
 

Zadanie zákazky 

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 

Názov predmetu zákazky: Zabezpečenie konferencie 

Opis predmetu zákazky:  

Prenájom priestorov, ubytovanie  a poskytnutie stravovania pre účastníkov medzinárodnej vedeckej konferencie (viď príloha). 

 

 predpokladaný počet účastníkov konferencie:  100 osôb 

 začiatok konferencie           30.11.2017     09.00 h. 

 záver  konferencie               1.12.2017   13.00 h. 

 

1. Prenájom:  

  prenájom zasadacích miestností: 

30.11.2017   

13.00  - 15.00 h. 

jedna zasadacia miestnosť s kapacitou 100 osôb, 

10.30  - 18.00 h. 

päť zasadacích miestnosti  s kapacitou   minimálne 15 osôb / 1 miestnosť, 

  

1.12.2017   

11.00 h.  - 12.00 h. 

    



 

jedna zasadacia miestnosť s kapacitou 100 osôb, 

 9.15  - 10.45 h. 

päť zasadacích miestnosti   s kapacitou   minimálne 15 osôb / 1 miestnosť, 

 

 rozmiestnenie posterov  v počte 6 ks 

 prenájom premietacieho plátna v počte 1 ks. 

 

2. Ubytovanie:  

 ubytovanie na 1 noc  -  z 30.11 na 1.12.2017  

v 1, 2, 3, 4 posteľových izbách a apartmánoch pri počte  100 osôb  spolu. 

 

3. Stravovanie: 

 raňajky 1 x s možnosťou výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy. 

 obed 2 x s možnosťou výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy 

 občerstvenie 4 x 

 raut 

 

     

     

     

     

Predpokladaná hodnota zákazky: 9 166,66  eur bez DPH  

Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH . V cene budú zahrnuté všetky náklady potrebné na uskutočnenie zákazky. 

Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 06.06.2017   do 12.00 h faxom, 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  

 

 

 

Príloha 

Zabezpečenie Medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 30.11.2017 – 1.12.2017 – obec Smolenice.  

Všetky služby požadujeme v jednom objekte.  

Počet účastníkov je max. 100 a je predpokladaný,  v závislosti od počtu prihlásených sa môže meniť.  

Cena za konferenciu sa bude odvíjať od počtu účastníkov, ktorí využijú stravovacie, ubytovanie služby a od množstva 

využitých priestorov a využitého vybavenia. Presný počet účastníkov bude záväzne oznámený  5 kalendárnych dní pred 

začiatkom konferencie. 

 

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH pre 100 osôb  je 9 166,66 eur.  Cena na jedného účastníka nesmie presiahnuť 

110,- € s DPH. Požadujeme predložiť cenovú ponuku pre 100 účastníkov.  

 

 

Stravovanie 1x raňajky, 2x obed, 1x raut 

Občerstvenie 4x káva, čaj, minerálka, čajové pečivo 

Ubytovanie 1 – 4 lôžkové izby, apartmán (cca 100 

osôb) 

Prenájom priestorov 5x rokovacia miestnosť s kapacitou 

min. 10 osôb – môže byť menej 

v závislosti od počtu prihlásených 

účastníkov a vytvorených sekcií 

 + 1 veľká sála – pre cca 100 osôb 

mailto:peter.ondrejka@euba.sk


 

Prenájom vybavenia 6 x postery + 1 x premietacie plátno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30.11. – 

1.12.2017 

Predpoklad Cena 

bez 

DPH 

Sadzba 

DPH 

Cena 

celkom s 

DPH 

Stravovanie 1xR, 

2xO, 

1xRaut 

100 

účastníkov 

   

Občerstvenie 4x 100 

účastníkov 

   

Ubytovanie 1x 100 

účastníkov 

   

Prenájom 

menších 

miestností 

5x 100 

účastníkov 

   

Prenájom – 

veľká sála 

1x 100 

účastníkov 

   

Prenájom 

vybavenia 

6x 100 

účastníkov 

   



 

Spolu  100 

účastníkov 

   

 


