
   

  
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  

      Názov predmetu zákazky: Obstaranie licencie softvéru pre marketingové analýzy v Exceli  

2. Opis predmetu zákazky:   

Predmetom zákazky je: 

Marketing engineering pre Excel STANDARD Package – Software, licencia na 12 mesiacov, 
skupinový subskripčný kód v počte 11 kusov. 

 Doplnkový nástroj pre Microsoft Excel 

 Marketingové nástroje: 
o segmentácie trhu, cielenie a umiestňovanie produktov na trhu 
o rozhodovanie o nových produktoch 
o simulovanie predpovede predajov 
o rozhodovanie o reklamnej stratégii 
o rozhodovanie o predajných kanáloch 

 Modelovanie: 
o Bass diffusion model 
o Conjoint Analysis model 
o Customer Choice model 
o Customer Lifetime value model 
o Perceptual mapping model 
o Resource allocation model 
o Segmentation and Targeting model 

Jedná sa o elektronickú dodávku, dopravné náklady sú teda nulové. 

Dodacia lehota najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia objednávky. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 480,00 Eur bez DPH 

 

 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom za predmet 

zákazky vrátane  DPH v eurách.   

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 09.02.2017 do 9.00 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: 

mailto:anna.narodova@euba.sk


- podrobný opis predmetu zákazky   
- cenovú ponuku a 
- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom 

zákazky. 

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

5. Miesto poskytnutia služby:    

Miesto  poskytnutia služby: Ekonomická univerzita v Bratislave, elektronická dodávka.  

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 predmetu zákazky celkom bez DPH   

- sadzba a výška DPH   

- navrhovaná zmluvná cena predmetu zákazky celkom s DPH.  

 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 

osobou z tretieho štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri 

plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť 

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

Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre 

DPH podľa § 7 a/alebo § 7a zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v 

SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..   

Lehota splatnosti faktúry 30 dní. 

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

9. Lehota poskytnutia: uvedená v bode 3 tohto zadania.  

10. 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 3.  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  



  

  

  

  
  

  

  

  
  

  

  

  
  

 

 

 


