
 

  
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  

2. Názov predmetu zákazky:   

3. Audit ročnej účtovnej závierky za rok 2018   - 1ks 
Opis predmetu zákazky: 
EU v Bratislave je univerzitnou verejnou vysokou školou. Na finančné zabezpečenie hlavnej činnosti si 
zostavuje rozpočet pozostávajúci z výnosov a nákladov. Výnosmi sú hlavne dotácie zo štátneho rozpočtu, 
poplatky spojené so štúdiom, výnosy z majetku verejnej vysokej školy. Nákladmi sú náklady potrebné na 
zabezpečenie jej hlavnej činnosti a rozvoja. EU v Bratislave vykonáva v súlade s §18 vysokoškolského 
zákona podnikateľskú činnosť. EU v Bratislave je platiteľom dane z pridanej hodnoty. Na univerzite v 
súčasnosti študuje cca 7 500 študentov, počet zamestnancov k 31.10.2018 bol 1 004. Univerzita má 7 fakúlt 
z toho jedna má sídlo mimo Bratislavy - ide o PHF v Košiciach. V roku 2017 netto objem majetku EU v 
Bratislave bol vo výške 61 148 961,72 Eur a príjmová časť rozpočtu bola vo výške 29 165 686,97 Eur. 
Spracovanie účtovníctva univerzity je zabezpečené softwarom IS EU BA od združenia Atos - s&t. Počet 
účtovných dokladov v roku 2018 bude asi 95 tisíc (interné účtovné doklady, bankové výpisy, dodávateľské 
faktúry, odberateľské faktúry).  

      Predpokladaná hodnota zákazky: 5 833,33 € bez DPH. 
3.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.   

4.     Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 22.11.2018 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: 

- výpočet ceny predmetu zákazky 
- opis  ponúkaného predmetu zákazky 
- požadované podmienky účasti   

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

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

Uvedené v bode 1. tohto zadania.  

6.     Podmienky účasti uchádzačov:  

        Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú 

predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,  postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na 

požadovanú informáciu.  

7.     Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

mailto:anna.narodova@euba.sk


- navrhovaná zmluvná cena bez DPH    

- sadzba a výška DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH  

V cene za predmet zákazky sú zahrnuté   všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky. 

Ak je poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento poskytovateľ nebude pri plnení predmetu zákazky 
fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 
Z.z. a cenu vrátane DPH.  

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

Preddavok verejný obstarávateľ neposkytuje. 

8.     Lehota poskytnutia: do  16.04.2019.  

9.     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 2.  

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


