
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 267295269 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Letná škola - konferencia. 

        Opis predmetu zákazky:   zabezpečenie ubytovania, stravovania a konferenčných 

služieb pre 24 účastníkov letnej     školy Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

 

Termín: 28.8.-4.9.2017 

Miesto: Hotel v Bratislave, štandard: štyri hviezdičky 

Lokalita: Bratislava Petržalka, Bratislava Ružinov, Bratislava Staré mesto, Bratislava Nové 

mesto. 

Počet osôb: 24 

1. Prenájom konferenčnej miestnosti s kapacitou 24 osôb  - 28.8.2017 (večerný prenájom po 

17.00 hod.) príprava sedenia, flipchart+flipchartový papier + fixky, laserové ukazovatko    (2h)   

 Typ sedenia: U 

2. Prenájom konferenčnej miestnosti s kapacitou 24 osôb   - 29.8.-2.9.2017 (do 8 hod. v čase 

9.000-17.00), príprava sedenia, flipchart+flipchartový papier + fixky, laserové ukazovatko   

(5dní)  

Typ sedenia: U, v dňoch 1.9 a 2.9. môže byť aj miestnosť s typom sedenia: škola (stoly za 

sebou) 

3. Prenájom konferenčnej miestnosti s kapacitou 24 osôb - 4.9.2017 (do 8 hod. v čase 9.000-

17.00), príprava sedenia, flipchart+flipchartový  papier + fixky, laserové ukazovatko - (1 deň) 

Typ sedenia: U 

Ubytovanie: 2- lôžkové izby s raňajkami ( studený a teplý bufet, pohár sektu ) – 28.8.-

4.9.2017 (7 izieb x 7 nocí)  

Občerstvenie:  

Káva ( 12 ks x 6 dní ) 72 porcií  

Čaj    ( 12 ks x 6 dní ) 72 porcií  



Džbán s vodou  l l/ 4 osoby spolu 12 ks  

Obed:  2- chodové menu – výber z dvoch jedál : mäsité a bezmäsité  (6 dní x 22) =  

spolu 132 porcií ,  

- 0,25 l polievka                                   
- hlavné jedlo – 150 g mäsa + 200g príloha     
- džbán s vodou počas obeda 1 l pre 4 osoby  (6x 5 džbánov) - počet 24  
-  

Večera :  2- chodové menu – výber z dvoch jedál : mäsité a bezmäsité  (7 dní x 12) =  

spolu 84 porcií  

- 0,25 l polievka                                   
- hlavné jedlo – 150 g mäsa + 200g príloha     
- džbán s vodou počas večere 1l/ 4 osoby -  počet 14 ks   
 

Bezmäsity variant: 300 g vegetariánska strava ( cestoviny, rizoto)                                      

Mestský poplatok (spolu 98 osobonocí)   

Datavideoprojektor v konferenčnej miestnosť počas všetkých dní prenájmu konferenčnej 

miestnosti 

Ozvučenie (zosilňovač, reproduktor) počas všetkých dní prenájmu konferenčnej miestnosti 

Parking pred hotelom alebo v hotelovom dvore každý deň pre 2 autá.   

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 400,00  € s  DPH. 

 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 08.03.2017   do 12.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                               852 35 Bratislava V.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. 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 a musí zahŕňať  dopravné náklady. 

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

doby realizácie predmetu zákazky. 



 

 Lehota dodania:  28.08.2017 – 04.09.2017. 

 

  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. 

 

 

 

 

 


