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 267295277
Kontaktná osoba:
Mária Hiebschová

2. Názov predmetu zákazky: Ubytovacie služby.
Podrobný opis predmetu zákazky:

Požadované podmienky:
Ubytovanie v centre Bratislavy - časť Staré mesto v 3* hoteli, pre jednu osobu, v jednolôžkovej
izbe. Izba nefajčiar, ktorá v cene zahŕňa klimatizáciu, káblovú televíziu, telefón, minibar,
bezpečnostný trezor, písací stôl, sprchový kút/vaňa, toaletu, sušič vlasov a raňajky vo forme bufetu
v nasledujúcich termínoch:
 od 20.01.2019 - 02.02.2019, t.j. 13 nocí pre jednu osobu
Poskytovateľ je povinný vo svojej ponuke uviesť názov hotela, adresu a jeho web stránku.
Predpokladaná hodnota zákazky (vrátane miestneho poplatku/dane): 802,10 eur za celý pobyt
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 17.01.2019 do 9.00 h.
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava
e-mail: maria.hiebschova@euba.sk
informácie na tel.č. 672 95 277
kontaktná osoba: Mária Hiebschová
Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne.
5. Miesto poskytnutia služby: uvedené v opise predmetu zákazky.
6. Podmienky účasti uchádzačov: Doklad o oprávnení poskytovať službu a čestné vyhlásenie, že

nemáte uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v SR
alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.
7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:
Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:
- navrhovaná cena bez DPH
- sadzba a výška DPH
- navrhovaná cena s DPH.
V cene predmetu zákazky celkom musí byť zahrnutý aj miestny poplatok/daň.
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho
štátu a miesto dodania služby je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení fakturovať DPH. Vo svojej ponuke
však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.
8. Lehota poskytnutia služby: uvedená v bode 2. tejto výzvy
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. Verejný obstarávateľ preddavok neposkytuje.

