
   

  

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 predmetu zákazky: 2x Vydanie a tlač monografie so zahraničným ISBN  
         Podrobný opis predmetu zákazky: je uvedený v prílohe č.1 tohto zadania. 
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 16.11.2020 do 09.00 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  
- podmienky účasti. 

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

5.     Miesto poskytnutia/dodania predmetu zákazky:    

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1. 

6.     Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: 
- 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.  

7.    Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH 
- výška a sadzba DPH  
- navrhovaná zmluvná cena s DPH  
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ 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.  
Platba až po poskytnutí. 

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

V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady (aj dopravné na EU v BA  a distribúciu 

povinných výtlačkov do knižníc v krajine vydania na miesto dodania) a primeraný zisk, ktoré súvisia/budú 

súvisieť s realizáciou/poskytnutím celého predmetu zákazky.  

8.    Lehota poskytnutia/dodania: do 30 dní od doručenia záväznej objednávky. 
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Príloha č. 1 k zadaniu zákazky 

 

 

2x Vydanie a tlač monografie so zahraničným ISBN – špecifikácia zákazky:  

 

 

Vedecká  monografia č. 1: CORE TOPICS OF HUMAN CAPITAL STABILISATION 

Kvalita zaradenie publikácie Do kategórie AAA publikačnej činnosti 

formát tlače A5 

rozsah vnútra  190 strán + 4 strany obálky 

požadovaná gramáž a povrchová 

úprava papiera  

Na vnútro papier 80 g/m2 bezdrevný ofsetový 

prevedenie tlače 4farebné 

obálka  Farebná jednostranná tlač 4+0, požadovaná gramáž a povrchová 

úprava papiera na obálku 250 g/m2 natieraný a na jej povrchovú 

úpravu lamino leské + textové vnútro 80 BO 

grafický návrh obálky  Požadujeme 

grafické úpravy textu Požadujeme 

požadovaná gramáž a povrchová 

úprava obálky 

Odporúčame 250 g/m2, povrch lamino leské 

farba tlače obálky  4+0 jednostranná farebná tlač 

ISBN  Požadujeme pridelenie zahraničného ISBN 

väzba V8 tvrdá 

náklad 100 kusov 

termín dodania resp. výroba Do 30 dní od doručenia objednávky 

Dodanie publikácie na adresu 

zadávateľa 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 852 35  

Bratislava, SR 

 

 

 

Vedecká  monografia č. 2: HOW CAN SPORT ORGANIZATION SUPPORT HUMAN  

          CAPITAL STABILISATION? 

Kvalita zaradenie publikácie Do kategórie AAA publikačnej činnosti 

formát tlače A5 

rozsah vnútra  120 strán + 4 strany obálky 

požadovaná gramáž a povrchová 

úprava papiera  

Na vnútro papier 80 g/m2 bezdrevný ofsetový 

prevedenie tlače 4farebné 

obálka  Farebná jednostranná tlač 4+0, požadovaná gramáž a povrchová 

úprava papiera na obálku 250 g/m2 natieraný a na jej povrchovú úpravu 

lamino leské + textové vnútro 80 BO 

grafický návrh obálky  Požadujeme 

grafické úpravy textu Požadujeme 

požadovaná gramáž a povrchová 

úprava obálky 

Odporúčame 250 g/m2, povrch lamino leské 

farba tlače obálky  4+0 jednostranná farebná tlač 

ISBN  Požadujeme pridelenie zahraničného ISBN 

väzba V8 tvrdá 

náklad 100 kusov 

termín dodania resp. výroba Do 30 dní od doručenia objednávky 

Dodanie publikácie na adresu 

zadávateľa 

 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 852 35  

Bratislava, SR 

 


