
 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk  

 
 Zákazka s nízkou hodnotou 

podľa § 102 zákona o verejnom obstarávaní  a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov  (ďalej len „zákon“) 

 
Druh zákazky:            Zákazka s nízkou hodnotou  
Predmet zákazky:      Tovar     
I.  Názov, adresa a kontaktné miesto  verejného obstarávateľa 

Úradný názov:  Ekonomická univerzita v Bratislave                IČO:  00399957 
     Poštová adresa:  Dolnozemská cesta 1, Bratislava 5 
     
     Miesto/obec:   Bratislava                                                         PSČ: 852 35 
      
     Kontaktné miesto:   Oddelenie pre verejné obstarávanie 
                                       miestnosť D 1.27         

                     
    Kontaktná osoba: Anna Národová                                             Telefón: +421 267295147   

                                
E-mail:  anna.narodova@euba.sk                                               Fax: +421 267295185 
 

     Internetová adresa: www.euba.sk 
 II. Opis 
      II.1. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: Dodávka videokonferenčného  setu 

a streamingovej jednotky pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave.       
      II.2. Druh zákazky a miesto uskutočňovania stavebných prác, dodania tovarov alebo  poskytovania 

služieb:   Zákazka s nízkou hodnotou. 
             Tovar      
             Hlavné miesto dodania tovaru: Bratislava.                         NUTS kod SK 01 
      
     II.3. Stručný opis  zákazky: 
        Opis predmetu obstarávania (Polycom QDX 6000 + streamingová jednotka) 

A. Videokonferenčný set 
Zostava pozostávajúca z kamery, mikrofónov, kodeku a diaľkového ovládania pre zabezpečenie 
medzinárodných videokonferencií, najmä s USA. Komunikácia prebieha predovšetkým prostredníctvom IP 
protokolu v prostredí počítačových sietí. Vyžaduje sa 100% spolupráca s videokonferenčnými zariadeniami 
firmy Polycom, ktoré využíva Ambasáda USA v Bratislave a americké vysoké školy. Treba dokladovať 
plnohodnotnú spoluprácu so zariadeniami Polycom. 
Kompletnosť dodávky  
• kamera polohovateľná ovládaná s diaľkovým ovládačom 
• kodek 
• 2 mikrofóny stolové s priestorovým snímaním zvuku 
• prepojovacie káble 
• diaľkový ovládač 
Videoštandardy a protokoly: 
• H.264, H.263, H.261 

 
Rozlíšenie videa: 
• H.264 

o  XGA (1024x768) 
o  SVGA (800x600) 
o  VGA (640x480) 
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• Výstup 
o  XGA (1024x768) 

 
Kamera: 
• pomer obrazu 16:9 
• optický zoom 12x 
• diaľkovo ovládaná 
• polohovanie +/- 100° horizontálne, +20°/-30° vertikálne 

 
Audio štandardy a protokoly: 
• automatická kontrola zisku 
• automatické potláčanie hluku 
• potlačenie echa 
• potláčanie audio rušenia 
• G.722.1 Annex C, G.722, G.722.1, G.711, G.728 

 
Ostatné ITU podporované štandardy: 
• H.224, H.323, H.225, H.245, H.241, H.331, H.239, H.460 

 
Sieťové rozhranie: 
• Ethernet 10/100Mbps auto NIC prepínanie, RJ45 konektor 
• šírka pásma pre H.323 do 4Mbps 
• zabezpečená automatická oprava stratených paketov pre zabezpečenie QoS 

 
Užívateľské rozhranie: 
• systém management  

o  Web rozhranie 
o  SNMP 

• priame ovládanie 
• CDR 
• viacjazyčná komunikácia 
• užívateľom nastaviteľné logo 

 
Napájanie: 
• koncovka určená pre SR (Eur) 
• 230v/50Hz~, autosenzitívne 
 
B. Jednotka pre nahrávanie a streaming 
Zostava musí umožniť nahrávanie a streaming videí z videokonferenčného setu (obraz aj zvuk 
synchronizovane) prostredníctvom riadiacej jednotky a pripojeného záznamového zariadenia 
• riadiaca jednotka HP i5-650 (3.20GHz), UMA 4GB, HDD 320GB/7,2k, 3y 
• videostreamingová karta ViewCast Osprey pre snímanie a distribúciu videa a zvuku alebo ekvivalentná 

iná 
• DVD rekordér: nahráva a prehráva: DVD-RAM / DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-R dvojvrstvové, 

