
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:   novoročenky. 

3. Opis predmetu zákazky:  

Novoročenky s obálkou a potlačou loga univerzity.  Motív s textom sú vybrané 

z katalógu výrobcu. Logo je jednofarebné. 

Cena  musí byť v zložení a vrátane dopravných nákladov. 

Názov produktu  
Množstvo 
v kusoch  

Jednotková 
cena bez 
DPH 

Cena 
celkom bez 
DPH 

1 novoročný pozdrav A 519 št. text +obálky +vlastné logo 100    

2 Novoročný pozdrav A 520 št.  text +obálky +vlastné logo 100   

3 Novoročný pozdrav B 619 št. text +obálky +vlastné logo 100   

4 novoročný pozdrav A 621 št. text +obálky +vlastné logo 100   

5 štočok  1   

6 Novoročný pozdrav A 519 št. text +obálky  70   

7 novoročný pozdrav A 621 št. text +obálky  50   

8 novoročný pozdrav A 624 št. text +obálky +vlastné logo 100   

9 štočok    

 Cena spolu bez DPH    

Cena spolu s DPH    
Sadzba DPH 20%, ak nie ste platcom DPH treba to uviesť. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  455,- eur bez DPH 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 19.11.2014 do 8,00 hod. 

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: 

Financovanie a fakturácia:  



Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú kúpnu 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. 

 

Termín a miesto dodania:  

Lehota dodania: do 20 dní od zadania objednávky 

Miesto dodania : Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,  

852 35 Bratislava 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


