
 

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 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                        galina.uherkova@euba.sk 
2. Názov predmetu zákazky:  Prenájom inzertných služieb internetového portálu 

            Opis predmetu zákazky: 
           

        PRENÁJOM INZERTNÝCH SLUŽIEB INTERNETOVÉHO PORTÁLU 

  Zameranie internetového portálu: na propagáciu a prezentáciu vzdelávacích 

kurzov a školení  

   FUNKCIE: 

-  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. 

Počet inzerovaných vzdelávacích kurzov: MINIMÁLNE 15 

Extra zobrazovanie kurzov a školení (TOP ponuka, Super ponuka, Basic ponuka): 

ÁNO 

Administrátorské rozhranie: ÁNO 

Počet prístupov (adminov): MINIMÁLNE 1 

Sledovanie štatistík: ÁNO 

Prijímať online objednávky vystavené priamo cez portál a prípadne aj cez ďalšie 

prepojené portály: ÁNO 

Možnosť objednávky kurzu alebo školenia priamo cez portál: ÁNO  

Obdobie trvania prístupu k inzercii: FEBRUÁR 2020 - JANUÁR 2021 

         Termín uverejnenia: 10. 02. 2020 -  31.01.2021. 

       Predpokladaná hodnota zákazky: 2 166,67  € bez  DPH. 
 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: celková najnižšia cena predmetu zákazky. 

4. Hodnotenie ponúk 
               Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú 

hodnotené na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v 

súlade s ustanovením bodu 3. tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude 

vyhodnotená ako úspešná. 
 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 03.02.2020 do 10.00 h.  
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Oddelenie pre verejné obstarávanie  

mailto:galina.uherkova@euba.sk


Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
informácie na tel. č. +421 267295269  
kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková 
Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 
 
 

6. Miesto dodania: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

7. 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.  
 

8. Ďalšie informácie:  

 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. 

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

doby realizácie predmetu zákazky.  

             V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk,  
ktoré súvisia/budú súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  

   

            Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného           platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 

dní odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 


