
  

 

 

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 267295277 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky:  Dodávka kalendárov, diárov a pohľadníc, podľa prílohy 

č.1 k zadaniu vrátane  dopravných nákladov na miesto dodania. 

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie 

odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, 

oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje 

ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami rovnakými alebo 

vyššími/lepšími ako je uvedené v popise technických vlastností. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 2 811,00 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  06.12.2016 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

6. Miesto dodania:   

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

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

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

z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie tovaru v členení: Cena bez DPH, 

Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby dodania predmetu zákazky. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

10.Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 7 dní  odo dňa 

zadania objednávky.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní  
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odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje.Verejný obstarávateľ požaduje vystaviť viac faktúr podľa požiadavky. 



NÁZOV ROZMER KUSY

1 Stolový kalendár EURO MAXI S26

Kalendárium: týždenné stĺpcové s menami /SK, ČR/, dane, 

ročné obdobia, znamenia zverokruhu, slnovrat, zmena času, 

sviatky v EÚ, aforizmy 297x180 15

2 Nástenný  kalendár 3-mesačný OFFICE LUXUS T12  žltý trojdielny 400x815 14

3 Diár OPERA MANAGER D17 červená farba 170x240 1

4 Diár denný MANAGER 

Denný diár s hodinovým delením dňa, slovenské a české 

kalendárium, prehľad dôležitých inštitúcií, informácie o 

štátnych sviatkoch susediacich krajín EU, priestor na písanie 

poznámok, pripomienok, adresár. Šitá väzba, pevný 

koženkový obal vo farbách:  modrá Formát: 140 x 204 mm, 

rozsah 366 strán A5 140x204 1

5 Diár týždenný stĺpcový 143x205 5

6 Diár denný MANAGER 

Denný diár s hodinovým delením dňa, slovenské a české 

kalendárium, prehľad dôležitých inštitúcií, informácie o 

štátnych sviatkoch susediacich krajín EU, priestor na písanie 

poznámok, pripomienok, adresár. Šitá väzba, pevný 

koženkový obal  Formát: 140 x 204 mm, rozsah 366 strán 

A5rozmer A5, červená farba 140x204 1

7 Diár denný FALCON D14

352 strán,dennný,SK+CZ mená,názvy mes.a dní v 

SK,CZ,UK,DE,HU  Obálka jednostranne.penová farba  

tm.modrá 142x204 4

8 Stolový kalendár Pracovný S28

33 listov, Kalendárium: týždňové stĺpcové s menami, Väzba: 

špirála 230 x 140 10

komodita 10040

Opis predmetu zákazky

Kalendáre, diáre, pohľadnice



9 Stolový kalendár Pracovný S29

33 listov, Kalendárium: týždňové riadkové s menami SK+CZ 

Väzba: špirála 230 x 140 10

10 Stolový kalendár Slovensko špeciál

64-strán, formát:300x120mm, Priestor pre potlač: 

