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:

2 ks vysávač AQUA VAC Excell 20, alebo ekvivalent (bezsáčkový)
Technické parametre:
•
Príkon: 1100 W
•
20 litrová nádrž zo silnej nerez ocele.
•
Sila plechu: 2,5 mm
•
Podtlak: 1725 kPa
•
Prúd vzduchu: 2,6 m³/min
•
Sací výkon: 220 W
Všeobecné vlastnosti:
•
výkonný vysávač na vysávanie suchého a mokrého odpadu.
•
s vysávačom Shop Vac dokážete povysávať prach a špinu, oživiť farbu kobercov.
•
vysávač je vhodný aj pre pivnice, garáže, pracovisko, domy, autoservisy a všade tam kde je
potreba vysoký výkon a dlhá životnosť.
•
veľká 20-litrová nádrž z nerez plechu o sile 2,5 mm na odpad.
•
kolieska pre bezproblémový pohyb a stabilitu aj po nerovnej podlahe.

Cena musí byť uvedená:
Predmet zákazky
Požadované
množstvo
vysávač
Dopravné náklady
spolu

Cena bez DPH za
požadované
množstvo

2 ks

Sadzba 20% ak nie ste platcom DPH treba to uviesť

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 200,- eur s DPH
5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena.
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:
Lehota do 20.6.2014 do 8,00 hod.

Cena s DPH za
požadované
množstvo

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: 7dní od vystavenia záväznej objednávky.
Miesto dodania : Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava 5

