
Prieskum trhu na stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky (PHZ) podľa § 6 zákona 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

1. identifikačné údaje verejného obstarávateľa (Názov, adresa a kontaktné miesto)

 

Názov: 

Adresa: 

IČO: 

Kontaktné miesto: 

Kontaktná osoba: 

Telefón kontaktnej osoby: 

Emailová adresa kontaktnej osoby: 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava - mestská časť Petržalka 

00399957 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava - mestská časť Petržalka 

Anna Národová 

 +421 267295147  

anna.narodova@euba.sk 

 

2.  Názov a opis predmetu zákazky 

Názov predmetu zákazky: 
Poskytovanie služieb verejného obstarávania 

Opis predmetu zákazky: 

Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb verejného obstarávania v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní, ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi a Usmerneniami, ktorých vykonanie je potrebné na pokrytie potrieb Projektu financovaného z 

prostriedkov EÚ na základe jednotlivých objednávok verejného obstarávateľa v rozsahu neprevyšujúcom 100 osobohodín počas 24 

mesiacov. 

Budú požadované najmä služby spojené: 

- s výkladom legislatívy vzťahujúcej sa k verejnému obstarávaniu a kontrolou jej dodržania, 

- s výberom vhodných postupov zadávania zákaziek, 

- s vypracovaním kompletnej dokumentácie potrebnej pre realizáciu verejného obstarávania, 

-  s úlohou kontaktnej osoby v procese verejného obstarávania, s kontrolou predložených ponúk a procesom ich 

vyhodnotenia. 

 
3.  Kritérium na vyhodnotenie ponúk 

Jediným kritériom na hodnotenie ponúk je cena v EUR s DPH za celý rámec. Cena za predmet zákazky bude stanovená ako cena 1 

osobohodiny poskytovania služieb verejného obstarávania, ktorá bude násobená maximálnym rámcovým počtom 400 osobohodín. Verejný 

obstarávateľ požaduje cenu doplniť v požadovanej štruktúre do tabuľky, ktorá je súčasťou Návrhu na plnenie kritérií tohto prieskumu trhu. 

Návrh na plnenie kritéria je prílohou č. 1. 

Výsledkom verejného obstarávania bude  mandátna zmluva o poskytovaní služieb verejného obstarávania. 

4.  Lehota a spôsob predloženia ponuky 

Indikatívnu ponuku požaduje verejný obstarávateľ doručiť v elektronickej podobe na emailovú adresu kontaktnej osoby, uvedenú v bode 1 

najneskôr do 10.11.2016 10:00 hod. 

 
 
 
 
Príloha č. 1: Návrh na plnenie kritéria  

mailto:anna.narodova@euba.sk


Návrh na plnenie kritéria: 

 

Názov predmetu zákazky: 
Poskytovanie služieb verejného obstarávania 

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava - mestská časť Petržalka 

 

Identifikačné údaje uchádzača (názov a sídlo): 

Meno a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača: 

Názov položky Cena v EUR bez DPH DPH 20% Cena vrátane DPH 

Cena za 1 osobohodinu 
   

Cena za 400 osobohodín 
   


