
Zadanie zákazky 

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

a doplnení niektorých zákonov 

2. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:    00399957 

Telefón:                                +421 267295269 

Kontaktná osoba:        Mária Hiebschová 

e-mail:                           maria.hiebschova@euba.sk 

 

3. Názov predmetu zákazky:  Diplomy a vysvedčenia. 

4. Opis predmetu zákazky:   
 

4 000 ks list A4 pre diplomy s podtlačou pre EU   

5 000 ks list A4 pre vysvedčenia s podtlačou pre EU  

1 500 ks list A4 pre dodatky k diplomom s podtlačou pre EU 

3 500 ks list A3 pre dodatky k diplomom s podtlačou pre EU   

 

Špecifikácia predmetu zákazky: 

   

Názov:  Diplom 

Náklad:  4 000 ks 

Rozsah:  2 strany 

Formát:  A4 

Farebnosť:  1+0 PAN 

Papier:   - 95g/m2, s priebežným dvojstupňovým vodoznakom,  

       - opticky kontrolovateľné farebné vlákna červenej farby, 

        - vlákna kontrolovateľné pod UV žiarením fluoreskujúce žltozelené, 

- štvoritá chemická ochrana, ktorá dáva špecifickú škvrnu pri styku 

s kyselinami so zásadami, s oxidačno-redukčnými činidlami 

a organickými rozpúšťadlami 

Ďalšia ochrana:  ochranná potlač tvorená pozitívnymi linkami v modrej farbe, v ktorej je 

zakomponované logo univerzity. 

Číslovanie:  priama kníhtlač (doplniť pri vybranom sériu a číslovanie) 

 

 Názov:  Vysvedčenie 

 Náklad:  5 000 ks 

Rozsah:  2 strany 

Formát:  A4 

Farebnosť:  1+0 PAN 

Papier:   - 95g/m2, s priebežným dvojstupňovým vodoznakom,  

       - opticky kontrolovateľné farebné vlákna červenej farby, 
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        - vlákna kontrolovateľné pod UV žiarením fluoreskujúce žltozelené, 

- štvoritá chemická ochrana, ktorá dáva špecifickú škvrnu pri styku 

s kyselinami so zásadami, s oxidačno-redukčnými činidlami 

a organickými rozpúšťadlami 

Ďalšia ochrana:  ochranná potlač tvorená pozitívnymi linkami v modrej farbe, v ktorej je 

zakomponované logo univerzity. 

Číslovanie:  priama kníhtlač (doplniť pri vybranom sériu a číslovanie) 

 

Názov:  Dodatok k diplomu  

 Náklad:  1 500 ks 

Rozsah:  2 strany 

Formát:  A4 

Farebnosť:  2+1 (UV neviditeľná, PAN) 

Papier:   - 95g/m2, s priebežným dvojstupňovým vodoznakom,  

       - opticky kontrolovateľné farebné vlákna červenej farby, 

        - vlákna kontrolovateľné pod UV žiarením fluoreskujúce žltozelené, 

- štvoritá chemická ochrana, ktorá dáva špecifickú škvrnu pri styku 

s kyselinami so zásadami, s oxidačno-redukčnými činidlami 

a organickými rozpúšťadlami 

Ďalšia ochrana:  ochranná potlač tvorená pozitívnymi linkami v modrej farbe, v ktorej je 

zakomponované logo univerzity. 

 

 Názov:  Dodatok k diplomu  

 Náklad:  3 500 ks 

Rozsah:  2 strany 

Formát:  A3 

Farebnosť:  2+1 (UV neviditeľná, PAN) 

Papier:   - 95g/m2, s priebežným dvojstupňovým vodoznakom,  

       - opticky kontrolovateľné farebné vlákna červenej farby, 

        - vlákna kontrolovateľné pod UV žiarením fluoreskujúce žltozelené, 

- štvoritá chemická ochrana, ktorá dáva špecifickú škvrnu pri styku 

s kyselinami so zásadami, s oxidačno-redukčnými činidlami 

a organickými rozpúšťadlami 

Ďalšia ochrana:  ochranná potlač tvorená pozitívnymi linkami v modrej farbe, v ktorej je 

zakomponované logo univerzity. 

 Predpokladaná hodnota zákazky:  1 900,00  eur bez  DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom s DPH za požadované množstvo. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                            Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                            Dolnozemská cesta č.1  

                                                            852 35 Bratislava 5 

         do 27.01.2017   do 09.00 h.  mailom   alebo   poštou.    



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

                                                           

1. Miesto dodania: Ekonomická univerzita,  Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, 

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať požadovanú službu, ktorá je predmetom 

zákazky. 

2. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

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

z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

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

doby realizácie predmetu zákazky. 

Dopravné náklady. 

Uchádzač, ktorý ne je platiteľom DPH upozorni na to verejného obstarávateľa. 

Ak je poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je 

zahraničnou osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento 

poskytovateľ nebude pri plnení zadania fakturovať DPH. Vo svojej ponuke však musí 

uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane 

DPH.  

Úspešnému uchádzačovi bude poskytnutá grafika. 

Úspešný uchádzač predloží na schválenie objednávateľovi vzor požadovaného 

predmetu zákazky, t.j. na pedagogické oddelenie EU v Bratislave. 

 

 Lehota dodania:  do 28. februára 2017  

 

 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. 

 


