
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: Termoviazač 

3. Opis predmetu zákazky: Termoviazač. 

2ks Termoviazač HELIOS 60  s kapacitou 600list 

 

Nový termoviazač v duchu atraktívnej designovej rady Fellowes. Pre termoväzbu 

jedného alebo viacerých zväzkov súčasne až do celkovej hrúbky 60 mm. Určené pre 

formát A4. Jednoduchá obsluha vďaka panelu s LED diódami pre voľbu správneho 

nastavenia. Integrovaná mierka hrúbky dokumentu pre jednoduchú voľbu termo 

dosiek. 

Funkcia Thermo-Sense pre automatické stanovenie doby väzby podľa hrúbky zväzku. 

Vybavený bezpečnostnou svorkou Head-Shield pre zamedzenie dotyku s vyhrievacie 

doskou. 

Zvuková a svetelná signalizácia pripravenosti stroje a dokončenie cyklu viazania. 

Systém Sleep-Mode pre automatické vypnutie po 30 minútach nečinnosti. 

Stroj je možné skladovať vo zvislej polohe. 

Maximálna hrúbka dokumentu: 60 mm 

Maximálny počet listov: 600 ks papiera 80g/m2 

Nábeh do pracovného stavu: 4 min 

Menovité napätie: 220-240V 

Rozmery: 53 × 24 × 10 cm 

Hmotnosť 2,6 kg 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Predpokladaná cena: 318,- eur bez DPH 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: 

Lehota   do 26.11.2015 do 7,30 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: 

mailto:olga.fabianova@euba.sk


Cena musí byť na 2 desatinné miesta. 

Cena musí byť uvedená:  jednotková cena bez DPH... eur 

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

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

 Konečná cena vrátane všetkých súvisiacich nákladov s DPH..............eur. 

Financovanie a fakturácia:  

Kupujúci neposkytne predávajúcemu preddavok. 

Dohodnutú cenu vrátane DPH uhradí objednávateľ  na základe  predloženej faktúry  s 

30-dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej doručenia objednávateľa. Platba prebieha 

cez štátnu pokladnicu. 

 

 

Miesto a termín dodania: 

 

Termín dodania:  do 7 dní  

Miesto dodania : EU –BA Dolnozemská cesta 1 


