
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 267295147 

Kontaktná osoba:         Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky: Poskytnutie sprostredkovania  

3. Opis predmetu zákazky: 
      Predmetom tejto zákazky je špecifická sprostredkovateľská činnosť, ktorú uchádzač        vykoná pre verejného 

obstarávateľa za úhradu. 
       Uchádzač je v spolupráci s  americkou univerzitou Franklin University, 201 South Grant Avenue, Columbus 

Ohio (ďalej len „FRANKLIN“) poskytovateľom programu MBA, ktorý má akreditáciu IACBE (International 
Assembly for Colegiate Business Education). Jedná sa o všeobecný program MBA s 10 samostatnými 
modulmi. 

Jeden modul trvá 8 týždňov, z toho 2 po sebe nasledujúce víkendy je priama výučba. Celé štúdium MBA 

prebieha výlučne v anglickom jazyku a trvá 20 mesiacov. Poplatok za štúdium MBA je 10 000 EUR. Prínosom 

programu MBA je získanie poznatkov a skúseností z oblasti manažmentu, zvýšenie kvalifikácie a možnosti 

urýchlenia kariérneho rastu (ďalej všetko spolu len „program MBA“). 

Uchádzač sa zaväzuje vykonať sprostredkovateľskú činnosť pre verejného obstarávateľa, ktorá bude spočívať 

v sprostredkovaní informácií o programe MBA potenciálnym záujemcom o absolvovanie programu MBA (ďalej 

len „uchádzač“) s cieľom uzavretia zmluvy. Minimálny počet pre otvorenie programu MBA je 15 účastníkov. 

       Predpokladaná hodnota zákazky: 19 900,00 eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena vrátane DPH za sprostredkovanie absolvovania 

programu MBA za jedného účastníka (za podmienok sprostredkovania minimálneho počtu 15 účastníkov).  

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 25.07.2016 do 9.00 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 
Ponuku je možné podať: e-mailom, poštou alebo osobne. 
Obsah ponuky: 
- vyplnená a podpísaná  zmluva o sprostredkovaní a 
- doklad o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 
 

6. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 

- dokladu o oprávnení poskytovať službu, ktorá je predmetom zákazky. 

7. Stanovenie ceny predmetu zákazky: 

Cena za vykonanie sprostredkovateľskej činnosti je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných 
strán, a to vo výške ........Eur s DPH za účastníka programu MBA v prípade otvorenia programu MBA 
v danom kalendárnom roku a v prípade zaplatenia celého poplatku za tento program zo strany účastníka. 
Minimálny počet pre otvorenie programu MBA je 15 účastníkov.  

 

9. Lehota poskytnutia predmetu zákazky: je uvedená v  zmluve, ktorá je prílohou tohto zadania. 
10. Ďalšie informácie 



Verejný obstarávateľ uzavrie s úspešným uchádzačom zmluvu.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 
úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 
uvedenú v bode 3. 

 

Príloha č.1 Obchodné podmienky  poskytnutia predmetu zákazky 

 

Zmluva o sprostredkovaní 
 

uzatvorená podľa § 642 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodného zákonníka) 

 
 

Článok I.  
Zmluvné strany   

    
1. Záujemca:         

 
Názov:    Ekonomická univerzita v Bratislave 
Organizačná zložka: Bratislavská Business School  
Sídlo:      Palisády 22, 811 06  Bratislava  
IČO:        00 399 957  
IČ DPH:    SK 2020879245  
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava  
Číslo účtu:    SK 3481800000007000074503 
Zastúpená:      prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD., rektor EU v Bratislave             
Oprávnená osoba  
vo veci konať:                    Ing. Milan Staňo, riaditeľ BBS EU v Bratislave             
Kontaktná osoba:   Ing. Zuzana Meszárošová, PhD. 
Email:    zuzana.meszarosova@euba.sk 
Tel. číslo:    0903 720 462 
(ďalej ako „záujemca“)  
 
 

2. Sprostredkovateľ:  

Názov:     
Sídlo:      
IČO:      
DIČ:      
IČ DPH:     
Zapísaný:       
Bankové spojenie:    
Číslo účtu:     
Štatutárny zástupca:   
(ďalej ako „sprostredkovateľ“) 
 
(záujemca a sprostredkovateľ ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

Článok II.  
Predmet zmluvy 



1. Predmetom tejto zmluvy je špecifická sprostredkovateľská činnosť, ktorú 

sprostredkovateľ vykoná pre záujemcu za úhradu.  

