
  

 

 

 

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 267295277 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk. 

2. Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie prepravy osôb autobusom. 

Podrobný opis predmetu zákazky:  

1x autobusová doprava – preprava 65 osôb z Ekonomickej univerzity v Bratislave do 

Bratislava - Volkswagen Slovakia, odchodom dňa 12. 03. 2020. 

- Pristavenie autobusu pred budovu Ekonomickej univerzity v Bratislave dňa               

12. 03.2020 o 13,30 hodín, odchod o 13,45 hodín; 

- Návrat z Bratislava - Volkswagen Slovakia dňa 12.03.2020 cca o 17.00 hodín 

- Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s cestou tam a späť, t.j. dopravné 

náklady, náklady na pohonné hmoty, mzdové náklady vodiča, ostatné náklady 

potrebné pre riadne poskytnutie služby. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky je: 250,00  eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia ponúknutá cena vrátane DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 20. 02. 2020 do 10.00 h. 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

Ponuky môžu byť predložené poštou, v emailovej podobe, alebo osobne. 

6. Miesto poskytnutia služby: uvedené v bode 2. zadania zákazky. 

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

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky. 

uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   podľa   §152  ZVO  
môže  preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o 
zapísaní do ZHS, alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,  

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  splnenie   

podmienok   účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. 

e) ZVO. 

 

 

 

 



-  v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne  dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,   postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz 

na webovú stránku) na požadovanú informáciu  

- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.   

8. Stanovenie ceny 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. 

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služby  v členení: Cena bez 

DPH, Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s cestou tam a späť, t.j. dopravné 

náklady, náklady na pohonné hmoty, mzdové náklady vodiča, stojné, náklady za mýto 

na spoplatnené úseky ciest, diaľničné poplatky, parkovné a ostatné náklady potrebné 

pre riadne poskytnutie služby. Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to 

upozorní verejného obstarávateľa. 

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

doby poskytnutia predmetu zákazky. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je 

zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ  

nebude pri plnení  fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú 

sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.  

 

9. Lehota poskytnutia: 12.03.2020. 

10. Ďalšie informácie: 

Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku 

na základe faktúry poskytovateľa  a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


