
 

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 267295269 

Fax:                                +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:    Analýzy  financovania a udržateľnosti digitálnych komunitných centier.  

Opis predmetu zákazky:        Predmetom zákazky je vykonanie analýz týkajúcich sa možností 

financovania a udržateľnosti digitálnych komunitných centier na Slovensku z verejných zdrojov. 

Výstupom by mala byť správa popisujúca, gramové schémy, operačné programy, ako aj iné dostupné 

možnosti financovania z verejných zdrojov, z ktorých by slovenské digitálne komunitné centrá mohli 

získať prostriedky na ich založenie a prevádzku. 

3.  Predpokladaná hodnota zákazky:  3 000,00  € bez DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 08.12.2014   do 09.00 h. faxom , mailom   alebo   poštou                                                                

6. Miesto dodania: Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave so sídlom 

v Košiciach, Tajovského č.13.  

7. Podmienky účasti uchádzačov:  
- odborné znalosti a koordinačné skúsenosti z výskumných projektov v oblasti riešenej 

problematiky - rozvoja digitálnych ekosystémov na európskej úrovni podobného charakteru a 
zložitosti (ekvivalent) ako je tento predmet zákazky. 

- odborné znalosti v oblasti elektronických kooperatívnych platforiem, digitálnych 
ekosystémov, mechanizmov budovania dôvery, verejného financovania príp. rovnakého alebo 
podobného charakteru a zložitosti ako je tento predmet zákazky. 

- vysoká odborná úroveň osôb zodpovedných za jej realizáciu. Uchádzač musí preukázať, že má 
praktické skúsenosti s realizáciou a poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného 
charakteru v rozsahu ako je predmet zákazky. 
 

8. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 



 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 

v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať: 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas doby 

realizácie predmetu zákazky. 

 

 Lehota dodania:   do 15 pracovných dní od doručenia objednávky 

  

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania 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. 

 

 

 

 


