
 

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 5 
IČO: 00399957  
Telefón: +421 267295269  
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
2. Názov predmetu zákazky: Dodávka nápojov všetkých druhov II.  

3. Opis predmetu zákazky:  
 
Predmet zákazky bude rozdelený na časti. Záujemcovia môžu dať ponuku buď iba na jednu časť, 
alebo na viac častí. Každý riadok v tabuľke musí byť ocenený. Každá časť bude vyhodnocovaná 
osobitne.  
Presná špecifikácia a počty sú uvedené v jednotlivých prílohách. Nazvaných minerálky 1,2. S 
úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva na obdobie: od podpisu zmluvy  do 31.12.2016. 
Požadujeme dodávať tovar priebežne, počas platnosti zmluvy, na základe uplatnených 
objednávok, najneskôr do 24 hodín od doručenia objednávky.  
Dopravu predmetu zmluvy na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné náklady 
tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením.  
Dodávaný tovar musí byť čerstvý t.j. v deň dodávky nesmie od dátumu výroby uplynúť viac ako 1/3 
doby spotreby (dĺžka lehoty medzi dátumom výroby a dátumom najneskoršej spotreby ). Túto 
skutočnosť je predávajúci povinný kupujúcemu dokladovať pri dodávke tovaru. 
 
 
 
4. Predpokladaná  hodnota zákazky  bez DPH:  
 
Minerálky 1    3 079,20  eur  
Minerálky 2       416,45  eur  
 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk jednotlivých častí: je najnižšia cena.  

 
  
6. Podmienky účasti uchádzačov: kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar.  
 

7. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
Lehota do 19.05.2016 do 12,00 hod.  
Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, Dolnozemská cesta 1, 
852 35 Bratislava 5  
alebo na e-mail: galina.uherkova@euba.sk  



 
8. Ďalšie informácie:  
 
Cena má byť uvedená na 2 desatinné miesta.  
Cena musí byť uvedená: jednotková cena bez DPH,  

Cena bez DPH ...................................................eur  
DPH...................................................................eur  
Konečná cena vrátane všetkých súvisiacich nákladov s DPH..............eur.  
Ak nie ste platcom DPH treba to uviesť.  
Financovanie a fakturácia:  
Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.  
Dohodnutú cenu vrátane DPH uhradí kupujúci na základe predloženej faktúry s 30-dňovou 
lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu. 
  
Nedodržanie predmetu zmluvy a lehoty poskytnutia sa chápe ako podstatné 
porušenie zmluvy.  
Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak uzavretá zmluva nespĺňa 
požiadavky určené na predmet zákazky.  
Dňom doručenia oznámenia o odstúpení bude zmluva považovaná za ukončenú.  

 
Uchádzač pri predkladaní ponuky musí predložiť prehlásenie že súhlasí s podmienkami 
uvedenými v zadaní zákazky.  
 Súčasťou cenovej ponuky bude aj vyplnený návrh kúpnej zmluvy. 
 
Miesto a termín dodania:  
Termín:  do 24 hod. po vystavení objednávky.  
Miesto:  
- Bufet Ekonomickej univerzity v Bratislave, budova Výučba I., Dolnozemská cesta č.1,852 35 
Bratislava - Bufet Ekonomickej univerzity v Bratislave, budova Výučba II., Dolnozemská cesta č.1, 852 
35 Bratislava,  
- Stravovacie a ubytovacie zariadenie Ekonomickej univerzity v Bratislave Konventná 1, 811 03 
Bratislava,  
- Vzdelávacie zariadenie VIRT, 946 38 Radvaň nad Dunajom okres Komárno. 


