
   

  
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: Obstaranie elektronickej trvalej licencie CorelDRAW® Graphics Suite 2018 – 1ks 
  
       Podrobný opis predmetu zákazky:  

        Sada CorelDRAW® Graphics Suite 2018 je software určený pre vytváranie grafických návrhov, 

zalamovanie textu, vytváranie ilustrácií, úpravu fotografií, prevod rastrovej grafiky na krivky, vytváranie 

webovej grafiky a tlačových projektov. Umožňuje vytváranie HDR obrázkov spájaním fotografií, snímanie 

obrazoviek a vytváranie čiarových kódov. 

Súčasťou balíka je databáza 10 000 klipartov a obrázkov, 2 000 fotografií, 1 000 TrueType a OpenType 

písem, 350 šablón, 600 prechodvých výplní a podrobný návod na použitie v českom jazyku. 

Software je určený pre Windows 10, 8.1 v 64bitovej verzii  

Podporované formáty súborov: 

Vektorové súbory CDR, SVG, AI, VSD  

Rastrové súbory EPS, PNG, PSD, TIF, ICO, GIF, JPG, DNG, BMP, CPT  

Import súborov PDF, DXF, DWG, RTF, PUB, EXE, PS, PRN, HTM 

Doba používania: bez časového obmedzenia 
 

V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na konkrétneho 

výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný 

obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími.  

Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 550,00 eur 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 10.12.2018 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 vrátane určenia 

značky a názvu  
- doklad – podmienka účasti 

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

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

EU v BA, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

6.     Podmienky účasti uchádzačov:  Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 

mailto:anna.narodova@euba.sk


- dokladu, že uchádzač, ktorý predkladá ponuku je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu.   

7.    Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- výška a sadzba DPH  
- navrhovaná zmluvná cena s DPH  
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ 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.  
Platba až po poskytnutí. 

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

V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré súvisia/budú 

súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  

8.    Lehota poskytnutia: do 14 dní od vystavenia objednávky/uzavretia zmluvy.  

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.  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


