
Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:  02/67295280 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka 

e-mail: peter.ondrejka@euba.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: Analýza virtuálneho trhu 

 

Opis predmetu zákazky: Je uvedený v prílohe. 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 12 500  eur bez DPH 

 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena  za predmet zákazky s DPH .  

 

 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: návrh zmluvy s prílohami   predloží 

záujemca o zákazku najneskôr do 24.11.2017   do 12.00 h  poštou  

na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1 

852 35 Bratislava 5 

alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

1/ Súčasťou predloženej ponuky bude doklad, ktorým uchádzač preukáže osobné 

postavenie: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky, 

2/ Súčasťou predloženej ponuky bude doklad, ktorým uchádzač preukáže technickú 

alebo odbornú spôsobilosť: 

- zoznam poskytnutých služieb za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia verejného 

obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov, dokladom je referencia, ak 

odberateľom bol verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom 

obstarávaní. Požadovaná úroveň štandardov: aspoň jedna zrealizovaná ukončená 

zákazka rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet zákazky. 
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- životopis osoby určenej na plnenie zmluvy, ktorým sa preukáže: 

a) dvojročná prax osoby určenej na plnenie zmluvy. Prax sa musí vzťahovať na 

služby rovnakého alebo podobného charakteru, ako je uvedené v opise 

predmetu zákazky, 

b) praktické skúsenosti osoby určenej na plnenie zmluvy minimálne na jednej 

zákazke rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet zákazky, 

uvedený v opise predmetu zákazky, za predchádzajúce tri roky od vyhlásenia 

verejného obstarávania. 

Životopis bude obsahovať aj nasledovné údaje: 

- identifikačné údaje o osobe určenej na plnenie zmluvy, 

- informáciu o tom, v akom právnom vzťahu je osoba určená na plnenie zmluvy 

k uchádzačovi, 

- informácie, ktoré preukazujú požadovanú prax a skúsenosti,  podrobný popis 

zákaziek alebo služieb. Z popisu musí byť zrejmé, že prax a skúsenosti sa 

vzťahujú na služby alebo zákazky rovnakého alebo podobného charakteru, ako je 

predmet zákazky uvedený v tomto zadaní. 

Odôvodnenie: uvedeným dokladom uchádzač preukazuje skúsenosti 

s poskytovaním služieb rovnakého alebo podobného charakteru, ako je predmet 

zákazky. 

V prípade, že uchádzač na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti využije technické a odborné kapacity inej osoby v zmysle § 34 ods. 3 

ZVO, súčasťou predloženej ponuky bude aj: 

- fotokópia, resp. scan písomnej zmluvy uzavretej s osobou, ktorej technickými 

a odbornými kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú 

spôsobilosť, z ktorej bude vyplývať záväzok, že táto osoba poskytne svoje 

kapacity počas celého trvania zmluvného vzťahu, 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia osoby, ktorej technickými a odbornými 

kapacitami mieni preukázať svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť. 

Oprávnenie osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni preukázať 

svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť, sa preukazuje vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, na ktorú budú kapacity tejto osoby  poskytnuté. 

Požaduje sa, aby osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo 

odbornej spôsobilosti, zodpovedala za plnenie zmluvy spoločne s uchádzačom. Za tým 

účelom pristúpi svojím podpisom k zmluve medzi uchádzačom a verejným 

obstarávateľom. 

Odôvodnenie: Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo 

odbornej spôsobilosti, musí preukázať splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a nesmú u nej existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) 

a ods. 7 ZVO.  



 

7. Ďalšie informácie : Kontaktná osoba v tomto zadaní je uvedená výlučne pre potreby 

zabezpečenia zverejnenia vysvetlenia údajov uvedených v zadaní a pre potreby 

dohodnutia osobného doručenia ponuky. Komunikácia týkajúca sa vysvetľovania sa 

uskutočňuje zásadne e-mailom, osobné doručenie ponuky je možné dohodnúť aj 

telefonicky. Písomnosti  doložené v ponuke musia byť podpísané oprávneným 

zástupcom uchádzača. 

Vyhodnotenie ponúk uskutoční osoba, ktorá bude verejným obstarávateľom 

poverená/menovaná vyhodnotením ponúk a nebudú u nej jestvovať dôvody, pre ktoré 

by nemohla vyhodnotenie uskutočniť. 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá zmluva, v ktorej bude zakotvená garancia za 

plnenie zmluvy vo výške 20 percent z ceny predmetu zmluvy s DPH. 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzavrieť zmluvu, ak bude predložená 

ponuka od jediného uáchádzača. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


