
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:                  02/67295280 

Kontaktná osoba:       Oľga Fabianová 

e-mail:                           olga.fabianova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: inzertné služby. 

3. Opis predmetu zákazky: 

Zverejnenie dvoch textov. 

Riadková inzercia, termín zverejnenia  najneskôr do 7.2.2014. 

 Dodržať hrubo vytlačený text. 

Prvý článok: 

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (FHI EU 
v Bratislave) v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. oznamuje, že dňa 13. 2. 2014 o 10.00 
hod. v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b v Bratislave sa uskutoční v študijnom 
odbore 3.3.25 Ekonometria a operačný výskum habilitačná prednáška Optimalizácia 
procesov rozvozu tovaru s časovými obmedzeniami pomocou exaktných a alternatívnych 
prístupov a obhajoba habilitačnej práce Riešenie okružných úloh Ing. Zuzany Čičkovej, 
PhD., pracovníčky Katedry operačného výskumu a ekonometrie FHI EU v Bratislave. 

 
Druhý článok 
 

Dekan Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave (FHI EU 
v Bratislave) v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z. z. oznamuje, že dňa 13. 2. 2014 o 8.00 
hod. v miestnosti A7.12 na Dolnozemskej ceste 1/b v Bratislave sa uskutoční v študijnom 
odbore 3.3.24 Kvantitatívne metódy v ekonómii habilitačná prednáška Odhady parametrov 
kvantilových modelov a obhajoba habilitačnej práce Analýza príjmovej nerovnosti v SR 
s aplikáciou kvantilových metód Ing. Ľubice Sipkovej, PhD., pracovníčky Katedry štatistiky 
FHI EU v Bratislave. 

 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  500,- eur bez DPH 
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 18.1.2014 do 24.00 h. 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie, 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk 



 

7. Ďalšie informácie: 

Cena musí byť uvedená:  

Cena bez DPH ...................................................eur 

DPH...................................................................eur 

 Konečná cena vrátane všetkých súvisiacich nákladov s DPH..............eur. 

Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať  na základe  predloženej 

faktúry  s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu. Platba 

prebieha cez štátnu pokladnicu. 


