
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:  Slávnostná večera. 

 Opis predmetu zákazky:  dátum konania 15.11.2018 od 19:00 do 23:00 hod (od 15:00 do 

19:00 hod priestor na nevyhnutné prípravy, od 23:00 do 24:00 hod priestor na odvoz 

odpadu) 

- miesto konania Historická budova NR SR na Župnom námestí 12 v Bratislave 

- zabezpečenie mobiliáru – 16 okrúhlych stolov po 10 osôb alebo 14 okrúhlych stolov po 12 

osôb s bielym obrusom, 160 konferenčných stoličiek s bielym elastickým návlekom, skelting 

a obrusy na cateringové stoly, elastické návleky na stand by stoly 

- zabezpečenie inventáru – príbory, taniere, servítky, atď. 

- doprava inventáru, mobiliáru, nápojov a jedál na miesto konania 

- zabezpečenie potrebného personálu – 1 šatniar, obsluha – min 7 ľudí, kuchári na 

dohotovovanie a podávanie jedál, servisní a manipulační pracovníci 

- zabezpečenie teplého a studeného bufetu 

- zabezpečenie nápojov – welcome drink prosecco – 160 ks, 5l alebo 6l limonády v sklenených 

džbánoch na každý stôl dolievané, 5l alebo 6l voda s citrónom v sklenených džbánoch na 

každý stôl dolievaná,  nealkoholické nápoje fľaškové v 0,2l alebo 0,33l, káva, čaj, pivo, biele 

víno, červené víno, ružové víno, ktoré budú účtované podľa reálnej spotreby a nepresiahnu 

2 000,- € bez DPH 

- zabezpečenie výzdoby stolov v tematike Životné prostredie   

         Všetky služby požadujeme zabezpečiť v jednom objekte. 
   Počet účastníkov je   predpokladaný, v závislosti od počtu prihlásených na  večeru. 

         Cena za večeru ma odvíjať od počtu účastníkov, ktorí využijú stravovacie a množstva  
využitého vybavenia. 

         Presný počet účastníkov bude záväzne oznámený.   
          Maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré ma verejný obstarávateľ k dispozícii na      

celú zákazku, ak bude účastných 160 osôb:                                8 640,00 eur vrátane DPH, 
 

            Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom  v eurách vrátene DPH. 
3. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                                    Oddelenie pre verejné obstarávanie   
                                                                    Dolnozemská cesta č.1  
                                                                    852 35 Bratislava 5 
                                  do 14.11.2018   do   10.00 h.  osobne   alebo   poštou     
                                  mailom: galina.uherkova@euba.sk                           
Miesta dodania:  obec Pezinok 

4. Podmienky účasti uchádzačov:   



5. Ďalšie informácie:  
 Cena predmetu zákazky: 
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: 
 cena jednotková bez DPH  a s DPH, 
cena  celkom bez DPH  a s DPH 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 
doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za zmenu ceny. 
Lehota dodania: 15.11.2018.  
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. 

 
 


