
 

 

  

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 a opis predmetu zákazky:  

Výroba a dodávka talára 
1 ks talár a 1 ks čiapka z kvalitného materiálu  : 

Požiadavky na materiál 

Materiál na talár: 
kvalitný odľahčený zamat čiernej farby 
zloženie: 96 polyester  4% elastan  
gramáž: 270 g/m 

Materiál na podšívku 
     Kvalitný bavlnený satén čiernej farby 
     zloženie: 95% polyamid   5% elastan 
Lemy 

      farba:  čierny satén dišes, zlaté ozdoby podľa požiadavky 
zloženie: 95% polyamid  5% elastan 
gramáž: 250 g/m 

Fixačná vložka - zloženie 32 % PAD, 68% PES nános 17 mesh, Duo - Dot 
Popis talára a čiapky 

Talár pre predsedníčku senátu: 

Základný strih talára je vyrobený z ľahkého zamatu čiernej farby . Šálový límec a manžety na rukávoch sú zo 

saténu dišes vo farbe čiernej. Lemované okraje límca a rukávových manžiet sú z bavlneného saténu čiernej 

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. 

Nenosí reťaz, úchytky nemusia byť.  

Čiapka pre predsedníčku senátu: 

Základný strih čiapky je vyrobený z ľahkého hodvábu čiernej farby. Príklopky čapice sú z bavlneného saténu 

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

podlepená rašlovo-vliselinovou fixačnou vložkou. 

Obal na talár 

dĺžka obalu je v dĺžke talára 
zapínanie na zips 
nepremokavý materiál 
zloženie PES (polyester) 

Presné rozmery talárov budú upresnené po zameraní talárov na fakulte, po vzájomnej dohode so 
zhotoviteľom. Taláre prosíme zhotoviť kvalitne a výzorovo. 

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 21.08.2019 do 10.00 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 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania   

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

5.     Miesto poskytnutia/dodania predmetu zákazky:    

        Uvedená v bode 1. tohto zadania.  
6.     Podmienky účasti uchádzačov:  

 - Uchádzač musí vo svojej ponuke  predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú 

predmetom zákazky. 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.  

7.     Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Spôsob určenia ceny musí byť zrozumiteľný a jasný. 
Verejný obstarávateľ požaduje stanoviť cenu podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o 
cenách v znení neskorších predpisov. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady  potrebné na poskytnutie služby definované v bode 2.  tohto zadania na 

dobu poskytnutia služby vrátane dopravných nákladov na miesto poskytnutia/dodania. 

Cena bude uchádzačom spracovaná v cenovej úrovni platnej ku dňu predkladania ponúk a v súlade so 

zákonmi účinnými ku dňu predkladania ponúk.  

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

 V prípade poskytnutia zľavy z ceny, táto musí byť započítaná do cien jednotlivých častí predmetu zákazky  

Ak je poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento poskytovateľ 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.  

Úhrada až po poskytnutí/dodaní  predmetu zákazky.  

8.     Lehota poskytnutia/dodania: najneskôr do 30 dní od uplatnenia záväznej objednávky.  
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