
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov 

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 

1. Názov predmetu zákazky:  Zabezpečenie ubytovania v hoteli  

  Opis predmetu zákazky:  

        Požadované podmienky: 

   Ubytovanie s raňajkami a večerou dňa 18.1.2020 pre 19 osôb - jedna noc 

   Miesto: Lokalita Veľký Meder a okolie najviac do 10 km     

Hotel **** 

 3x 1 lôžková izba  

    8 x 2 1ôžková izba 

    Večera pre 19 osôb  

    Raňajky pre 19 osôb  

     wifí, 

   parkovanie pred hotelom 

   Predpokladaná hodnota zákazky, vrátane miestneho poplatku: 

                                                                                             1 153,00  €      s DPH 

2. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                   Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                   Dolnozemská cesta č.1  

                                                                   852 35 Bratislava 5 

                                                                   do 13.01.2020  do 10.00 h.    

                                                                   poštou, osobne alebo mailom  

                                                                   na e-mail: galina.uherkova@euba.sk 

           Ponuka musí obsahovať:  

          - výpočet ceny predmetu zákazky  

          - opis  predmetu zákazky  

          - podmienky účasti.  

                                                                

4. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                               852 35 Bratislava V.  

5. 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.  
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7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  
     Cena predmetu zákazky: 

    cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

     cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

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  všetky náklady  spolu za cely pobyt. 

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

predmetu zákazky. 

      Platba až po poskytnutí služby. Objednávateľ preddavok neposkytuje. 

    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.  

   V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré súvisia/budú 

súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  

 

8. Lehota poskytnutia/dodania: podľa opisu 

  

9. Ďalšie informácie  

    a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk 

(vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento 

prieskum trhu. 

     b) O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých   

uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

     d)  Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

 

 

  

 

 

      


