr s 
30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu. 

 

Termín predloženia cenovej ponuky: do  12.09.2013 do 9.00 hod. 
 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 Oddelenie pre verejné obstarávanie 
 Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
 číslo faxu: 6729 5185, e-mail: olga.fabianova@euba.sk 
 informácie na tel.č. 672 95 280, kontaktná osoba: Oľga Fabianová 
 
              
 
 
 
 
 
 




