
  

 

 

 
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  e-mail: anna.narodova@euba.sk. 

2. Názov predmetu zákazky: Prenájom elektronických služieb internetového portálu  

Podrobný opis predmetu zákazky:  

Prenájom elektronických služieb (na obdobie 12 mesiacov) internetového portálu zameraného na 

propagáciu a prezentáciu vzdelávacích aktivít za účelom zverejňovania ponúk vzdelávacích aktivít 

organizovaných Bratislavskou Business School Ekonomickej univerzity v Bratislave. 

Požadované služby pri prenájme portálu : 
Možnosť inzerovať minimálne súčasne 15 vzdelávacích aktivít za rok, možnosť priebežne vykonávať zmeny 

obsahu, termínov vzdelávania a ďalších parametrov súvisiacich so vzdelávacími aktivitami. Extra 

zobrazovanie kurzov a školení na pozíciách „TOP ponuka“ a „Super ponuka“, „BASIC ponuka“. 

Používateľovi portálu poskytnúť administrátorské rozhranie, v ktorom je možné sledovať štatistiky zobrazení 

jednotlivých zverejnených kurzov a školení a prijímať online objednávky vystavené priamo cez portál a 

prípadne aj cez ďalšie prepojené portály. 

Návštevníkom portálu - poskytnúť možnosť objednávať sa priamo na kurz, školenie, štúdium, 

automatické zaslanie objednávky záujemcu organizátorovi kurzu, nastavenie automatického agenta pre 

sledovanie oblastí vzdelávania podľa záujmu, zasielanie dopytu o určitú oblasť vzdelávania s následným 

automatickým rozoslaním dopytu inzerentom, ktorí poskytujú vzdelávanie 

Lehota poskytnutia služby: od 01.02.2018 do 31.01.2019 
Predpokladaná hodnota zákazky: 2 064,00 eur bez DPH 

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 22.01.2018 do 10.00 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: 

- fotokópiu alebo scan  oprávnenia poskytovať službu 
- opis predmetu zákazky spolu s tvorbou ceny.   

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

5. Miesto poskytnutia služby:   
Uvedené v bode 2. tohto zadania.  

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

- dokladu, že uchádzač, ktorý predkladá ponuku je oprávnený poskytovať službu.   
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7. Stanovenie ceny 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. 
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za poskytnutie služby  v členení: 
Cena bez DPH........................eur 
Sadzba DPH ..........................% 
Výška DPH   ...........................eur 
Cena s DPH ........................... eur. 
 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas celej doby 
poskytnutia predmetu zákazky. 
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.  
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

8. Lehota poskytnutia:  uvedená v bode 2. tohto zadania. 

9. Ďalšie informácie: 

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 2. tohto zadania.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


