
  
 
 

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:  Zalomenie Ekonomických rozhľadov. 

     3. Opis predmetu zákazky:  
- ER je vedecký časopis EU v Bratislave s periodicitou 4 krát ročne (marec, jún,  
september, december), 

- Formát B5 (166/240 mm), rámec jednostĺpcovej sadzby 130x199 mm, základný text 
Times New Roman 11/13,2 boda, čierna tlač na 80 g BO, obálka 250 g ONL 
s podtlačovou farbou modrou potlačená čiernym textom (2+1, resp. 4+1), väzba V2 
lepená (lesklé lamino), 

- rozsah 4x130 strán (každé číslo má po zalomení cca 130 strán B5), 
  - rukopis (word) sa zadáva redakčne a technicky spracovaný vo formáte A4 

s vyznačenými typmi písma a obsahuje tabuľky, grafy, schémy a matematické 
vzťahy, 

- 1. korektúra – tlačený výstup do 10 pracovných dní od zadania rukopisu, do tlače sa 
pdf súbor zadáva po 2. korektúre. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 2 100,00 bez DPH  € celkom (za zalomenie 4 
čísiel ER v roku 2014). 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do  26.03. 2014 do 9.00 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. 

6. Miesta zabezpečenia:  Vydavateľstvo Ekonóm, Dolnozemská cesta 1, 852035 
Bratislava. 

7. Čas plnenia: 1. korektúra – tlačený výstup do 10 pracovných dní od zadania rukopisu, 
do tlače sa PDF súbor zadáva po 2. korektúre. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, 
alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom 
zákazky. 
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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 uvedie vo svojej ponuke cenu celkom za 
zalomenie 4 čísiel Ekonomických rozhľadov. 
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 počas doby 
poskytnutia služby. 

 
10. Ďalšie informácie       

Predmet požadovanej zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného 
styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 
kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje 

 


