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       Bratislava 2.10.2013 
 
Vec: Prieskum trhu 
  
 
Ekonomická univerzita v Bratislave  v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na 
predloženie cenovej ponuky na predmety: 
 
Opis predmetu zákazky 
 
 1 ks    držiak 
Držiak DH 445 ergonomického tvaru drží dokumenty v rovnakej výške ako monitor. 6 polôh 

nastavenia. K monitoru pripevniteľný z ľavej alebo pravej strany. Možnosť pripevniť aj 
na stojan pod notebook LX 500, 

Predpokladaná maximálna cena  29,50 + DPH 
  
1 ks   zásuvka 
Ergonomická dizajnová zásuvka na ľubovoľnú klávesnicu, šetriaca pracovnou plochou. 

Vybavená sklápacou podložkou pod myš s možnosťou jej upevnenia sprava alebo zľava. 
Inštalácia police v troch rôznych výškach z dôvodu väčšieho komfortu. Systém na 
vedenie káblov, hladké posúvanie po guličkových ložiskách. Rozmery 559 x 295 x 59 
mm. 

 
Predpokladaná maximálna cena  43,00 + DPH 
 
1 ks stojan 
Moderný oblý dizajn stojana pod LCD monitory do 21" s nenáročnou inštaláciou na stôl z 

produktovej rady Fellowes Smart Suites. Odkladacia polička na papier, dve postranné 
odkladacie priehradky. Nastaviteľná výška v troch úrovniach. 

 
Predpokladaná  maximálna cena  27,40 + DPH 
 
 
1 ks  stojan 
Stojan pod notebook zdvihne LCD monitor do ergonomicky vhodnejšej polohy a šetrí cenné 

miesto na pracovnom stole. Nastavenie výšky, dve prídavné poličky na príslušenstvo k 
počítaču, úchytky na káble. Možnosť dokúpenia držiaka predlôh. 

 
Predpokladaná  maximálna cena  45,50 + DPH 
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 Cena 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. Cenu za predmet zákazky Vás žiadame predložiť 
v nasledovnom členení:  
v nasledovnom členení:  

- cena bez DPH za 1 ks, výška DPH, cena s DPH za 1 ks 
- cena celkom bez DPH 
-  a cena celkom s DPH  

 
Cena musí byť uvedená vrátane dopravných nákladov. 

 
Kritérium na vyhodnotenie ponúk je: najnižšia cena vrátane DPH.  
Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý ponúkne najnižšiu cenu vrátane DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
 V cene musia byť zahrnuté všetky predpokladané náklady. 
 
 
   
 Miesta a čas realizácie 
Čas realizácie do: 7 pracovných dní po zadaní záväznej objednávky. 
Miesto dodávky Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1 
 
 
Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 
Dohodnutú kúpnu cenu dodaného tovaru vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať 
predávajúcemu až po prevzatí tovaru na základe potvrdených dodacích listov a 
predložených faktúr s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia kupujúcemu. 

 

Termín predloženia cenovej ponuky: do  8.10.2013 do 9.00 hod 
 
 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
 Oddelenie pre verejné obstarávanie 
 Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
 číslo faxu: 6729 5185, e-mail: olga.fabianova@euba.sk 
 informácie na tel.č. 672 95 280, kontaktná osoba: Oľga Fabianová 
 
              
 
 
 
 
 


