
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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:  Konzultačné služby v anglickom jazyku. 

        Opis predmetu zákazky:  

 
Konzultačné hodiny A1 - popis požadovanej služby: 
Služba je objednávaná v rámci riešenia projektu KEGA, ktorého výstupom je publikácia 
„Ekonomická analýza podniku". Pri tvorbe publikácie sa pracuje s materiálmi v anglickom 
jazyku. Ich spracovanie - správne preklady vybraných anglických ekonomických pojmov a ich 
použiteľnosť v konkrétnych kontextoch a ekonomických reáliách si vyžadujú viac ako prácu 
so slovníkom, t. j konzultovať tieto činnosti s lektorom, ktorý ma   nielen teoretické znalosti z 
oblasti „business english", ale aj praktické skúsenosti v bežnej podnikovej praxi. 

 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  200,00  € bez DPH. 
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom   v eurách. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                              Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                              Dolnozemská cesta č.1  
                                                              852 35 Bratislava 5 
                                  do 03.03.2016   do   9.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 
Miesta dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                                852 35 Bratislava. 

6. Podmienky účasti uchádzačov: Kopia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať 

službu. 

 

7. 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    celková   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: v termíne  16.03.2016  -  18.05.2016   celkom 10 hodín.  



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. 


