
E K O N O M I C K  Á       U N I V E R Z I TA     V    B R A T I S L A V E  

  

 

       
 
 
 

                                                                                                 
 
                             č. j.     540 /OVO/2013                                             Bratislava 28.10.2013 
                                                                                                                  
 
         Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na   predmet zákazky „Jazyková korektúra odborných 
a vedeckých rukopisov písaných v anglickom jazyku“ pre Ekonomickú univerzitu 
v Bratislave. 
 
1. Predmet zákazky: 

Jazyková korektúra odborných a vedeckých rukopisov (ďalej korektúr) písaných 
v anglickom jazyku v rozsahu menej ako 12000 slov s  možnosťou voľby korektúry pre 
potreby buď Britského alebo Amerického anglického jazyka. 
- lehota dodania služby – do 14 dní od zaslania rukopisu na korektúru 
Dĺžka trvania rámcovej objednávky: do 31.12.2013 

      Miesto plnenia PHF EU Tajovského 11, Košice 
 
2. Cena predmetu zákazky: 
Cena za predmet obstarávania musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 
realizácie predmetu zákazky. 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky  vrátane DPH.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu vrátane DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby. Predpokladaná 
hodnota zákazky je 1 005,84 eur bez DPH. 
 
3. Lehota plnenia:  do 14 dní od zaslania rukopisu korektúry   
 
4. Financovanie a fakturácia: Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe mesačných faktúr, a to do 30 dní odo dňa j 
doručenia. Faktúra bude doručená do 15. dňa po skončení každého 
mesiaca nájmu. 

 
5. Termín predloženia cenovej ponuky:   najneskôr do 05.10.2013   do 12.00 h faxom, poštou  
na adresu:  
Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1 

 

Dolnozemská cesta č. 1 
852 35  Bratislava 
t.č. 6729 5147, 6729 5277 
fax   6729 5185 

 
           Oddelenie 
pre verejné obstarávanie 
 



852 35 Bratislava 5 
alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk 
kontaktná osoba Peter Ondrejka 02/67295270 