300x30mm, Vario špirála, natieraný lesklý papier , balenie 

20ks vo fólii 120

11 Diár Praktik denný, modrý D07 320 strán, obálka flexi, bez peny s razbou, SK, CZ, modrý 47

12 Nástenný kalendár MAXI 3-mesačný 1

13 Stolový kalendár obrázkový 1

14 Stolový kalendár týždňový pracovný, riadkový, týždňový s menami 230x30 133

15 Stolový kalendár týždňový poézia prírody 297x30 22

16 Minidiár PROFI MINI BLUE týždenný 5

17 Kalendár IMPRESIE VODY N18 3

18 Kalendár trojitý KOMBI 3 M sivý T07 A-H 3

19 Stolový kalendár plánovací riadkový, pracovný 105

20 Stolový kalendár týždňový stĺpcový s menami SLOVENSKO 20

21 Nástenný kalendár mesačný s menami TATRY 5

22 Minidiáe vreckový týždenný 5

23 Nástenný kalendár 3-dielne s obrázkom 27

24 Diár denný A5 FRESH modrý 20

25 Písacia podložka farebná s kalendárom 15

26 Vreckový kalendár Praktik modrý D11 6

27 Nástenný kalendár Slovensko 340x460 2

28 Nástenný kalendár Svetové naj 310x320 2

29 Nástenný kalendár Hrady 485x340 2

30 Stolový kalendár riadkový Slovensko riadkové 297x138 5

31 Stolový kalendár Kuchárka S11 29 listov, týždňové riadkové s menami, Väzba: špirála 297x138 2

32 Diár denný TOSCANA bordový 142x204 3

33 Nástenný kalendár TATRY 340x460 7

34 Nástenný kalendár 3-mesačný HORY 5

35 Stolový kalendár riadkový Slovensko riadkové 297x138 5



36 Diár vreckový  TOSCANA MINI D59

128 strán,týždenný SK+CZ mená,názvy mes.a dní v 

SK,CZ,Obálka obojstranne.penová farba modrá 80x140 16

37 Novoročný pozdrav A 804

Modrý a biely perleťový papier, modrá tlač. Exkluzívny novoročný 

pozdrav vytvorený vločkovým motívom je zložený z bielej 

otváracej kartičky, ktorá je vložená do obalu z papiera modrej 

perleťovej farby. Prepracovaný jemný čipkovaný motív vločiek je 

doplnený o vystúpenú slepotlač. 220

38 Novoročný pozdrav A 820 

Biely perleťový papier, strieborná a modrá tlač. Dvojica 

slepotlačových stromčekov je vytvorená vďaka prepracovanému 

slepotlačovému motívu a na bielom podklade krásne vyniká 

kombinácia modrej a striebornej farby. 80

39 Stolový kalendár týždňový Tatry 3

40 Stolový kalendár plánovací stĺpcový, pracovný 145

41 Diár A5 denný 23

42 Nástenný kalendár 3-mesačný 34

43 Novoročný pozdrav A 621

Zlatý perleťový papier, zlatá a medená tlač, krémová 

termografia so zlatým práškom. Prekrásne hviezdy a drobné 

guličky vytvárajú motív vianočného stromčeka. Celá tlač je 

doplnená efektnou trblietavou termografiou, ktorá dodáva 

novoročnému pozdravu na luxuse.štandardný text 170

44 Novoročný pozdrav A 731

Červený papier, červená a strieborná tlač. Moderný vianočný 

stromček je zaujímavo riešený prelínaním sa červenej a 

striebornej farby s farbou pozadia. Nad stromčekom sa 

vyníma krásna slepotlačová hviezdička. štandardný text 170

45 Obálka 205x110 205 x 110 420



46 Novoročný pozdrav B 818

Červený papier, strieborná a červená tlač. Na vianočnom 

pozdrave vyniká štýlový stromček s vianočnými ozdobami a 

jemnými vločkami v pozadí. Vo vrchnej časti pozdravu sú 

zaujímavým spracovaním natlačené texty v cudzích jazykoch 

a celý pozdrav podtrhuje trblietavá hviezda. štandardný text 170

47 Novoročný pozdrav C 806

Smotanový a hnedý papier, hnedá tlač. Exkluzívny 

novoročný pozdrav vytvorený vločkovým motívom je 

zložený z hnedej otváracej kartičky, ktorá je vložená do 

obalu z papiera smotanovej farby. Prepracovaný jemný 

čipkovaný motív vločiek je vytvorený za pomoci presného 

digitálneho výseku a je doplnený o vystúpenú slepotlač. 

Prekrásna vianočná kompozícia aj v ďaka zladenému výberu 

papierov je z najnovšej kolekcie 2016. štandardný text 40

48 Novoročný pozdrav C 805

Červený a biely papier, červená tlač. Exkluzívny novoročný 

pozdrav vytvorený vločkovým motívom je zložený z bielej 

perleťovej otváracej kartičky, ktorá je vložená do obalu z 

papiera červenej farby. Prepracovaný jemný čipkovaný motív 

vločiek je doplnený o vystúpenú slepotlač. štandardný text 40

49 Novoročný pozdrav B 811

Extra luxusný červený papier so sametovým leskom, zlatá 

tlač, slepotlač. V strede otváracieho novoročného pozdravu 

dominuje prekrásna plastická vločka, zložená zo zlatého a 

smotanového perleťového papiera, ktorá je vyrobená vďaka 

presnému digitálnemu výseku. Vločka je nalepená na zlatej 

potlači jemných zlatých hviezdičiek a v pozadí vianočného 

pozdravu sa nachádzajú elegantné slepotlačové nápisy v 

cudzích jazykoch.štandardný text 70



50 Novoročný pozdrav B 812 

Biely perleťový papier, strieborná tlač, slepotlač. Celému 

novoročnému pozdravu dominuje laserová plastická 

vianočná vločka zložená z modrého a bieleho perleťového 

papiera. Vločka je vlepená na novoročný pozdrav a v pozadí 

sa nachádzajú nápisy v cudzích jazykoch. štandardný text 70

51 Novoročný pozdrav B 813

Krémový perleťový papier, zlatá tlač, slepotlač. Celému 

novoročnému pozdravu dominuje laserová plastická 

vianočná vločka zložená zo zlatého a krémového 

perleťového papiera. Vločka je vlepená na novoročný 

pozdrav a v pozadí sa nachádzajú nápisy v cudzích 

jazykoch.štandardný text 70

52 Obálka 140 x 140 140 x 140 680