DVD+R dvojvrstvové, vstavaný pevný disk 250GB, rýchly štart nahrávania za 1 sekundu (na HDD a 
DVD-RAM), FR - flexibilní dátový tok podľa voľnej kapacity disku, 2x väčšie rozlíšenie pri LP režime (500 
riadkov), USB slot (MP3, JPEG, DivX), pripojenie fotoaparátu a HDD/SD videokamery cez USB slot, 
digitálny optický výstup 

• video switch 2x vstup/1x výstup 
• štandardná klávesnica US/SK,  
• optická myš,  
• monitor 20“ LED 1600x900, kontrast 1000:1, oneskorenie do 5ms, svietivosť 250cd, pripojenie cez DVI, 

čierny, 
• práca pod OS W7Pro64,  
Služby spojené s realizáciou dodávky definovanej v bode A. a B.: 
doprava na miesto dodania, poistenie počas dopravy na miesto dodania, vyloženie a umiestnenie tovaru do 
vnútra budovy na mieste dodania, inštalácia, preukázanie funkčnosti na mieste dodania, zaškolenie obsluhy, 
návod na obsluhu v slovenskom jazyku a záručné opravy.  
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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. 

        Predpokladaná cena predmetu zákazky : spolu cca 4600€ bez DPH 
 
       II.4.  Spoločný slovník obstarávania  (CPV) 
                Hlavný predmet:   
                Doplnkový slovník (ak je uplatniteľný) 
       II.5. Možnosť predloženia ponuky: Iba na celý predmet zákazky. 
       II.6. Povoľuje sa predloženie variantných riešení:    Nie 
       II.7   Zábezpeka: Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje. 
       II.8. Jazyk ponuky: Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku. 
       II.9. Mena:  eur 
 III.  Administratívne informácie 
       III.1. Podmienky na získanie  podkladov pre vypracovanie cenovej ponuky 
       Lehota na poskytnutie  podkladov 
        
       Úhrada za  podklady:                 
       Spôsob prevzatia  podkladov:  
        
       III.2. Lehota na predkladanie ponúk 
       Dátum: najneskôr do  12.08.2011 
      Čas: najneskôr do 10.00 h. 
       Uchádzač predloží v uzavretej obálke cenovú ponuku a vyplnenú kúpnu zmluvu. 
       III.3. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané 
       III.4. Podmienky otvárania ponúk 
       Dátum:  12.08.2011 
       Čas: o 10.15 h. 
       Miesto: Podľa bodu I tejto výzvy. 
IV. Podmienky účasti 
     IV.1. Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

- kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar.  
 
IV.2. Finančné a ekonomické postavenie 

    Neuplatňuje sa. 
    IV.3. Technická alebo odborná spôsobilosť    
    Neuplatňuje sa. 
V. Kritériá vyhodnotenia ponúk  
    najnižšia cena vrátane DPH 
    VI. Podmienky týkajúce sa zmluvy (dohody) 
     VI.1. Typ zmluvy (dohody): Zmluva o dielo   
     VI.2.  Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania alebo odkaz na príslušné   ustanovenia, 

ktorými sa riadia: 
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  Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku na  základe 
faktúry dodávateľa, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávatelovi. Verejný 
obstarávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 VII. Doplňujúce informácie 
Ďalšie informácie: 
 
 Bratislava   04. 08. 2011 

Ing. Mária Dziurová 
                kvestorka EU 
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Kúpna zmluva č. ...doplní verejný obstarávateľ....... 
uzavretá podľa  §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
Zmluvné strany 

PREDÁVAJÚCI: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH:     
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
 

 
KUPUJÚCI: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo: Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
Zastúpený: Dr. h. c.  prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. 
                                                rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
IČO: 00399957 
IČ pre DPH:  -  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 07000241447/8180 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom  tejto  zmluvy  je  dodanie  nového tovaru videokonferenčného setu a streamingovej 
jednotky               

              v špecifikácii uvedenej v prílohe č.1 k tejto zmluve.  Súčasťou dodávky je aj doprava na miesto dodania, 
poistenie počas dopravy na miesto dodania, vyloženie a umiestnenie tovaru do vnútra budovy na mieste 
dodania, inštalácia, preukázanie funkčnosti na mieste dodania, zaškolenie obsluhy, návod na obsluhu 
v slovenskom jazyku a záručné opravy.  

 
Článok II. 

Miesto, termín a spôsob dodania 
1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 

č.1, 852  35  Bratislava. 
2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. ods. 1. najneskôr do 

20 dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy. 
3. Dopravu predmetu zmluvy  na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné  náklady 

tak, aby bola zabezpečená  dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 
 
 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena  predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z.  o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1966 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena predmetu zmluvy je: 
- cena celkom bez DPH...........................                eur, 
- sadzba DPH....................................................... v %, 
- výška DPH.............................................................eur, 
- cena celkom vrátane DPH..................................... eur. 

