
  
 

Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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 
Fax:                             +421 267295185 
Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka  pohľadníc. 

3. Opis predmetu zákazky: Dodávka  pohľadníc špecifikovaných   v prílohe zadania. 
4. Predpokladaná hodnota zákazky:  1 250,00 bez DPH  €. 
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

Cena celkom bude vypočítaná, ako súčet cien za  všetky požadované  pohľadnice, 
vrátane služieb spojených s ich dopravou na miesto dodania. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  05. 12. 2013 do 8.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 
informácie na tel.č.: 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

7. Miesto dodania:   
Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: Nepožaduje sa. 
9. 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, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 
obstarávateľa. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú. 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

 
10. Lehota dodania:  najneskôr do 5 kalendárnych dní odo dňa zadania objednávky. 

11. Ďalšie informácie 
 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
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Príloha č.1 
 
 
Novoročné pozdravy 
B511 130 ks + obálky D8 Nie štandardný text, ale 

text č.20  
B511 200 ks + obálky D8 Nie štandardný text, ale 

text č.21 
B505 55 ks + obálky D5  
A520 220 ks + obálky D6  
A519 300 ks + obálky D6  
B412 15 ks + obálky D8  
B512 30 ks + obálky D5 Nie štandardný text, ale 

text č.7 
Akcia 399 100 ks + obálky D5 Štandardný text č. 11 
A413 50 ks + obálky D6 Nie štandardný text, ale 

text č.20 
A519 180 ks + obálky D6  
A518 100 ks + obálky D6  
B503 150 ks + obálky D5  
B505 50 ks + obálky D5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPIS 

Novoročenka B 511 – text č.20 

Extra luxusný červený papier so sametovým leskom, zlatá tlač, 
priesvitná termografia. Veľký zlatý nápis s rokom vyniká na červenom 
pozadí, na ktorom sú natlačené priesvitnou termografiou nápisy v 
cudzích jazykoch. 
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Novoročenka B 511 – text č.21 

Extra luxusný červený papier so sametovým leskom, zlatá tlač, 
priesvitná termografia. Veľký zlatý nápis s rokom vyniká na červenom 
pozadí, na ktorom sú natlačené priesvitnou termografiou nápisy v 
cudzích jazykoch. 
 

 
 
 
  
Novoročenka B 505  
Exkluzívny zlatý rebrovitý papier, zlatá tlač. V popredí pozdravu 
vyniká krásne do detailov 
prepracovaný vianočný stromček, okolo ktorého sú natlačené v 
pútavých farbách nápisy vo viacerých jazykoch. 

 
 
Novoročenka A 520 
Exkluzívny zlatý rebrovitý papier, zlatá, biela a červená tlač, biela 
termografia. Moderný vianočný stromček je doplnený červenými 
kontrastnými vianočnými ozdobami a na bledom pozadí sú tlačené 
nápisy v cudzích jazykoch. 
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Novoročenka A 519 
Zlatý perleťový papier, zlatá, biela a červená tlač. Moderne 
spracovaný vianočný stromček je doplnený červenými hviezdičkami, 
ktoré jemne dotvárajú celý novoročný pozdrav. Spodná časť pozdravu 
je zaujímavo riešená jemnou bielou slepotlačou. 

 
 

Novoročenka B412 
Papier zelenej perleťovej farby, strieborná a červená tlač, priesvitná 
termografia. Celý pozdrav pôsobí veľmi luxusne vďaka priesvitnej 
termografiia striebornému stromčeku, ktorý vystupuje z tmavého 
pozadia. Stromček je vytvorený ornamentami a jemnou slepotlačou. 
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Novoročenka B512 
Papier bielej perleťovej farby, strieborná a červená tlač, strieborná 
termografia. Snehová vianočná guľa vytvorená z malých trblietavých 
vianočných vločiek dominuje na prednej strane pozdravu a dopĺňa 
červené pozadie s natlačenými strieborno-bielymi vločkami. 
 

 
 
 
 
Novoročenka akcia 399 
Bordovočervený papier, strieborná tlač, červená termografia. 
Moderne riešený vzájomný kontrast striebornej a červenej farby 
dominuje na prednej strane novoročného pozdravu. Striebornú 
vločku v spodnej časti pozdravu zvýrazňuje slepotlač. 
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Novoročenka A413 
Exkluzívny zlatý rebrovitý papier, zlatá a červená tlač. Moderný 
zlatočervený stromček je doplnený slepotlačovými hviezdičkami, ktoré 
ostro kontrastujú s bledým pozadím. 

 

 

Novoročenka A519 
Zlatý perleťový papier, zlatá, biela a červená tlač. Moderne 
spracovaný vianočný stromček je doplnený červenými hviezdičkami, 
ktoré jemne dotvárajú celý novoročný pozdrav. Spodná časť pozdravu 
je zaujímavo riešená jemnou bielou slepotlačou. 
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Novoročenka A518 
Papier krémovej perleťovej farby, bile tlač a lesklá  biela termografia. 
Pravá a ľavá strana exkluzívnej kartičky je potlačená jemným 
vianočným motívom. so zlatými kryštálikmi. 
 

 

 
Novoročenka B503 
Biely perleťový papier, strieborná a červená tlač. Trojica 
slepotlačových stromčekov je vytvorená vďaka prepracovanému 
slepotlačovému motívu a na bielom podklade krásne vyniká 
kombinácia červenej a striebornej farby. 

 
 
Novoročenka B505 
Exkluzívny zlatý rebrovitý papier, zlatá tlač. V popredí pozdravu 
vyniká krásne do detailov prepracovaný vianočný stromček, okolo 
ktorého sú natlačené v pútavých farbách nápisy vo viacerých 
jazykoch. 
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