
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 267295147 

Kontaktná osoba:         Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka športových potrieb vrátane dopravy na miesto dodania. 

3. Opis predmetu zákazky: 

a) 14 x volejbalový dres + trenírky, 100 % polyester Certifikát oeko-tex štandard 100, 

netoxický 

b) 4 x volejbalová lopta certifikovaná schválená FiV veľkosť lopty: 5 
- obvod lopty: 670 mm 
- hmotnosť: 280 g 
-  hmotnosť balenia; 0.30 kg 

 

c) 3 x futsalová lopta ručne sita veľkosť c 4 obvod 62 cm 

certifikovaná IMS 200'952 

 

d) 80 x florbalová loptička 

zápasová loptička TRIX s certifikátom IFF z hadej kože 

e) 4 x futbalová lopta - 350 gramov 

65% RUBBER 15% POLYURETHANE 13% POLYESTER 7% EVA 

f) 8 x sada košíkov na badminton 250 TECH, korková hlava 

Vrátane dopravných nákladov na miesto dodania. 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 810,00 bez DPH. 

 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.  

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 24.10.2016 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: Národová Anna 
Ponuku je možné podať: e-mailom, poštou alebo osobne. 

6. Miesta dodania predmetu zákazky:   

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 

- dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 



8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača vynaložené v súvislosti 
s dodávkou predmetu zákazky  a primeraný zisk. 
Uchádzač uvedie navrhované jednotkové ceny  a cenu  predmetu zákazky celkom v eurách v zložení: 

cena v EUR bez DPH, 
DPH  v EUR, 
cena v EUR s DPH. 

9. Lehota dodania predmetu zákazky: najneskôr do 10 dní od uplatnenia objednávky. 
10. Ďalšie informácie 

        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 

úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 

uvedenú v bode 3. Platba za realizáciu predmetu zákazky po podpísaní preberacieho protokolu obidvoma 

stranami. Lehota splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 


