
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 267295147 

Fax:                                +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Anna Národová 

e-mail:                          anna.narodova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  zabezpečenie vedeckej konferencie v Michalovciach, alebo 

blízkom okolí. 

 3.   Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie vedeckej konferencie v období medzi 11.12. – 19.12.  

2014 – presný termín určíme po dohode s poskytovateľom služby. 

- ubytovanie pre 30 osôb na 1 noc v 1 – 2 lôžkových izbách typu klasik v 3* hoteli v lokalite  

Michalovce alebo blízkom okolí 

- stravovanie 1x raňajky, 2x obed, 1x raut pre 30 osôb 

- prenájom rokovacej miestnosti s dataprojektorom a premietacím plátnom pre 30 osôb. 

Všetky služby poskytnúť na jednom mieste a  v jednom zariadení .  

Predpokladaná hodnota zákazky:  2 000,00 EUR bez DPH 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena za poskytnutie celého predmetu zákazky 

vrátane DPH v eurách. 

4. Podmienky účasti uchádzačov: Nepožadujú sa. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 04.12.2014   do 09.00 h. faxom , mailom   alebo   poštou                                                                 

6. Miesto dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

       852 35 Bratislava.  

Lehota dodania celej služby  je uvedená v opise predmetu zákazky – bod 3. tohto zadania. 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena za poskytnutie  celého predmetu zákazky  bez DPH, 

 cena za poskytnutie celého predmetu zákazky vrátane DPH, 

Sadzba DPH a výška DPH. 

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

cenách v znení neskorších predpisov. 
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Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 

realizácie predmetu zákazky. 

 Financovanie a fakturácia: Predmet ozákazky sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predávajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujúcemu. Objednávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 


