
Výzva 
na predkladanie cenových ponúk  

 
 

 
Druh zákazky:            Zákazka s nízkou hodnotou 
Predmet zákazky:      Tovar 
I.  Názov, adresa a kontaktné miesto  verejného obstarávateľa 

Úradný názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave                IČO:  00399957 
     Poštová adresa:  Dolnozemská cesta č.1 
     Miesto/obec:       Bratislava                                                        PSČ: 852 35        
     Kontaktné miesto:  Oddelenie pre verejné obstarávanie                     
     Kontaktná osoba:   Anna Národová                                Telefón: 02/672 95 147          

                                
E-mail:  anna.narodova@euba.sk                                           Fax: 02/672 95 185 

     Internetová adresa: www.euba.sk 
 
     II. Opis 
II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa:              Predmetom zákazky je výroba plagátov, 
skladačiek, letákov, brožúrok, vypracovanie grafického návrhu a potlač na CD. Informačné materiály musia 
spĺňať požiadavky, ktoré sú uvedené v Príručke pre informovanosť a publicitu, ktorú vydala agentúra Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. 
 
II.2. Druh zákazky a miesto dodania:  Zákazka s nízkou hodnotou    
      Tovar  
      Hlavné miesta dodania: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 

v Košiciach, Tajovského 13, 041 30  Košice 
     NUTS kod 
II.3. Stručný opis  zákazky:              Predmetom zákazky je výroba plagátov, skladačiek, letákov, brožúrok, 
vypracovanie grafického návrhu a potlač na CD. Informačné materiály musia spĺňať požiadavky, ktoré sú 
uvedené v Príručke pre informovanosť a publicitu, ktorú vydala agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu SR pre štrukturálne fondy EÚ. 
  

Podrobný opis predmetu zákazky a obchodné podmienky sú uvedené v podkladoch na vypracovanie 
cenovej ponuky. 
              

II.4.  Predpokladaná hodnota zákazky je: 22 239,93  EUR bez DPH. 
 
II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 
II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie 
II.7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
II.8. Mena:  eur 
 III.  Administratívne informácie 
 III.1. Podmienky na získanie podkladov pre vypracovanie ponuky 
Podklady na vypracovanie cenovej ponuky, vrátane  Príručky pre informovanosť a publicitu, ktorú vydala 
agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ  si záujemca môže 



vyžiadať písomne prostredníctvom pošty, faxom alebo e-mailom na adrese  verejného obstarávateľa uvedenej 
v bode I. tejto výzvy.  
             Lehota na získanie podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky 
             Dátum: do  25. 02 .2011  
             Čas: najneskôr do 14.00 hod 

     Úhrada za podklady na vypracovanie cenovej ponuky:  nevyžaduje sa. 
 

Spôsob prevzatia podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky:                                                                                      
osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe  písomného vyžiadania uplatneného do 
termínu  vydávania podkladov pre vypracovanie ponuky.                                       

 III.2. Lehota na predkladanie cenových ponúk 
             Dátum: najneskôr do 11. 03. 2011 
             Čas: najneskôr do 10.00 hod. 
             Adresa na ktorú sa majú ponuky doručiť: adresa verejného obstarávateľa uvedená v bode I.     tejto 

výzvy. 
III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
            Dátum: do 11. 06. 2011. 
IV. Podmienky účasti 
 IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

Uchádzač v ponuke predloží  kópiu  dokladu o oprávnení  poskytovať službu.  
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie 
    Nepožadujú sa. 
    IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť    
    Nepožadujú sa. 
V. Kritériá vyhodnotenia ponúk  
   najnižšia cena celkom vrátane DPH za celý predmet zákazky 
VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy (dohody) 
VI.1. Typ zmluvy (dohody): Zmluva o dielo.  
          
 
V Bratislave  23 . 02. 2011 
 
        Ing. Mária Dziurová 
                         kvestorka  
 
 
 
 


