
 

  
Zadanie zákazky  

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

   

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:   

3. Vypracovanie HACCP dokumentácie a prevádzkového poriadku v dvoch gastronomických prevádzkach a 
následné vykonanie školenia HACCP   
Opis predmetu zákazky:   

a)     Vypracovanie prevádzkového poriadku 
Vypracovanie HACCP dokumentácie a prevádzkového poriadku v dvoch gastronomických prevádzkach 
a následné vykonanie školenia HACCP. 

b) Školenie HACCP - Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body, osobná a prevádzková hygiena 

v zmysle Zákona č. 152/1995 Z. z. o potravinách, v znení neskorších predpisov. Školenie musí byt’ 

zamerané na vysvetlenie HACCP, osobnej a prevádzkovej hygieny v zmysle požiadaviek platnej 

legislatívy zamestnancom gastronomickej prevádzky 

Účastníci školenia sa naučia pracovať podľa zásad Správnej výrobnej praxe a systému HACCP, získa ť 

vedomosti ako správne vykonávať sanitáciu (čistenie a dezinfekciu), ako dodržiavať osobnú a 

prevádzkovú hygienu. Získať základné vedomosti o činnosti mikroorganizmov a o ochoreniach, ktoré 

môžu spôsobiť prostredníctvom potravín. 

Cieľová skupina: školenie je určené pre zamestnancov gastronomickej prevádzky a predaja 

potravinárskeho tovaru - 20 osôb. 

Vstupné vzdelanie: zamestnanci so základným vzdelaním, s ukončeným odborným vzdelaním v 

odbore, pracovníci s ukončeným stredným odborným vzdelaním.  

Miesto realizácie školenia: EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

Celkový rozsah vzdelávacej aktivity: max. 5 hodín 

EU v Bratislave obdrží písomné potvrdenie menného zoznamu účastníkov školenia.  

  
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 450,00 eur bez DPH.  

Záujemcom sa umožňuje vykonať obhliadku miesta poskytnutia  predmetu zákazky, aby získali všetky 
informácie, ktoré budú potrebovať na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta 
poskytnutia predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.  

    Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, dostanú informácie na tel. čísle +421 905562449 

u kontaktnej osoby  Ing. Kuchyňkovej. 

    Na adrese: EU v BA, Dolnozemská cesta č.1,852 35 Bratislava. 

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

  



4.     Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 10.11.2017 do 10.00 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  

Ponuka musí obsahovať: 

- výpočet ceny predmetu zákazky 
- opis predmetu zákazky 
- doklad o oprávnení poskytovať službu.   

        Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

Uvedené v bode 2. tohto zadania.  

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

- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky.    

7.     Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH    

- sadzba a výška DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH   

Cena musí byť určená vrátane všetkých nákladov súvisiacich s poskytnutím predmetu zákazky, ako napr. 

dopravné náklady atď...  

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu zákazky 
fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 
Z.z. a cenu vrátane DPH.  

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

8.     Lehota poskytnutia: najneskôr do  28 dní od uplatnenia objednávky.  

9.     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 2.  
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