
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 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 

Fax:                                +421 267295185 
Kontaktná osoba:      Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Skartovací stroj. 

3. Opis predmetu zákazky:  
1ks  skartovací stroj Skartátor Powershred M-8C 

 

 
Okrem papiera umožňuje ničiť spinky, spony a magnetické karty. K vyprázdneniu 

nádoby treba zložiť hornú časť zariadenia. Zvýšený kontinuálny chod motora 5 minút, po 

nich sa motor na 30 min. vypne. Rez 4 x 50 mm. Stupeň utajenia Dôverné. Kapacita 8 

listov. 

      Technické parametre: 

• šírka vstupu 230 mm 

• rýchlosť rezu 4,27 m/ min 

• š × v × h 340 × 390 × 246 mm 

• objem odp. Nádoby 15 l 

• hmotnosť 5,6 kg 

4. Predpokladaná hodnota zákazky:  102,00  € s DPH. 

5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané  

množstvo v eurách. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 28.10.2014   do   9.00 h. faxom , mailom   alebo   poštou                                                                 



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

                                852 35 Bratislava. 

7. Podmienky účasti uchádzačov: kópia dokladu o oprávnení dodávať tovar 

8. Ďalšie informácie:  

 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 a musí zahŕňať: 

 cena jednotková bez DPH  a s DPH, 

cena       celková za predpokladané množstvo  bez DPH  a s DPH 

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

doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 

 Lehota dodania:  do 7 dní  po vystavení objednávky.  

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. 

 


