
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 267295269 

Kontaktná osoba:      Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

 

Názov predmetu zákazky:  Parkovacia zábrana - stĺpik  

Opis predmetu zákazky: 

 

 

 

Parkovacia zábrana - stĺpik, motýlik, sklopný - 2 ks 

Sklopné stĺpiky máju byť  atestované a  certifikovane od Štátneho skúšobného ústavu. 
Celokovová stabilná konštrukcia ma byť vybavená gumovými nárazníkmi pre šetrné 
sklápanie. Stĺpiky a zábrany majú  mať v hornej časti klasický zámok FAB, kedy sa po 
otočení kľúčom uvoľní a sklopí na zem. Pri vztýčení stĺpika dôjde k automatickému 
uzamknutiu (bez použitia kľúča). Prevedenie povrchovej úpravy - biele so zinkovým 
podkladom a vrchnou práškovou farbou. Reflexné červené pruhy  máju byť  nalepené 
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podľa predpisu a zaistia potrebnú viditeľnosť. 
Kotvenie stĺpika pomocou kotvových kovových skrutiek alebo pomocou montážnej pätky. 
Dodanie s generálnym kľúčom. 
Parametre: 
Rozmery v x š x h (mm): 810 x 590 x 60 Typ: sklopný 
Prevedenie: na hmoždinky Hmotnosť: 8,5 kg 

Predpokladaná hodnota: 360,00 EUR s DPH 

 
2. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom  v eurách. 

3. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 8.12.2016   do  12.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 
Miesta dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                                852 35 Bratislava. 

4. Podmienky účasti uchádzačov:  

5. Ďalšie informácie:  

 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 a musí zahŕňať: 

 cena jednotková bez DPH  a s DPH, 

cena       celková za predpokladané množstvo  bez DPH  a s DPH 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 

Dopravné náklady a iné náklady v cene zákazky. 

Uchádzač , ktorý nie je platcom DPH oznámi  v ponuke. 

 Lehota dodania:   po vystavení objednávky.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 
pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ  umožňuje ekvivalentné špecifikácie.  
 

 


