
 

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 267295147 

Fax:                                +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Ing. Anna Národová 

e-mail:                          anna.narodova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:    Laminátor Cosmic 2 A4 

           Opis predmetu zákazky:  1 ks   Laminátor Cosmic 2 A4 
Laminátor na príležitostné laminovanie fotografií a iných dokumentov do hrúbky fólie 100 µm. 
Laminovanie za tepla i za studena, možnosť vertikálneho skladovania a navinutia sieťového kábla. 
Súčasťou dodávky 10 laminovacích fólií. Doba nahrievania 6 min., 100% ochrana proti uviaznutiu 
fólie, technológia HeatGuard s dvojstennou izoláciou na ochranu pred popálením, rukoväť na 
prenos zariadenia, predný podávač dokumentu s krytom proti prachu. 

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

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

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

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                                 852 35 Bratislava 5 
                                      do 28.07.2014   do 09.00 h. faxom , mailom   alebo   poštou                                                                

6. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cestač.1, 852 35 Bratislava.  

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

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. 

Pripadne dopravné náklady majú byť zahrnuté v cenovej ponuke. 

 Lehota dodania:  do 10 dní od zadania záväznej 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. 



 

Kvalitatívne požiadavky predmetu obstarávania: 

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. 

Uchádzač vo svojej ponuke uvedie typ   a technické parametre ponúkaného predmetu zákazky. 

 

 

 

 

 


