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 267295269
Fax:
+421 267295185
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková
e-mail:
galina.uherkova@euba.sk
2. Názov predmetu zákazky: Registračné kovové skrine.
3. Opis predmetu zákazky: Podľa prílohy.
Predpokladaná hodnota zákazky: 6 348,00 € s DPH.
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané
množstvo v eurách.
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 26.11.2014 do 9.00 h. faxom , mailom alebo poštou
Miesta dodania: FAJ - Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,
852 35 Bratislava.
6. Podmienky účasti uchádzačov: kopia dokladu o oprávnení dodávať tovar.
7. Ďalšie informácie:
Cena predmetu zákazky:
Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať:
cena jednotková bez DPH a s DPH,
cena
celková za predpokladané množstvo bez DPH a s DPH
Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas
doby realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny.
Doprava a vyloženia tovaru na mieste dodania.
Lehota dodania: po vystavení objednávky.
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní
odo dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky
neposkytuje.

Príloha:
1. Kovová skriňa šedá – 7 ks – (pril.1)

Montovaná skriňa z oceľového plechu, 3 police prestaviteľné po 35 mm, dvere
s vnútornými závesmi, vybavené pákovým rozvorovým mechanizmom a dvojrozvorovým
uzáverom s cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi. Povrchová úprava – prášková farba
RAL 7035.
Parametre: výška (mm) -1950, šírka (mm)-950, hĺbka (mm)-400, počet políc- 4, nosnosť
police 50kg, typ dverí – krídlové, farba korpusu – sivá, farba dverí – sivá, typ konštrukcie
–demontovaná, perforovaná vnútorná strana dverí – nie, perforovaná zadná stena – nie.
2. Kovová skriňa šedá – 8 ks – (pril.1)

Montovaná skriňa z oceľového plechu, 3 police prestaviteľné po 35 mm, dvere
s vnútornými závesmi, vybavené pákovým rozvorovým mechanizmom a dvojrozvorovým
uzáverom s cylindrickým zámkom s dvoma kľúčmi. Povrchová úprava – prášková farba
RAL 7035.
Parametre: výška (mm) -1950, šírka (mm)-1 200, hĺbka (mm)-400, počet políc- 4,
nosnosť police 50kg, typ dverí – krídlové, farba korpusu – sivá, farba dverí – sivá, typ
konštrukcie –demontovaná, perforovaná vnútorná strana dverí – nie, perforovaná zadná
stena – nie.
Príl.č.1:

3. Kovová kartotéka šedá – 4ks- (príl.č.2)

Zvárané kartotéky z oceľového plechu pre formát závesnej zložky A4, zásuvky sú
osadené teleskopickými guličkovými pojazdmi so 100% výsuvom zásuvky pre
jednoduchšiu prácu s dokumentmi, čelá zásuviek sú vybavené štítkom pre zasunutie

popisu, systém blokácie zásuviek zamedzuje súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek
naraz a bráni tak možnému preváženiu kartotéky, centrálne zamykanie kvalitným
cylindrickým zámkom Burg. Povrchová úprava – práškový vypaľovací lak v odtieňoch
RAL.
Parametre: výška (mm) -1321, šírka (mm)-413, hĺbka (mm)-623,materiál –kovový,
farba korpusu – sivá, farba zásuviek –sivá, počet zásuviek -4, nosnosť zásuviek – 40kg,
formát – A4, počet radov vedľa seba- dvojradová.
4. Kovová kartotéka šedá – 4ks- príl.č.2)

Zvárané kartotéky z oceľového plechu pre formát závesnej zložky A4, zásuvky sú osadené
teleskopickými guličkovými pojazdmi so 100% výsuvom zásuvky pre jednoduchšiu prácu
s dokumentmi, čelá zásuviek sú vzbavené štítkom pre zasunutie popisu, systém blokácie
zásuviek zamedzuje súčasnému vysunutiu viacerých zásuviek naraz a bráni tak možnému
preváženiu kartotéky, centrálne zamykanie kvalitným cylindrickým zámkom Burg.
Povrchová úprava – práškový vypaľovací lak v odtieňoch RAL .
Parametre: výška (mm) -1321, šírka (mm)-840, hĺbka (mm)-623,materiál –kovový, farba
korpusu – sivá, farba zásuviek –sivá, počet zásuviek -4, nosnosť zásuviek – 40kg, formát –
A4, počet radov vedľa seba- dvojradová.

Príl.č.2
Poznámka: pre tovary, ktoré sa odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku,
patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto výroby platí alebo ekvivalentne iné.

