
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. 

3. Opis predmetu zákazky:  

1 ks Kombinovanú chladničku Whirlpool WBE 3116W alebo jej ekvivalent 

Whirlpool WBE 3116 W  

Whirlpool WBE 3116 W je kombinovaná chladnička mraznička, ktorá je umiestnená v spodnej časti 

spotrebiča a ponúka úžitkový objem 113 litrov.V mraziacej časti sa nachádzajú celkom 3 zásuvky, ktoré 

sú kvôli lepšej orientácii priehľadné a vy tak máte vždy prehľad o tom, čo sa aktuálne v mrazničke 

nachádza. Jej mraziaci výkon je potom 4,5 kg za 24 hodín. 

Chladnička s objemom 194 litrov ponúka prenastaviteľná sklenené poličky a tiež priehradky na 

dverách, ktoré majú tiež variabilitu usadenie. Dvere chladničky disponujú možnosťou stranové zámeny. 

V chladničke nájdete tiež špeciálne priehradku určenú pre skladovanie ovocia a zeleniny, samozrejme 

nechýba ani vnútorné osvetlenie alebo odolnosť proti nárastu teploty pri výpadku prúdu až 24 hodín. 

Parametre a špecifikácia:  Typ  

Kombinovaná - mraznička dole  
Energetická trieda  
A+  
Klimatická trieda  
N, ST  
Mraziaci výkon za 24h  
4,5 kg  
Spotreba energie  
295 kWh/rok  
Zvláštne funkcie  

 

1 ks mikrovlnná rúra Zelmer 29 Z 017 alebo jej ekvivalent. 

Výhodou tejto rúry je kremíkový gril, ktorý sa rozohreje omnoho rýchlejšie ako ostatné grily a 
nevyžaduje žiadne veľké čistenie. 

Funkcia rúry – klasická: 

mikrovlnný ohrev 

gril 



• gril + mikrovlny – kombinovaný 

• rozmrazovanie 

Funkcia rúry – špeciálna: 

• 5 stupňov regulácie varenie 

Dôležité informácie: 

• objem: 17 l 

• priemer taniera: 24,5 cm 

• výkon mikrovĺn: 700 W 

• výkon grilu: 1000 W 

• rozmery: 25,8 x44×34 cm (VxŠxH) 

Ďalšie informácie: 

• mechanické ovládanie 

• zvuková signalizácia pri ukončení prípravy pokrmu 

• maximálny čas varenia 35 min. 

Príslušenstvo: 

• otočný tanier 

• rošt na grilovanie 

Ceny musia byť vrátane dopravných nákladov do Kapušian pri Prešove. 

             4.   Predpokladaná hodnota zákazky:  400,- eur  s DPH 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 24.6.2014 do 12,00 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: 

Cena musí byť uvedená cena za kus a cena spolu v zložení  

Cena bez DPH................ eur 

DPH................................eur 

Cena spolu s DPH vrátane dopravných nákladov do Kapušian................. eur. 

 

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 7 dní od zadania objednávky 

Miesto dodania : VVICB Kapušany č. 568, 082 12 Kapušany  


