
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 

Kontaktná osoba:      Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka laminátora 

3. Opis predmetu zákazky: 
Laminátor 1 ks 
Šírka vstupu   -  230 mm 
Rýchlosť laminovania   -  30 cm/min 
Hrúbka fólie  -  125 mic 
Doba nahrievania  -  3 min 
Formát dokumentov na laminovanie – A4. 
 

Požadované technické vlastnosti: 

Laminovanie za tepla i za studená. 
Laminátor s variabilným ovládaním teploty 
Technológia zabraňujúca uviaznutiu fólie 
Poistka na automatické vypnutie laminátora 
Farba   -  biela 

                  Súčasťou balenia je 10 laminovacích fólií. 

                     Súčasťou dodávky je manuál v slovenskom alebo českom jazyku. 

Predpokladaná hodnota zákazky:  53,52  € bez DPH. 
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom  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 23.11.2015   do   09.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                
Miesta dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                                852 35 Bratislava. 

6. Podmienky účasti uchádzačov:  

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   celková   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. 

Dopravné náklady. 

                    Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou dodávky                 
(balné, dopravné, vyloženie tovaru na konkrétne pracovisko uvedené v 
objednávke a pod.).Uchádzač , ktorý nie je platcom DPH oznámi  v ponuke. 

 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. 


