
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:      Ing. Anna Národová 

e-mail:                          anna.narodova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie  konferencie. 

             Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 
1. -  2.12.2016 – lokalita obce Smolenice pre cca 100 účastníkov. 

 
Stravovanie lx raňajky, 2x obed, lx raut 
Občerstvenie 4x káva, čaj, minerálka, čajové pečivo 

Ubytovanie 1-4 lôžkové izby, apartmán (cca 100 osôb) 
Prenájom priestorov 5x rokovacia miestnosť s kapacitou min. 10 osôb 

 + 1 veľká sála - pre cca 100 osôb 

Prenájom vybavenia 6 x postery + 1 x premietacie plátno 

 

         Všetky služby požadujeme zabezpečiť v jednom objekte. 

   Počet účastníkov je  100 a je predpokladaný, v závislosti od počtu prihlásených na   
konferenciu. 

         Cena za konferenciu sa ma odvíjať od počtu účastníkov, ktorí využijú stravovacie a  
ubytovanie služby a od množstva využitých priestorov a využitého vybavenia. 

         Presný počet účastníkov bude záväzne oznámený 5 kalendárnych dní pred začiatkom 
konferencie. 

         Požadujeme  predložiť  presnú adresu uskutočnenia konferencie. 
   Požadujeme oceniť priloženú Tabuľku č. 1 Cenová ponuka 
 

 Maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré ma verejný obstarávateľ k dispozícii na      
celú zákazku, ak bude účastných 100 osôb:                                11 000,00 eur vrátane DPH, 
 

   Na jednu osobu:                                                                                    110,00 eur vrátane DPH.    



       Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom  v eurách vrátene DPH. 

3. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 04.08.2016   do   9.00 h.  mailom   alebo   poštou     
                                                             
Miesta dodania:  obec Smolenice 

4. Podmienky účasti uchádzačov:  

5. Ďalšie informácie:  

 Cena 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 a musí zahŕňať: 

 cena jednotková bez DPH  a s DPH, 

cena  celkom bez DPH  a s DPH 

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

doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za zmenu ceny. 

Lehota dodania: 1. -  2.12.2016.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 

 

Tabuľka č. 1 Cenová ponuka  

Opis Predpokl. počet Cena bez DPH Vyška DPH Cena s DPH 

1 x raňajky 100 osôb    

2 x obed 100 osôb    

1 x raut 100 osôb    

Ubytovanie  1 – 

4 lôžkové izby a 

apartmány 

100 osôb    

Prenájom 

priestorov 

x rokovacia 

miestnosť 

s kapacitou min. 

10 osôb 

 5 x    

1x veľká sala  1x    

Prenájom poster 6x    

Prenájom 1 x 

premietacie 

plátno 

1x    

Cena celkom 

bez DPH 

    

Cena celkom s 

DPH 

    

 

Cena celkom v eurách vrátane DPH je kritérium hodnotenia ponuky 

 


