
  

 
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117  zákona č. 343/2015 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 

Kontaktná osoba:         Anna Národová 

2.     Názov predmetu zákazky: služba preberania metadát a plných textov obhájených záverečných prác z 
informačného systému EU v Bratislave do knižnično-informačného systému SEK Advanced Rapid Library 
(ARL) 
Opis predmetu zákazky: vytvorenie softvérovej služby preberania metadát a plných textov obhájených 
záverečných prác z informačného systému EU v Bratislave do knižnično - informačného systému 
Slovenskej ekonomickej knižnice EU v Bratislave Advanced Rapid Library (ARL) vrátane jej inštalácie  
a odskúšania na mieste poskytnutia predmetu zákazky, t.j. Slovenská ekonomická knižnica 
Ekonomickej univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta č. , 852 35 Bratislava.  
Predpokladaná hodnota zákazky: 598,50 eur bez DPH. 

3.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v EUR.  
4.     Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do 16.08.2016 do 9.00 hod. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
e-mail: anna.narodova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Národová Anna 
Ponuku je možné predložiť osobne, e-mailom, poštou. 
Súčasťou predloženej cenovej ponuky bude: 
- cenová ponuka uchádzača 
- podmienky účasti uvedené v bode 6. tohto zadania. 

5.     Miesta poskytnutia predmetu zákazky:   
Miesto  poskytnutia predmetu zákazky: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 32 

Bratislava.  

6.  Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 

- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky  

7.   Lehota poskytnutia predmetu zákazky: najneskôr do 20 dní od doručenia objednávky. 
8. Ďalšie informácie 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení      
neskorších predpisov, bude vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky. 

     Cena predmetu zákazky  bude  uvedená v členení: 
     cena predmetu zákazky celkom bez DPH  ............ EUR 
     sadzba DPH      ............  % 
     výška DPH                                                   .............EUR 

 Cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH     ............ EUR. 
Určenie ceny musí byť jasné a zrozumiteľné. 
V prípade poskytnutia zľavy z ceny, táto musí byť započítaná v cene  za predmet zákazky celkom. 
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, musí uviesť aj sadzbu a výšku DPH a cenu celkom s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v cenovej ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa a uvedie len 
cenu konečnú. 
Zmena ceny je možná len zmenou sadzby DPH.      

     Verejný obstarávateľ preddavok finančných prostriedkov na predmet zákazky neposkytuje.    Lehota splatnosti 
faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi.  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


