
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:  02/67295147 

Kontaktná osoba: Anna Národová 

e-mail:   anna.narodova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie stravovania pre „MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ 

 ENERGIA Z BIOMASY –   CESTA K PROSPERITE ZNEVÝHODNENÝCH REGIÓNOV“  KONFERENCIA

3. Opis predmetu zákazky: 

Stravovanie požadujeme zabezpečiť nasledovne: 

 dňa 6.11.2013 pre 50-60 účastníkov•  
 raňajky – švédske stolyo  
 obed - Slepačia polievka,  Vyprážaný Gordon bleu, zemiaková kaša, kyslá uhorkao  
  slávnostný šarišský večer – Kuracie stehno, červená kapusta, lokša, Šarišská o

mačanka, Dezert, ovocie, Nealkoholický nápoj, 

 dňa 7.11.2013 pre 50-60 účastníkov•  
 raňajky – švédske stolyo  
 večera – Sviečková na smotane, parená knedľa, Nealkoholický nápojo  

 dňa 8.11.2013 pre 50 účastníkov•  
 raňajky – švédske stoly, klasické kontinentálne raňajkyo  
 obed - Zeleninová polievka, Prírodný rezeň, ryža, hranolkyo  

              dňa 6.11.2013 v čase od 9:00 do 14:00 občerstvenie 
              káva – 50-60x 
       čaj – 50-60x 
              minerálka 50-60x 

Lokalita: mesto Bardejov 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 2650,-Eur bez DPH 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: 

Najnižšia cena: (cena raňajok vrátane DPH pre 1 účastníka na deň 6.11.2013)x60 + 

(cena obeda vrátane DPH pre 1 účastníka na deň 6.11.2013)x60 + (cena raňajok 

vrátane DPH pre 1 účastníka na deň 7.11.2013)x60 + (cena večery vrátane DPH pre 

jedného účastníka na deň 7.11.2013)x60 + (cena raňajok vrátane DPH pre 1 

účastníka na deň 8.11.2013)x60 + (cena obeda vrátane DPH pre jedného účastníka 

na deň 8.11.2013)x60 + (cena vrátane DPH za 1 čaj pre 1 účastníka) x60 + (cena 

vrátane DPH za 1 kávu pre 1 účastníka)x60 + (cena vrátane DPH za 1 minerálku pre 

1 účastníka)x60. 



 

 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

7. Ekonomická univerzita v Bratislave, oddelenie pre verejné obstarávanie, 

Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava: 

do 05.11.2013 do 8.00 hod na hore uvedenú e-mailovú adresu alebo poštou. 

 

8. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia na 

poskytnutie služby, ktorá je predmetom zákazky. 

9. Ďalšie informácie 

Fakturácia po poskytnutí služby, lehota splatnosti faktúr je 30 dní od termínu ich 

doručenia na EU v Bratislave. 

 

 


