
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:  02/67295270 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka 

e-mail:  peter.ondrejka@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka digitálneho kopírovacieho stroja vrátane 

inštalácie, dopravy a zaškolenia 

Opis predmetu zákazky:   

Digitálny kopírovací stroj  MP 2550                     1 ks                                                                                                              

Multifunkčné zariadenie čiernobiele s farebným skenovaním - technická špecifikácia  

Funkcionalita 

Digitálny čb kopírovací stroj  

Sieťová tlačiareň  

Sieťový farebný skener  , sken to e mail 

Základné parametre                                                

Veľkosť originálu a kópie :   A3  

Rýchlosť kopírovania, tlače:      25 A4 kópií / min  

Rýchlosť skenovania farebne:    28 A4/min farebne, 50 čb 

Autoduplex pre formát:        A3 max.,A5 min 

ZOOM :                             25 - 400 % s 1% krokovaním + 7 pomerov pre zväčšenie a 5 pre zmen  

Zásobníky papiera:             2 x 500 standart + 100 

Kapacita pamäti :              768 MB RAM  

Pevný disk:                   80 GB  

Poltóny :      256 odtieňov šedi 

Gramáž papiera :               50 - 200 g / m2 



 

Konfigurácia 

- kopírka  

- automatický podávač originálov 

- duplexná jednotka 

- zásobníky 4 x 500 listov 

- print/sken karta/sieť karta 

- toner 

3. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky :  

1 380,- eur bez DPH 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky vrátane DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka   najneskôr do 23.10.2014   do 

12.00 h faxom, poštou alebo osobne  

na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1 

852 35 Bratislava 5 

alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk 

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, resp. scan oprávnenia  dodať 

predmet zákazky. 

7. Ďalšie informácie : Cenová ponuka musí obsahovať okrem označenia výrobcu/značky 

ponúkaného zariadenia kompletný opis predmetu zákazky uvedený v zadaní 

s parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími, ďalej cenu za multifunkčné 

zariadenie v rozsahu uvedenom v opise predmetu zákazky. Dopravu, inštaláciu 

a zaškolenie započítajte do ceny predmetu zákazky.  

 


