
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 

Kontaktná osoba:      Mária Hiebschová 

e-mail:                          maria.hiebschova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie  konferencie. 

             Opis predmetu zákazky:  Zabezpečenie medzinárodnej vedeckej konferencie v dňoch 
28.11.2019 -  29.11.2019 – lokalita obce Smolenice pre cca 100 účastníkov. Podrobná 
špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č.2 zadania. 

 
Stravovanie 1x raňajky, 2x obed, 1x raut 
Občerstvenie 4x káva, čaj, minerálka, čajové pečivo 

Ubytovanie 1-4 lôžkové izby, apartmán (cca 100 osôb) 
Prenájom priestorov 5x rokovacia miestnosť s kapacitou min. 10 osôb – môže 

byť menej v závislosti od počtu prihlásených účastníkov 
a vytvorených sekcií 

 + 1 veľká sála - pre cca 100 osôb 

Prenájom vybavenia 6 x postery + 1 x premietacie plátno 

 

         Všetky služby požadujeme zabezpečiť v jednom objekte. 

   Počet účastníkov je  100 a je predpokladaný, v závislosti od počtu prihlásených na   
konferenciu. 

         Cena za konferenciu sa ma odvíjať od počtu účastníkov, ktorí využijú stravovacie a  
ubytovanie služby a od množstva využitých priestorov a využitého vybavenia. 

         Presný počet účastníkov bude záväzne oznámený 5 kalendárnych dní pred začiatkom 
konferencie. 

         Požadujeme  predložiť  presnú adresu uskutočnenia konferencie. 
 Pre vyhodnotenie kritéria požadujeme oceniť priloženú Tabuľku č. 1 Cenová ponuka. 
   

Maximálna výška finančných prostriedkov, ktoré ma verejný obstarávateľ k dispozícii na      
celú zákazku, ak bude účastných 100 osôb:                                12 151,10 eur vrátane DPH, 
 

   Na jednu osobu:                                                                                    121,51 eur vrátane DPH.  
  
       Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom  v eurách vrátane DPH. 

3. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   
                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 07.08.2019   do   10.00 h.  mailom   alebo   poštou     
                                                             

 



Miesta poskytnutia služby:  obec Smolenice 
4. Podmienky účasti uchádzačov:  

Súčasťou predloženej ponuky bude: aj fotokópia, alebo scan dokladu o oprávnení 

poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky. 

uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   podľa   §152 ZVO  môže  preukázať 
splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o zapísaní do ZHS, alebo predložením 

platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,  

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  splnenie   podmienok   účasti 
osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. e) ZVO. 

-  v prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne  dostupnom a bezplatnom 

elektronickom registri,   postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke uvedie link (odkaz 

na webovú stránku) na požadovanú informáciu  

- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania 

alebo obvyklého pobytu.   

5. 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.  

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 v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov. 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. 

Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za zmenu ceny. 
6. Doba poskytnutia služby: 

Lehota poskytnutia služby: 28.11.2019 -  29.11.2019.  

 
7. 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. 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku ani jednu zpredložených 

ponúk.Vprípade rovnosti cien vponukách udvoch alebo viacerých uchádzačov oporadí 

rozhodne dátum a čas predloženia ponuky. Úspešnejší bude ten uchádzač, ktorý podá 

ponuku skôr. 

 



Príloha č. 1 

 

Tabuľka č. 1 Cenová ponuka  

 

Opis Predpokl. počet Cena bez 

DPH 

Výška 

DPH 

Cena s 

DPH 

1 x raňajky 100 osôb    

2 x obed 100 osôb    

1 x raut 100 osôb    

Ubytovanie  1 – 4 lôžkové izby a 

apartmány 

100 osôb    

Prenájom priestorov 

x rokovacia miestnosť s kapacitou 

min. 10 osôb 

 5 x    

1x veľká sala  1x    

Prenájom poster 6x    

Prenájom 1 x premietacie plátno 1x    

Cena celkom bez DPH     

Cena celkom s DPH     

 

Cena celkom v eurách vrátane DPH je kritérium hodnotenia ponuky. 

 

 

 
Príloha č. 2 Podrobný opis predmetu zákazky 
 
Predmetom zákazky je: 
Prenájom priestorov, ubytovanie  a poskytnutie stravovania pre zabezpečenie medzinárodnej vedeckej 
konferencie,  v lokalite obce  Smolenice  v Slovenskej republike:,  
 

 predpokladaný počet účastníkov konferencie:  100 osôb 

 začiatok konferencie           28.11.2019     09.00 h. 

 záver  konferencie               29.11.2019   13.00 h. 

