
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:  Dodávku komplexných služieb pre multimediálne výukové 
materiály 

              Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je zrealizovať dodávku komplexných služieb pre 
multimediálne výukové materiály, v rámci projektu KEGA č. 025EU-4/2017 s názvom 
„Nasadenie multimediálnych výukových materiálov do procesu výučby manažérskych 
predmetov“, konkrétne: 

-návrh webstránky projektu, 

-naprogramovanie a spustenie webstránky projektu, 

-doména a hosting webstránky po dobu riešenia projektu (min. 18 mesiacov), 

-optimalizácia webstránky pre mobilné zaradenia. 

-CMS pre správu obsahu, 

-SEO a technická podpora pre webstránku po dobu riešenia projektu (min. 18 mesiacov). 

Účelom webstránky projektu je vytvoriť rozhranie pre prezentáciu multimediálneho obsahu 

(elektronické publikácie) študentom a širšej verejnosti. 

               Grafická a obsahová stránka webstránky musí byť konzultovaná s odberateľom. 

 Odberateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh webstránky projektu po grafickej, či 

obsahovej  stránke. 

              Zodpovedná osoba:  doc. PhDr. František Pollák, PhD.  
                                                    frantisek.pollak@euba.sk   t. č. +421 903 848 404  

 

              Predpokladaná hodnota zákazky:  1 608,00  € s DPH 
3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predmet zákazky s DPH v 

eurách. 

4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 27.11.2018   do   10.00 h. osobne, mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesta dodania:  Fakulta PM - EU v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava. 

6.  Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia dodávať tovar,  uskutočňovať stavebné práce, alebo 

poskytovať službu. 
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7. 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       celková za predmet zákazky 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 menu ceny. 

        Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.  
        Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu  

zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom 
štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia pripočítaná 
DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH.  

 

 Lehota dodania:  Dodávateľ odovzdá predmet zákazky do 2 týždňov od vystavenia 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. 

 

 

 

 

 

 

 


