
Zadanie zákazky  

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

zákonov v znení neskorších predpisov 

   

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  

2. Názov predmetu zákazky:   

3. Poskytnutie služby v oblasti zamestnaneckých benefitov  
Opis predmetu zákazky:  

Poskytnutie služby v oblasti zamestnaneckých benefitov Programu MultiSport a zaistenie možnosti účasti v 

Programe MultiSport pre zamestnancov univerzity a ich rodinných príslušníkov. Zabezpečenie súhrnu 

produktov a služieb poskytovaných tretími osobami, ktoré poskytovateľ umožňuje užívateľom čerpať počas 

obdobia trvania zmluvného vzťahu. Možnosť čerpania služieb Programu MultiSport majú všetci Zamestnanci, 

ktorí prejavia záujem o využívanie benefitov Programu MultiSport prostredníctvom karty. EU v Bratislave 

nefinancuje náklady súvisiace s Programom MultiSport, t. j. Zamestnanec hradí všetky mesačné náklady, 

súvisiace s Programom MultiSport, t.j. bez akejkoľvek finančnej účasti EU v Bratislave. 

Platí alebo ekvivaletne iný. 

Cena za kartu je zahrnutá v mesačnom poplatku zamestnanca. 

Predpokladaný počet zamestnancov, ktorí majú záujem o využívanie zamestnaneckých benefitov Programu 

MultiSport je 30. 

Predpokladaný počet sprevádzajúcich osôb je 10. 

Predpokladaný počet detí zamestnancov je 5. 

3.     Kritérium na vyhodnotenie ponúk je uvedené v prílohe č. 1 tohto zadania.   
4.     Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: 26.02.2021  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: Galina Uherková  

Ponuka musí obsahovať: 

- výpočet ceny predmetu zákazky 
- opis  ponúkaného predmetu zákazky 
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto 

zadania   
- zoznam športových a relaxačných centier v SR 

a zoznam  športových a relaxačných aktivít 

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

5.     Miesto poskytnutia predmetu zákazky:    

4. Uvedená v bode 1. a 2. tohto zadania.  

 Program MultiSport - Karta MULTISPORT musí umožniť vstup do širokej siete partnerských športových a 

relaxačných     zariadení po celej Slovenskej republike: 

• minimálne 600 športových a relaxačných centier v SR, 

• minimálne 260 typov športových a relaxačných aktivít. 



6.  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. 

        - 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.  

Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely  zákona o verejnom obstarávaní sa 

rozumie: 

 a) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu, 

 b) právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba, 

 c) právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu 

zamietnutá alebo konanie zastavené alebo 

 d) iný právoplatný rozsudok súdu. 

7.   Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH    

- sadzba a výška DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH    

Ak je poskytovateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z tretieho 
štátu a miesto poskytnutia predmetu zákazky je v SR, tento poskytovateľ 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. 
V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady súvisiace s poskytnutím predmetu zákazky 
vrátane dopravných nákladov, t.j. aj doručenie a odovzdanie kariet na EU v BA, Dolnozemská cesta č. 1. 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  

8.  Lehota poskytnutia: Zmluva o poskytnutí služieb na 1 rok    01.04.2021 -31.03.2022.  

 
9.   Ďalšie podmienky 
9.1 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. 

O ukončení tohto zadania zákazky bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých uchádzačov, 

resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

 9.2  Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 tohto zadania 

 

 

 
Údaje:  Obchodné meno uchádzača  ...................................................................................... 

             Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača  ...................................................................................... 

(v prípade skupiny dodávateľov za každého člena skupiny dodávateľov) 

 

 
 

Kritérium – najnižšia cena 

Poradové 

číslo 

Názov  Cena bez DPH 

v EUR 

Sadzba DPH Výška DPH v 

EUR 

Cena vrátane DPH v 

EUR 

1. Poplatok za jedného zamestnanca za 

jeden mesiac - paušál 

    

2. Poplatok za jednu sprevádzajúcu 

osobu zamestnanca za jeden mesiac 

- paušál 

    

3. Poplatok za jedno dieťa zamestnanca 

za jeden mesiac - paušál 

    

 Cena predmetu zákazky vrátane DPH v 

eurách – kritérium hodnotenia ponúk 

     

 

 

 

 
 

 

V ……………….…….., dňa ....................    ………………………………....................... 

uviesť miesto a dátum podpisu     vypísať meno, priezvisko a funkciu 

oprávnenej osoby uchádzača 

 

 

 

 

 


