
  

 

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 267295277 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky: Výroba a dodávka talárov a čiapok na mieru pre 

akademických funkcionárov vrátane obalov. 

3. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je výroba a dodávka talárov a čiapok na 

mieru pre akademických funkcionárov, vrátane obalov, pre FHI Ekonomickej 

univerzity v Bratislave a to: 

2 ks  taláre 

2 ks čiapka 

    2 ks obal na talár + čiapka (samostatne obal pre talár aj čiapku) 

 Materiál, farebné prevedenie, zameranie, skúška a ušitie po dohode s úspešným       

uchádzačom. 

Špecifikácia premetu zákazky: 

    Požiadavky na materiál 

    Materiál na talár: 

kvalitný ťažký hodváb čierna farba 

zloženie: 80% polyester  20% viscóza  

gramáž: 270 g/m 

     Materiál na podšívku 

     Kvalitný bavlnený satén čiernej farby 

     zloženie: 95% polyamid   5% elastan 

     Lemy 

      farba:  Fialový satén, zlaté ozdoby podľa požiadavky 

zloženie: 95% polyamid  5% elastan 

gramáž: 210 g/m 

Fixačná vložka - zloženie 32 % PAD, 68%PES nános 17 mesh, Duo - Dot 

 

Popis talárov a čiapok 

Talár pre prodekanov FHI v Bratislave 

Základný strih talára je vyrobený z ťažkého hodvábu čiernej farby. Šálový límec a manžety na 

rukávoch sú zo saténu vo farbe tmavo fialovej. Lemované okraje límca a rukávových manžiet 

sú z bavlneného saténu tmavo fialovej farby so zlatým lemovaním. Podšitie je do dvoch tretín 

talára čiernym bavlneným saténom. Zapínanie talára je riešené skrytým zapínaním a 

cvočkami. Všetky podlepenia sa robia z rašlovo-fixačnej vložky stabilizujúcej prednú stranu 

šálového límca a talára. 

Na každom talári by mali byť pod limcom (na každom pleci jedna) úchytky na reťaze.  

 

Čiapka pre prodekanov FHI v Bratislave 

Základný strih čiapky je vyrobený z ťažkého hodvábu čiernej farby. Príklopky čapice sú z 

bavlneného saténu fialovej farby so zlatým lemovaním. Vnútorná podšívka čiapky je z 

bavlneného saténu čiernej farby podlepená rašlovo-vliselinovou fixačnou vložkou. 
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Obal na talár 

dĺžka obalu je v dĺžke talára 

zapínanie na zips 

nepremokavý materiál 

zloženie PES (polyester). 

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 720,00  eur bez DPH. 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 21.03.2019 do 10.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

7. Miesto poskytnutia služieb:   

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.   

8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj kópia dokladu 

o oprávnení poskytovať požadovanú službu a čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti 

vo verejnom obstarávaní, potvrdený konečným rozhodnutím v SR alebo v štáte sídla, miesta 

podnikania alebo obvyklého pobytu.  

9. Stanovenie ceny 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.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služieb v členení: 

Cena bez DPH  

Cena s DPH  

Celková cena bez DPH  

Celková cena s DPH. 

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena poskytnutia služby musí byť  vypočítaná vrátane všetkých  nákladov ako sú 

materiálové, pracovné aj režijné, spojené s výrobou, balením a dodávkou na miesto 

plnenia. 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. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby poskytnutia služby. 

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

10.Lehota poskytnutia služieb:  Poskytovateľ vykoná požadovanú službu do 30 dní od 

uplatnenia objednávky.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 
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