 

1. Prenájom:  

  prenájom zasadacích miestností: 

28.11.2019   

13.00  - 15.00 h. 

jedna zasadacia miestnosť s kapacitou 100 osôb, 

10.30  - 18.00 h. 

päť zasadacích miestnosti  s kapacitou   minimálne 15 osôb / 1 miestnosť, 

  

29.11.2019   

11.00 h.  - 12.00 h. 

jedna zasadacia miestnosť s kapacitou 100 osôb, 

 9.15  - 10.45 h. 

päť zasadacích miestnosti   s kapacitou   minimálne 15 osôb / 1 miestnosť, 

 

 rozmiestnenie posterov  v počte 6 ks 



 prenájom premietacieho plátna v počte 1 ks. 

 

2. Ubytovanie:  

 ubytovanie na 1 noc  -  z 28.11 na 29.11.2019  

v 1, 2, 3, 4 posteľových izbách a apartmánoch pri počte  100 osôb  spolu. 

 

3. Stravovanie: 

 raňajky 1 x s možnosťou výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy. 

 obed 2 x s možnosťou výberu mäsitej alebo vegetariánskej stravy 

 občerstvenie 4 x 

 raut 

 
Obedy – vzorové menu 
28.11.2019  12.00 – 13:00  Celkom 100 os. 
Mäsitá strava: 
Slepačia polievka s rezancami  0,33l 
Zapečené karé s plnkou   180g 
Ryža/opekané zemiaky   250g/50g 
Zeleninová obloha    100g 
Zákusok     1 ks 
Nealko     0,5l 
 
Vegetariánska porcia: 
Zeleninová polievka    0,33l 
Vyprážaný hermelín s brusnicami 200g 
Opekané zemiaky   300g 
Zeleninová obloha   100g 
Zákusok    1 ks 
Nealko     0,5l 
 
 
Obedy – vzorové menu 
29.11.2019  12.00 – 13:00  Celkom 100 os. 
Mäsitá strava: 
Hovädzí vývar s pečeň. haluškami  0,33l 
Kyjevský kotlet     150g 
Varené zemiaky  s maslom   200g 
Zeleninová obloha     100g 
Zákusok      1 ks 
Nealko      0,5l 
 
Vegetariánska porcia: 
Špenátová polievka so syrovými krutónmi  0,33l 
Mexické tortily plnené zeleninou   200g 
Zákusok     1 ks 
Nealko      0,5l 
 
 
 



Raňajky  – vzorové menu 
29.11.2019  08.00 – 09:00  Celkom 100 os. 
Mäsitá strava: 
Šunka, syr, pečivo, maslo džem  120g 
Káva, čaj    0,2l 
 
 
Vegetariánska porcia: 
Jogurt s musli     120g 
Káva, čaj    0,2l 
 

        

        

         

          

          

          

        

    
          

OBČERSTVENIE – coffie break 
 

28. – 29. 11. 2019     4 x      spolu                 celkom 100 os. 
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       
      káva, čaj, minerálka, čajové pečivo   
                                                                                 
 

RAUT   -  28.11.2019    -    19.00 hod.                    

 
počet   osôb – 100 
Vzorové menu  

Jedlá :   
200g studené misy / mäsové výrobky, tvrdé syry /  
200g anglický rozbíf  
  80g kuracie pečienky obalené orav. slaninkou  
150g pečená ryba-losos      
200g vyprážané šampiňóny  
  50g vyprážaný brav. rezeň  
  50g vyprážaný kur. rezeň  
350g kuracie stehno po provensálsky  
200g sviečková Velington  
100g kačacie prsia  
100g bravčové medajlonky  
200g brokolica zapekaná so syrom  
200g špargľa zapekaná  
150g plnená paradajka, paprika, vajce  
150g ovocný šalát  
200g zemiakový šalát  
150g hydinový šalát  
100g cestovinový šalát  
150g opekané zemiaky  
150g paradajkový šalát s olivami a syrom  



150g uhorkový šalát  
  50g jogurtová omáčka  
150g ovocné misy - ovocie  
 chlieb, pečivo / biele, tmavé /  
  70g závin z lístkového cesta - makový s višňami  
  70g závin z lístkového cesta - tvarohový s broskyňami  
  70g závin z lístkového cesta - orechový  
1,5 l minerálka - Zlatá studňa  
1,5 l Bonaqua  
0,25 l cola, fanta, sprite, tonic  
0,20 l cappy džús  

 
 
 

 

 


