
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:  Zabezpečenie ubytovania v hoteli v Bratislave - centrum. 

        Opis predmetu zákazky:   zabezpečenie ubytovania  pre jednu osobu  v termíne 

26.09.2018 -29.09.2018 (3 noci) v hoteli -  kategória hotela  ***,  v centre Bratislavy v časti 

Staré mesto. Izba nefajčiar s klimatizáciou, káblovou televíziou, telefónom, minibarom, 

bezpečnostným trezorom, písacím stolom,  sprchovým kutom/vaňou, sušičom vlasov. 

Raňajky vo forme bufetu. Cena za izbu má byť stanovená vrátane raňajok a mestskej dane 

s DPH spolu za cely pobyt. 

 

Termín: 26.09. - 29.09.2018 (3 noci). 

Miesto: Hotel v centre  Bratislavy, štandard: tri hviezdičky 

Predpokladaná hodnota zákazky: 209,10  € s  DPH. 

 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                            852 35 Bratislava 5 
                                      do 25.09.2018   do 12.00 h.    poštou alebo mailom  
                                                         na email: galina.uherkova@euba.sk 
                                                                

5. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                               852 35 Bratislava V.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

mailto:galina.uherkova@euba.sk


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  všetky náklady. Cena za izbu má byť 

stanovená vrátane raňajok a mestskej dane s DPH spolu za cely pobyt. 

      Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas doby 

realizácie predmetu zákazky. 

 Lehota dodania:  26.09.2019 – 29.09.2019. 

 

  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. 

 

 

 


