
 
Výzva 

na predkladanie ponúk  
 

 Podprahová zákazka 
podľa § 99 zákona o verejnom obstarávanía o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) 
 
Druh zákazky:            Podprahová 
Predmet zákazky:      Služba     
I.  Názov, adresa a kontaktné miesto  verejného obstarávateľa 

Úradný názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave                IČO:  00399957 
     Poštová adresa:  Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5 
     
     Miesto/obec:   Bratislava                                                         PSČ: 852 35 
      
     Kontaktné miesto:   Oddelenie pre verejné obstarávanie 
                                       miestnosť D 1.27         

                     
    Kontaktná osoba: Ing. Anna Národová                                  Telefón: +421 2 6729 5147   

                                
E-mail:  anna.narodova@euba.sk                                           Fax:  +421 2 6729 5185 
 

     Internetová adresa: www.euba.sk 
 

 II. Opis 

      II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Zabezpečenie leteniek a súvisiacich 
služieb s prepravou osôb do zahraničia. 

      II.2. Druh zákazky a miesto poskytovania  služieb:   Podprahová zákazka s výzvou na    
predkladanie ponúk 

             Služba  

             Hlavné miesto dodania tovaru:  Bratislava, Košice            NUTS kod  SK 01, SK 042 
      II.3. Stručný opis  zákazky: Verejný obstarávateľ požaduje priebežné a pružné zabezpečenie 

leteniek a súvisiacich služieb pre potreby Ekonomickej univerzity v Bratislave v súvislosti so 
zahraničnými pracovnými cestami vrátane akceptovania ITIC preukazov a z toho vyplývajúcich 
cestovných výhod. 

 Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch. 
Predpokladaná hodnota predmetu zákazky je 59 900,00 EUR bez DPH. 

         II.4.  Spoločný slovník obstarávania  (CPC) 

                Hlavný predmet  63512000-1 

                Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 

       II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 

       II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie 

       II.7. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 

      II.8. Mena:  EUR 

 

 III.  Administratívne informácie 

       III.1. Podmienky na získanie súťažných podkladov 

       Lehota na poskytnutie súťažných podkladov 
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       Dátum:  do  05.11.2010  

       Čas: najneskôr do 12.00 h. 

       Úhrada za súťažné podklady:  Nevyžaduje sa. 
        Súťažné podklady si záujemca môže vyžiadať písomne prostredníctvom pošty, faxom, alebo  e-

mailom  na    adrese  verejného obstarávateľa uvedenej v bode 1. tejto výzvy.  
               
       Spôsob prevzatia súťažných podkladov:                                                                                       

osobné prevzatie alebo zaslanie poštovou zásielkou na základe originálneho písomného 
vyžiadania uplatneného do termínu  vydávania súťažných podkladov.                                       

       III.2. Lehota na predkladanie ponúk 

       Dátum: najneskôr do 22.11.2010 

       Čas: najneskôr do 09.00 h. 

       III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 

       Dátum: do 23.02.2011 

       III.4. Podmienky otvárania ponúk 

       Dátum:  23.11.2010 

       Čas: o 10.00 h. 

       Miesto: Podľa bodu I tejto výzvy. 

IV. Podmienky účasti 

     IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
- originál alebo úradne osvedčená kópia dokladu o oprávnení poskytovať službu. Úradné 

osvedčenie musí byť predložené v origináli. 
 
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie 

    Nepožadujú sa. 

    IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť    

    Uchádzač predloží originál alebo úradne overenú kópiu: 

1.  Zoznam dodávok služieb za predchádzajúce tri roky s uvedením cien, lehôt dodania 
a odberateľov, odberateľom 
a) bol verejný obstarávateľ podľa platného zákona o verejnom obstarávaní, dôkaz o plnení 

potvrdí tento verejný obstarávateľ, 
b) bola iná osoba ako verejný obstarávateľ, dôkaz o plnení potvrdí odberateľ, ak to nie je 

možné, vyhlásením uchádzača o ich dodaní. 
Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť zoznam plnenia zmlúv rovnakého alebo podobného 
charakteru s predmetom zákazky, začaté a ukončené v rokoch 2007, 2008, 2009 s uvedením 
ich cien bez DPH v eur a počtu jednotlivých dodaných leteniek (nie charterové lety), lehôt 
dodania (začatie, ukončenie) a odberateľov (u odberateľov uchádzač uvedie ich názov alebo 
obchodné meno, adresu jeho sídla alebo miesto podnikania a údaje na kontaktnú osobu 
vrátane telefónneho čísla. Ekvivalent v inej mene uchádzač vo svojej ponuke prepočíta podľa 
kurzu Národnej banky Slovenska platným ku dňu 31.12. príslušného kalendárneho roka. 
Požiadavka verejného obstarávateľa: uchádzač musí preukázať aspoň jedno plnenie 
s dodaním minimálne 10 kusov individuálnych leteniek (nie charterové lety). 

2. Ak ide o poskytnutie služby opisom technického vybavenia a opatrení použitých uchádzačom 
na zabezpečenie kvality a jeho študijných a výskumných zariadení. 

 Minimálna požadovaná úroveň štandardov: 
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 Verejný obstarávateľ požaduje predložiť doklad – certifikát o zavedení systému riadenia 

kvality vydaný nezávislou inštitúciou, pričom verejný obstarávateľ uzná aj iný ekvivalent 
osvedčenia alebo rovnocenné osvedčenia vydané príslušnými orgánmi členských štátov 
Európskych spoločenstiev  resp. iné dôkazy predložené uchádzačom, ktoré sú rovnocenné  

 
 

s opatreniami na zabezpečenie kvality podľa požiadaviek na vydanie tohto certifikátu 
v originálnom vyhotovení alebo úradne osvedčená kópia tohto dokumentu. 

 

V. Kritériá vyhodnotenia ponúk  
     1. Cena predmetu zákazky 
 2. Výška stornopoplatkov 
     Spôsob hodnotenia je uvedený v súťažných podkladoch. 

VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy (dohody) 

 VI.1. Typ zmluvy (dohody): zmluva na poskytnutie služby.  

VI.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné   
ustanovenia, ktorými sa riadia: 

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania,  ako aj zmluvné záruky sú podrobne uvedené 
v súťažných podkladoch. 

VII. Doplňujúce informácie 

 

V Bratislave   29. 10. 2010 

 

 
Ing. Mária Dziurová 

             kvestorka EU 
 

 


