
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 267295269 

Email:                         galina.uherkova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

2.    Názov predmetu zákazky: Upomienkové predmety – taška, trička 

      Opis predmetu zákazky:  
                

1. PLÁTENÁ TAŠKA 

         Materiál: pevná plátená bavlna 144 g/m2 
         Rozmery: 420 x 380 mm  
         Doplnky: dlhé uško cez rameno 
         Farba: biela 
         Potlač: 

- Jednostranná CMYK sieťotlač 
- logo projektu  

        Umiestnenie potlače: predná strana tašky 
        Veľkosť potlače: 150 x 150 mm 

 
        Počet: 84 ks 
 

2. TRIČKO PÁNSKE 

        Materiál: 100 % bavlna 185g/m2 
        Vlastnosti: 

- dvakrát pretkaný lem na rukávoch a spodku, 
- ramenná spevňujúca páska 
- úzky guľatý výstrih 

       Farba: biela 
       Potlač:  

- plnofarebná CMYK sieťotlač  
- názov projektu (šírka 17 cm) 
- logo objednávateľa (12 x 12 cm) 
- názov udalosti (šírka 17 cm)  

      Umiestnenie potlače: vpredu: 10 cm od krku  
      Veľkosti:  

- S (1 ks), 
- M (12 ks),  
- L(8 ks),  
- XL (1 k ks),  
- XXL (1 ks) 

 
      Počet: 23 ks 
 

3. TRIČKO DÁMSKE 

      Materiál: 100 % bavlna 185g/m2 
      Vlastnosti: 

- dvakrát pretkaný lem na rukávoch a spodku, 
- ramenná spevňujúca páska 
- úzky guľatý výstrih 

       Farba: biela 
       Potlač:  

- plnofarebná CMYK sieťotlač 
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- názov projektu (šírka 17 cm) 
- logo objednávateľa (12 x 12 cm) 
- názov udalosti (šírka 17 cm)  

        Umiestnenie potlače: vpredu: 10 cm od krku  
        Veľkosti:  

- S (30 ks),  
- M (30 ks),  
- XL (1 ks) 

 
         Počet: 61 ks 
 

               Objednávateľ predloží Dodávateľovi grafické znázornenie potlače. 

                Objednávateľ poskytne logo resp. spracované podklady na potlač v elektronickej 

podobe e-mailom úspešnému dodávateľovi. 
                 

3. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 1092,00   € s DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách. 

5. Hodnotenie ponúk 

a)  Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú hodnotené 

na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena predmetu zákazky podľa 

tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená ako úspešná. 

b) Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej 

ponuky. 

c) Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Verejného obstarávateľa. 

 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 28.05.2019 do 10.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: galina.uherkova@euba.sk 

informácie na tel. č. +421 267295269, kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

 

7. Miesto dodania predmetu zákazky:  

Dolnozemská cesta č.1, 852 19 Bratislava  

Kontaktná osoba: Ing. Miroslav Horňák, č.t.: +421 267295356. 

 

       8. Podmienky účasti uchádzačov: - uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o   

oprávnení poskytovať plnenia, ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je 

uvedená vo verejne dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo 

svojej ponuke uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a  

- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu.  

 

9.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 uskutočnenie predmetu zákazky v členení: 

Cena bez DPH  

Cena s DPH  

Celková cena bez DPH  

Celková cena s DPH. 

Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
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Cena dodania predmetu zákazky musí zahŕňať všetky náklady Dodávateľa spojené s 

realizáciou zákazky, vrátane návrhu vizualizácie, potlače, dopravy a vyloženia tovaru na mieste 

plnenia. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu 

zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom 

štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia 

pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby 

uskutočnenia zákazky. 

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

 

10.Lehota dodania predmetu zákazky: do 13.06.2019.  

 
 11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry dodávateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

              V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú 

na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto 

pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými 

parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené v popise technických vlastností 

tohto opisného formulára. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