2. Záujemca je v spolupráci s s americkou univerzitou Franklin University, 201 South 

Grant Avenue, Columbus Ohio (ďalej len „FRANKLIN“) poskytovateľom programu 

MBA, ktorý má akreditáciu IACBE (International Assembly for Colegiate Business 

Education). Jedná sa o všeobecný program MBA s 10 samostatnými modulmi. 

Jeden modul trvá 8 týždňov, z toho 2 po sebe nasledujúce víkendy je priama 

výučba. Celé štúdium MBA prebieha výlučne v anglickom jazyku a trvá 20 

mesiacov. Poplatok za štúdium MBA je 10 000 EUR. Prínosom programu MBA je 

získanie poznatkov a skúseností z oblasti manažmentu, zvýšenie kvalifikácie 

a možnosti urýchlenia kariérneho rastu (ďalej všetko spolu len „program MBA“). 

3. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonať sprostredkovateľskú činnosť pre záujemcu, 

ktorá bude spočívať v sprostredkovaní informácií o programe MBA potenciálnym 

záujemcom o absolvovanie programu MBA (ďalej len „uchádzač“) s cieľom 

uzavretia zmluvy medzi záujemcom a uchádzačom. 

Článok III.  
Vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti 

 
1. Sprostredkovateľ sa zaväzuje vykonávať sprostredkovateľskú činnosť v zmysle 

článku II. tejto zmluvy pre záujemcu s termínom začatia odo dňa podpísania  tejto 
zmluvy.   

2. Pri vykonávaní sprostredkovateľskej činnosti postupuje sprostredkovateľ v súlade 
s pokynmi záujemcu a je nimi viazaný. Výkon sprostredkovateľskej činnosti v 
rozpore s požiadavkami záujemcu sa nepovažuje za plnenie podľa tejto zmluvy a 
záujemca nie je povinný ho prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu. 

 
Článok IV.  

Cena 
 
1. Cena za vykonanie sprostredkovateľskej činnosti je určená na základe vzájomnej 

dohody zmluvných strán, a to vo výške ........Eur s DPH za účastníka programu 
MBA v prípade otvorenia programu MBA v danom kalendárnom roku a v prípade 
zaplatenia celého poplatku za tento program zo strany účastníka. Minimálny počet 
pre otvorenie programu MBA je 15 účastníkov.  

2. Cena za vykonanie sprostredkovateľskej činnosti dohodnutá v bode 1 tohto článku 
zmluvy je pevná a konečná.   

3. Záujemca sa zaväzuje uhradiť sprostredkovateľovi cenu za vykonanie predmetu 
zmluvy na základe faktúry vystavenej sprostredkovateľom do 30 dní po uzatvorení 
zmluvy s účastníkom programu MBA a po zaplatení poplatku za tento program, a 
to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

4. V prípade vízovej povinnosti účastníka vystaví záujemca uchádzačovi, po uzavretí 
zmluvy o poskytnutí programu MBA a zaplatení poplatku potvrdenie o prijatí na 
program MBA - tzv.  akceptačný list.  

5. Ak vízum účastníkovi udelené nebude, záujemca vráti účastníkovi zaplatený 
poplatok. V takomto prípade odmena za sprostredkovanie sprostredkovateľovi 
nepatrí. 
 



Článok V. 
Doba 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.8.2016 do 31.8.2018, alebo do 

vyčerpania finančného limitu 19 900,00 eur bez DPH. 
2. Zmluva zaniká uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, alebo vyčerpaním určeného 

finančného limitu, podľa toho čo nastane skôr. 
3. Zmluvné strany môžu zrušiť zmluvu ihneď v prípade, ak sa  zistí, že druhá zmluvná 

strana koná v rozpore so zmluvou. 
4. Pred uplynutím dohodnutej doby môže byť zmluva zrušená: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez uvedenia dôvodov s tým, že 

výpovedná doba sú dva mesiace; výpovedná doba začne plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. Za doručenie písomnej výpovede sa považuje aj odmietnutie prijatia 
poštovej zásielky s výpoveďou, resp. jej  neprevzatie v odbernej lehote. 

 
Článok VI.     

Záverečné ustanovenia 
 
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a 

účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia. 
2. Zmluvné strany môžu meniť a dopĺňať obsah tejto zmluvy, prípadne jej dodatkov 

len písomne a po vzájomnej dohode.  
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch v slovenskom jazyku a v dvoch 

rovnopisoch anglickom jazyku, z ktorých dostane každá zmluvná strana jeden. 
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú a 
zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili vlastnoručným podpisom.  

5. Vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, predovšetkým zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v 
znení neskorších predpisov. 

 

 

V Bratislave dňa  
 

 

 

 

………………………………… ...……………………………….... 

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD. 
                   rektor                                                                          

 

 

 


