
Predmet  zákazky: Zabezpečenie leteckej prepravy 

Názov 
zákazky 

Dátum zverejnenia 
zákazky 

Opis predmetu zákazky Termín zadania  
zákazky  

Zabezpečenie 
leteniek  

29.10.2013 pre:  Willett, Keith Duane prof.  

4. 1. 2014 s odletom o   9,14 h. z Oklahomy s príletom  o 11.19 h. do Chicaga 

4. 1. 2014 s odletom o 16,10 h. z Chicaga  s príletom    o   7,30 h. do Frankfurtu 

5. 1. 2014 s odletom o   9,25 h. z Frankfurtu s príletom  o 10,45 h. do Viedne 

 

24. 1. 2014 s odletom  o   9,30 h. z Viedne s príletom o 11. h. do Dusseldorfu 

24. 1. 2014 s odletom  o 12,45 h. z Dusseldorfu s príletom o 15,10 h. do Chicaga 

24. 1. 2014 s odletom  o 17,36 h. z Chicaga s príletom o 19,57 h. do Oklahomy 

______________________________________________________________________________ 

pre: Ing. Matej Valach, PhD.  

11. 11. 2013 odlet z Viedne  o 18,05 h./č. letu 8470/ s príletom o 19,40 h. do Ríma 

15. 11. 2013 odlet z Ríma     o 12,20 h./č. letu 8467/ s príletom o 14.00 h. do Viedne   

_______________________________________________________________________ 

pre: Ing. Katarína Cséfalvayová, PhD. do Portugalska/Porto 

 10. 11. 2013 odlet o 9,35 h. z Viedne s príletom o 15,40 h. do Porta  

16. 11. 2013 odlet o 12,30 h. z Porta  s príletom o 19,30 h. do Viedne 

VO požaduje ekonomickú triedu 

05.11. 2013 

Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena  vrátane DPH.  
V cene musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím služby, t.j. rezervácia cestovného lístka, poskytnutie garancie ceny v požadovanom 
termíne, potvrdenie rezervácie, v prípade potreby zmena rezervácie, akceptovanie ITIC preukazov a doručenie leteniek elektronicky na požadované miesto 
verejného obstarávateľa. Poskytovateľ je povinný rezervovať letenku minimálne na 48 hodín. 
Termín predloženia cenovej ponuky: do 05. 11. 2013 do 9.00 h.     Verejný obstarávateľ vystaví tri samostatné objednávky. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

 Oddelenie pre verejné obstarávanie 

 Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

 číslo faxu: 6729 5185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk,  

 informácie na tel. č. : 02/672 95 277, 02/672 95 147 , kontaktná osoba:  Hiebschová Mária 


