
  
 

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:         Anna Národová 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka  audiovizuálnej techniky. 
3. Opis predmetu zákazky:  

Typové 
 označenie 

Popis materiálu/služby  
Koncové zariadenia 

m.j. počet Cena v Eur 
bez DPH 

FG5968-121 AMX MXT-1900-PAN Modero dotykový panel 19“, 
stolné prevedenie 

ks 1  

FG423-45 PSN4, 4 napájací zdroj pre Modero 19“, 13VDC ks 1  

Popis materiálu/služby  
Ostatné náklady  

m.j. počet  

Oživenie, nastavenie – redesign panela hod 4  

Doprava kpl 1  

Cena celkom bez DPH 
  

   

Cena celkom vrátane DPH    
Ovládací panel sa dodáva pre jestvujúci riadiaci systém audiovizuálnej techniky inštalovanej v Aule 
univerzity, vrátane zapojenia a oživenia dodanej techniky v rámci tohto jestvujúceho systému.  

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. Ekvivalentné riešenia musia byť 
kompatibilné s jestvujúcim riadiacim systémom audiovizuálnej techniky inštalovanej v Aule Ekonomickej 
univerzity. 
Predpokladaná hodnota zákazky: 15 820,00 eur bez DPH. 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH v EUR.  
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do 02.04.2014 do 7.00 hod. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: anna.narodova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 147, kontaktná osoba: Národová Anna 

6. Miesta dodania tovaru:   
Miesto  dodania tovaru: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 32 Bratislava, 
Aula Ekonomickej univerzity..  

7.    Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan: 
- dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. Lehota dodania: najneskôr  do 17. apríla  2014. 
9. Ďalšie informácie 
 Fakturácia po dodaní predmetu zákazky na miesto dodania, lehota splatnosti faktúr je 30 dní od termínu ich 
doručenia na   EU v Bratislave. 

 