     Cena  predmetu zmluvy je špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto zmluve ako cena konečná, ktorú nie je 
možné meniť. Súčasťou ceny sú všetky náklady na dodanie tovaru na miesto určenia uvedené v čl. I ods. 
1 vrátane  cla a DPH. 

3. Kupujúci neposkytuje  predávajúcemu preddavok  za zrealizovanie predmetu zmluvy. 
4. Celková cena za zrealizovanie predmetu kúpnej zmluvy bude predávajúcemu poukázaná až po prevzatí 

kompletného predmetu kúpnej zmluvy a predložení faktúry s 30 dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej 
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doručenia  kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu  v zmysle platných 
predpisov. 
Nedeliteľnou súčasťou faktúry je originál odovzdávajúceho  a preberacieho protokolu s uvedenými 
výrobnými číslami dodaných tovarov, dátumom, pečiatkou, podpisom kupujúceho a predávajúceho. Ak 
faktúra nebude spĺňať náležitosti daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, 
má kupujúci právo vrátiť ju do termínu splatnosti predávajúcemu na prepracovanie. Nová, opravená 
faktúra je splatná  do 30 dní odo dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra bude preplatená výhradne 
prevodným príkazom prostredníctvom finančného úradu kupujúceho v eurách.  

 
Článok IV. 

 Nadobudnutie vlastníckeho práva 
1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením  ceny. 
2.  Okamihom uhradenia ceny prechádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. 
3.  Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho. 

 
 

Článok V. 
Odovzdanie a prevzatie tovaru 

  1. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy v rozsahu vecnej a cenovej špecifikácie riadne dodať a 
kupujúcemu protokolárne odovzdať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Predávajúci odovzdá 
kupujúcemu predmet tejto zmluvy nový, nepoužívaný, bez technických a právnych chýb, riadne, 
včas, v dohodnutom mieste a množstve. 

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar protokolárne prevziať a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu. 
   3.        Kupujúci prevezme len kompletný tovar v pracovných dňoch najneskôr do 17.00 h na určenom mieste 

podľa čl. II. zmluvy. Kupujúci poveruje prevzatím predmetu zmluvy Ing. Antona Zdarilka. Pri dodaní 
a preberaní tovaru je nutná účasť predávajúceho. 

4. Predávajúci minimálne 24 h pred dodaním tovaru upozorní kupujúceho na dodávku. Výzvu uskutoční 
telefonicky alebo faxom: tel.  02/67295114. 

5. Spolu s odovzdaným tovarom predávajúci odovzdá kupujúcemu i záručné listy, návody na obsluhu a 
ostatné doklady potrebné na užívanie tovaru. 

 
 

Článok VI. 
Záručná lehota 

1. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy nasledovnú dĺžku záručnej lehoty: 
  ....................(minimálna dĺžka záručnej lehoty požadovaná kupujúcim je  24 mesiacov) 
2. Záručná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po podpísaní preberacieho protokolu o 

odovzdaní a prevzatí dodávky. 
   3.     Pre prípad chýb tovaru má kupujúci právo počas záručnej lehoty požadovať odstránenie chýb a 

predávajúci povinnosť, bezodplatne odstrániť chyby priamo na mieste dodania/ v servisnom stredisku 
predávajúceho, bez nároku na úhradu akýchkoľvek iných súvisiacich nákladov predávajúceho pri 
odstraňovaní chýb,  ako napr. dopravné náklady, výmena komponentov alebo iných častí predmetu  
dohody s vyššími, ako obstarávateľskými cenami a pod.. 
Ak sa reklamovaná chyba ukáže ako neopraviteľná, predávajúci sa zaväzuje dodať nový tovar v lehote 
určenej v bode 4 zmluvy týkajúcej sa odstránenia chyby.  

   4.      Predávajúci vykoná v prípade chyby na základe nahlásenia chyby kupujúcim záručnú servisnú obhliadku 
(požiadavka kupujúceho uvádzať údaj v celých hodinách, najneskôr však do 24 hodín) do ……………… 
hodín od nahlásenia. Predávajúci vykoná následne servisný zásah, t.j. odstránenie chyby prípadne 
bezplatnú výmenu a inštaláciu ekvivalentného tovaru na dobu opravy u kupujúceho do ….......... hodín 
od vykonania záručnej servisnej  obhliadky (požiadavka kupujúceho, uvádzať údaj v celých hodinách, 
najneskôr však do 6 hodín). 
Bezplatná výmena a inštalácia ekvivalentného tovaru na dobu opravy u kupujúceho sa môže uskutočniť 
najviac na obdobie jedného mesiaca. Najneskôr v posledný deň uplynutia tejto lehoty bude kupujúcemu 
nainštalovaný a uvedený do prevádzky pôvodný tovar t.j. tovar, na ktorom sa odstraňovala chyby, ak to 
nie je možné, bude mu dodaný nový tovar s minimálne rovnakými technickými parametrami ako tovar, 
ktorý bol prevzatý predávajúcim na odstránenie chyby.   

