
 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 267295269 

Kontaktná osoba:           Ing. Galina Uherková 

e-mail:                           galina.uherkova@euba.sk 

2.Názov predmetu zákazky:  Prezentácia univerzity prostredníctvom účasti na Virtuálnom 

dni otvorených dverí 

 

Opis predmetu zákazky:  

 

Prezentácia univerzity prostredníctvom účasti na Virtuálnom dni otvorených dverí cez 

vysielanie videoprezentácie. 

 

1. Účasť na Virtuálnych dňoch otvorených dverí prostredníctvom odvysielania 

videoprezentácie 

 Zameranie: študenti stredných škôl 

 Dĺžka video prezentácie: 10 - 15 minút 

 Počet vysielaní: 12 

 Obdobie vysielania: 1.12.2020 - 15.2.2021 

 

 Predpokladaná hodnota zákazky celkom:  1 425,60 € s DPH. 

 

3.Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané  množstvo v     

eurách. 

       Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
         Cenovú ponuku je potrebné predložiť  e-mailom/poštou  na adresu:  

Ekonomická univerzita V Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava  

e-mail: galina.uherkova@euba.sk  

informácie na tel. č. +421 2672 95269 

kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  

     V ponuke bude uvedené obchodné meno uchádzača (ďalej „Uchádzač") a nápis „Cenová   

ponuka – Prezentácia univerzity“. 
 do 13.11.2020   do   10.00 h.  

 

Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne.  
 Ponuka musí obsahovať:  

- cena predmetu zákazky/návrh na plnenie kritéria   

- opis predmetu zákazky   

- splnenie podmienok účasti podľa bodu 4. tohto zadania.  

                                                           

mailto:galina.uherkova@euba.sk


Miesta dodania:  

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

 

4. 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 a  

- 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. Ďalšie informácie:  
 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 a musí zahŕňať: 

 cena jednotková bez DPH  a s DPH, 

cena       celková za predpokladané množstvo  bez DPH  a s DPH 

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

predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 

 Lehota dodania: do 5 dní po vystavení objednávky.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujucemu. 

Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

Platba až po dodaní predmetu zákazky.  

V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré       

súvisia/budú súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  

      

 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk 

(vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento 

prieskum trhu. 

O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať 

všetkých uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 

NÁVRH NA PLNENIE KRITÉRIA 

Ponuky sa budú vyhodnocovať na základe najnižšej ceny.  

Predmet zákazky: Prezentácia univerzity 

Uchádzač: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V ................................ , dňa 

Podpis 

 

 

Poznámka: 

V prípade, ak má Uchádzač  sídlo mimo územia Slovenskej republiky a je platcom DPH, 

verejný obstarávateľ - Objednávateľ má povinnosť v zmysle platných právnych predpisov 

SR odviesť daň za Uchádzača  - to znamená, že Uchádzač  nebude fakturovať DPH.  

 

Avšak - keďže cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v eurách, ktorú Verejný 

obstarávateľ - Objednávateľ zaplatí za predmet tejto zákazky je  kritériom na vyhodnotenie 

ponúk, Uchádzač -  (platca DPH) so sídlom mimo územia SR uvedie svoju cenu tak, že 

pripočíta príslušnú  výšku DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

 cena predmetu zákazky 
celkom bez DPH V EUR 

Výška DPH v EUR 

(sadzba 2 0 % )  

cena predmetu zákazky 
celkom s DPH V EUR 

    Prezentácia univerzity 

prostredníctvom účasti 

na Virtuálnom dni 

otvorených dverí cez 

vysielanie 

videoprezentácie  

 

 

 

 

 

  


