
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:   Dodanie -Systému pre správu hotela - vrátane dopravných nákladov na miesto 
dodania, inštalácie, servisu a školenia na mieste dodania a inštalácie. 
  

3.      Opis predmetu zákazky:  
Systém pre správu hotela OPERA PMS (Property Management System)“ s modulmi: 

A. Centrálny modul systému OPERA,  pokrývajúca základné podnikové procesy hotelu:  

-  skupinové a individuálne rezervácie,  

-  správa recepčnej služby,  

-  správa ubytovacej kapacity,  

-  pokladničné funkcie,  

-  evidencia analýzy a reportingu,  

-  integrácia s inými rozhraniami (telefónia, platená TV, minibary, elektronické zámky)  

-  softvér je aplikovaný v medzinárodných hotelových sieťach 

 

B. Požiadavky na služby v cene ponuky 

-  softvér v rozsahu použitia pre obslúženie 30 izieb 

-  možnosť využívať v učebni súčasne do 40 študentov s prístupom do systému OPERA 

-  školenie k systému OPERA pre 8 učiteľov v rozsahu 1 dňa, t.j 8 hodín 

-  inštalácia a predvedenie systému v cene ponuky 

-  servis systému a poradenstvo on-line v cene ponuky 

-  všetky ostatné aj neuvedené náklady súvisiace s inštaláciou, servisom   a školením  

  budú zahrnuté   do výslednej ceny ponuky.  

Platí alebo ekvivaletne iný.                       

          Predpokladaná hodnota zákazky: 3 744,50 €, bez DPH. 

4.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách.  

5.      Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 28.11.2016 do 9.00 h. 
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 podať: e-mailom, poštou alebo osobne. 
Súčasťou predloženej ponuky bude: 
- podrobný popis ponúkaného systému 
- fotokópia/scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky 

- výpočet ceny predmetu zákazky 



 
6.     Miesto dodania predmetu zákazky:   

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

7.     Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 
- dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8.      Stanovenie ceny predmetu zákazky: 
Navrhovaná cena musí zahŕňať všetky ekonomicky oprávnené náklady uchádzača vynaložené v súvislosti 
s dodávkou predmetu zákazky  a primeraný zisk. 
Uchádzač uvedie navrhované jednotkové ceny  a cenu  predmetu zákazky celkom v eurách v zložení: 

cena v EUR bez DPH, 
DPH  v EUR, 
cena v EUR s DPH. 

Ak má uchádzač sídlo alebo miesto podnikania v SR a nie je platiteľom DPH, uvedie cenu predmetu zákazky 
celkom a na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní. 
Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte,  uvedie cenu predmetu zákazky celkom 
bez DPH  a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, upozorní. K cene, za 
ktorú predmet zákazky ponúka bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. 
Cenu s pripočítanou DPH uvedie v časti „Výpočet ceny predmetu zákazky“, podľa ktorej sa budú ponuky 
vyhodnocovať, pričom fakturovať bude cenu, za ktorú predmet zákazky ponúkne bez DPH. 
 

9.      Lehota dodania celého predmetu zákazky v rozsahu uvedenom v bode 3. tohto zadania:  
          do 14 dní od uplatnenia objednávky/podpísania zmluvy. 
 
10. Ďalšie informácie 

        Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 

úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 

uvedenú v bode 3. Platba za realizáciu predmetu zákazky  sa uskutoční po podpísaní preberacieho protokolu 

obidvoma stranami. Lehota splatnosti 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. 

 
 

 

 

 

 

 
 


