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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 

Email:   maria.hiebschova@euba.sk 

2.  Názov predmetu zákazky:  Odborné kurzy štatistiky a ekonometrie pre publikačné výstupy 

doktorandov a odborných asistentov. 

Špecifikácia predmetu zákazky:  

Predmetom zadania zákazky sú odborné kurzy vrátane konzultácii a dodania materiálov 

(odborná literatúra a manuály pre uvedené analýzy). Podrobná špecifikácia je uvedená na strane 

č.3 tejto výzvy. 

Predpokladaný rozsah odborných kurzov je minimálne 40 hodín a konzultácií je minimálne 20 

hodín. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 950,00   eur bez DPH. 

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

Uchádzač s najnižšou ponúknutou cenu za celý predmet zákazky sa stane úspešným. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Termín predloženia cenovej ponuky: do 20.11.2019 do 10.00 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: Hiebschová Mária. 

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

6. Miesto poskytnutia služieb:   

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

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.  
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- 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: 

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 súvisiacich 

s požadovanou službou. 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. 

9.Lehota poskytnutia služieb:  Poskytovateľ vykoná požadovanú službu v mesiaci december 

2019. 

10. 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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Technická špecifikácia predmetu zákazky: 

Odborné kurzy štatistiky a ekonometrie pre intenzifikáciu publikačných výstupov 

1. Odborné kurzy (štatistika a ekonometria)'v rozsahu min. 40 hodín interaktívnou formou 

2. Odborné konzultácie v rozsahu min. 20 hodín týkajúce sa konkrétnych pripravovaných publikačných výstupov 

členov projektového tímu (6-10 participujúcich) v oblasti regresnej analýzy a panelovej regresie. 

3. Príprava prezentácií s konkrétnymi postupmi riešenia vrátane príkladov. 

4. Poskytnutie odborných učebných materiálov vrátane manuálov pre tvorbu štatistických a 

ekonometrických modelov v programe GRETL alebo e-views. 

Vecné zameranie odborných kurzov: 

a. Testovanie závislosti v oblasti medzinárodného obchodu. 

b. Testovanie normality. 

c. Korelačná analýza - teória a praktická aplikácia. 

d. Regresná analýza - podmienky, príprava dát, testovanie dát, realizácia, interpretácia. 

e. Spracovanie štatistického súboru a testovanie hypotéz v publikáciách v oblasti medzinárodného obchodu, 

falošná regresia na konkrétnych príkladoch. 

f. Riešenie regresnej analýzy prostredníctvom softwaru, odporúčané postupy a najčastejšie chyby. 

g. Interpretácia regresných modelov z vybraných publikácií v oblasti medzinárodného obchodu. 

h. Panelová regresia (príprava, podmienky, výsledky, interpretácia).



 
 
 
 
 

 

 

 

 