5.  Predávajúci je povinný zabezpečiť dostupnosť náhradných dielov po dobu minimálne desať rokov odo 
dňa dodania. Predávajúci sa zaväzuje pri výmene v rámci záručného servisu použiť nové náhradné 
diely. 



 7

   6.      Kupujúci hradí všetky náklady na opravy, obnovenie funkčnosti chybných častí tovaru, ak boli poruchy 
dodaného tovaru spôsobené užívateľom z neznalosti alebo zámerne, nedodržaním bežných 
prevádzkových podmienok, alebo živelnou pohromou. 

   7.  V prípade zistenia chyby a uplatnenia nároku z tejto chyby zo strany kupujúceho počas trvania záručnej 
lehoty sa plynutie záručnej lehoty preruší a jej plynutie pokračuje po odstránení chyby. 

8.  Nahlasovanie chýb tovaru kupujúci uskutoční faxom alebo e-mailom a zároveň aj písomne priamo 
u predávajúceho ....................doplniť adresu, faxové telefónne číslo,  e-mail s uvedením nasledovných 
informácií: 

    - meno pracovníka, ktorý chybu zistil a dátum jej hlásenia, 
    - stručný popis prejavov chyby. 
 Všetky termíny týkajúce sa servisu a odstránenia chýb sú platné pre pracovné dni. Pracovné dni sú 

pondelok až piatok od 9:00 – 15:30 hod., okrem dní pracovného voľna, dní pracovného pokoja 
a štátnych sviatkov. 

 
  
 Článok VII. 

Zodpovednosť za chyby a zmluvné sankcie 
1.  Predávajúci zodpovedá za akúkoľvek chybu, ak je spôsobená porušením jeho povinností. 
2.  Kupujúci je povinný oznámiť chyby predávajúcemu bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistil. 
3.  Ak je kupujúci v omeškaní s úhradou faktúry podľa čl. III. ods. 4., predávajúci má nárok  na  úrok z 

omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň  omeškania. 
4.  Ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru v lehote podľa čl. II. ods. 2., kupujúci má nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny nedodanej časti zákazky za každý aj začatý deň 
omeškania. 

5.      Ak predávajúci nedodrží lehoty uvedené v čl. VI. ods. 4. a kupujúci uplatní zmluvnú pokutu, predávajúci 
zaplatí   10 Eur  za každú aj začatú hodinu omeškania. 

6.  Strany nie sú v omeškaní v prípade zásahu vyššej moci. Túto skutočnosť sú povinné oznámiť druhej 
strane bez zbytočného odkladu a preukázať jej trvanie. 

7.  Zmluvné sankcie uvedené v čl. VII. ods. 3.,4. a 5. nevylučujú možnosť uplatnenia náhrady škody podľa 
§373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

 
 

Článok VIII. 
 Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva alebo jej dodatky nadobúdajú platnosť po ich podpísaní štatutárnymi zástupcami oboch 
zmluvných strán a účinnosť  po dni zverejnenia podľa platných právnych predpisov.  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
- príloha č.1  „Technická špecifikácia  predmetu zmluvy“, 
- príloha č. 2 „Cenová špecifikácia predmetu zmluvy“. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy si vyžadujú písomný súhlas zmluvných strán a musia byť 
podpísané ich oprávnenými zástupcami. Doplnenia alebo zmeny tejto zmluvy sa budú realizovať formou 
písomných dodatkov k tejto zmluve. 

4. Právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník. 

5. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 
6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci a dva kupujúci.  
7.        Predávajúci súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 
8.      Predávajúci dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh 

v elektronickej  forme vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. 

 
 

 
V Bratislave, dňa  ..................    V ......................., dňa ............... 

 
 
 
Odtlačok pečiatky kupujúceho    Odtlačok pečiatky predávajúceho 
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Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 
Dr.h.c. prof. Ing.  Rudolf  Sivák, PhD.   (vypísať meno, priezvisko 
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave                               a funkciu oprávnenej osoby) 
 
 

 


