
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: skartovacie stroje. 

3. Opis predmetu zákazky:  

     1ks  skartovací stroj REXEL AUTO + 60X 
 

 
opis predmetu : 
 
Skartovací stroj pre malé kancelárie spracuje i platobné karty a kancelárske sponky  
Automatický skartovač Rexel Auto+ 60X sa hodí pre domácnosti a malé kancelárie.  
Mechanizmus stroja si poradí so sponkami zo zošívačky, kancelárskymi sponkami i   platobnými 
kartami.  
Skartovačka papiera pracuje v norme NBÚ DIN–3, teda na stupni dôverné.  
Disponuje funkciou automatického štart/stop a manuálneho spätného chodu pri preplnení 
papierom.  
Vložený papier rozreže na častice rozmeru 4 x 45 mm.  
Šírka vstupu papiera: 220 mm  
Automatický podávač pojme až 60 listov papiera 80 g/m2 alebo 65 listov 70 g/m2 naraz.  
Čas potrebný k skartácii 60 listov: 6 minút  
Maximálny možný čas nepretržitého skartovania: 8 minút  
Objem odpadovej nádoby: 15 l  
 Hlučnosť: 60 dB 

 



4. Predpokladaná hodnota zákazky:  102,- eur s DPH 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do  14.10.2014 do 8,00 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: 

Podmienky účasti:  

fotokópia živnostenského listu. 

 

Cena musí byť uvedená: 

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

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

 Konečná cena vrátane dopravných nákladov s DPH..............eur. 

Ak nie ste platcom DPH treba to uviesť. 

 

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: 

Termín: do 7 dní od zadania objednávky 

Miesto: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5 

 

 


