
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:  Vytvorenie WEB  stránky. 

        Opis predmetu zákazky: 

       Vytvorenie WEB stránky k projektu REPESEA , podľa  špecifikácie: 
 
       WEB stránka k projektu REPESEA: 
      - prenájom domény na 1 rok, 

             - správa WEB stránky počas 1 roka, 
      - umiestnenie stránky mimo servera EUBA.sk,  
     - poplatky za hosting znáša tvorca stránky, web support,  
     - požadujeme vytvorenie v stránke log in zóny pre  partnerov so skrytým obsahom, 
     - tvorba web stránky vo web-builder wix.com (prípadne podobnom systéme, nie WordPress),  
     - aktualizácia stránky do 24 hodín po obdržaní nových údajov od administrátora projektu.  

 - Stránka bude v rozsahu 10-25 A4, bude sa týkať projektu REPESEA, bude dynamická s    
pravidelným dopĺňaním obsahu (text, fotografie, videá).  

     - veľkosť úložiska stránky by malo mať minimálne 3gb dát. 
     - požadujeme stretnutie s tvorcom stránky raz týždenne na EUBA v rozsahu 4 hodiny 

 

         Predpokladaná hodnota zákazky: 2 880,00  € 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 24.03.2017   do 10.00 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, 

http://wix.com/


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  celkové náklady. 

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

doby realizácie predmetu zákazky. 

 

 Lehota dodania:  podľa záväznej objednávky. 

 

  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. 

 


