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:
02/67295280
Kontaktná osoba:
Oľga Fabianová
e-mail:
olga.fabianova@euba.sk
2. Názov predmetu zákazky: elektrospotrebiče a elektropríslušenstvo.
3. Opis predmetu zákazky:

1 ks - Triton 19" závesný jednodielny rozvádzač RBA-09-AS4 lebo ekvivalent
Popis: 19" jednodielny nástenný rozvádzač s výškou 9U s krytím IP 30. Rozvádzač sa upevňuje priamo
na stenu. Súčasťou rozvádzača sú dve posuvné vertikálne lišty. Kompaktní zváraný rozvádzač s
celosklenenými dvermi s bezpečnostným tvrdeným sklom 4 mm. Na vyžiadanie celoplechové nebo
perforované. Dovolené zaťaženie jednotlivých dverí je max. 10 kg. Minimálna hrúbka povrchovej
úpravy je 65 ?m. Rozvádzače sú určené k inštalácií dátových a telekomunikačných zariadení a ich
distribučných systémov. Rám rozvádzača a všetky oddeliteľné časti sú prepojené pomocou
uzemňovacích káblov, ktoré musia byť riadne pripevnene a zasunuté do konektorov po celú dobu
užívania rozvádzača. Na spodnej časti rozvádzača je umiestnená skrutka M8 ako hlavný uzemňovací
bod. Káblové vstupy kryté vylamovacími záslepkami sú umiestene v hornej a spodnej časti zadnej
steny rozvádzača, ďalšie sú na hornej a spodnej stene rozvádzača. Rozmery 500 x 600 x 395mm (v x š x
h)

2 ks - 19“ rozvodný panel 9x250V, vypínač s krytkou, 1U,prívodný kábel
2,3m alebo ekvivalent
Popis: 19" predlžovací prívod s 9 sieťovými zásuvkami natočených o 45° s uzemňovacím kolíkom
230V a výškou 1U. Podsvietený vypínač s krytkou pre jednoduché odpojenie napätia od všetkých
odberných miest a súčasne opticky signalizuje prítomnosť napätia v zásuvkách. Možnosť upevnenia do
19’’ rozvádzačov pomocou kovových úchytiek a montážnej sady skrutiek M6. Prívodný kábel 2,3m
H05VV-F 3 x 1,5 mm2. Rozmery 482.6 x 44.4 x 44.4 mm

Cena musí byť uvedená v zložení:
Predmet zákazky
Požadovaný počet
rozvádzač
Rozvodný panel
Dopravné náklady
spolu

Cena bez DPH za
požadovaný počet

1 ks
2 ks

Sadzba DPH20%, ak nie ste platcom DPH treba to uviesť.

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 130,80 eur bez DPH

Cena s DPH za
požadovaný počet

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Lehota do 11.6.2014 do 24,00 hod.
Ekonomická univerzita v Bratislave, Oddelenie pre verejné obstarávanie,
Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5
alebo na e-mail olga.fabianova@euba.sk
7. Ďalšie informácie:
Financovanie a fakturácia:
Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok.
Dohodnutú kúpnu cenu vrátane DPH bude kupujúci uhradzovať na základe
predloženej faktúry s 30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa ich doručenia
kupujúcemu. Platba prebieha cez štátnu pokladnicu.
Termín a miesto dodania:
Lehota dodania: do 3 dní od zadania objednávky
Miesto dodania : Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava 5

