
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: Umývačka riadu 

Opis predmetu zákazky:   

1. Umývačka riadu priebežná elektronická I-100E 

rozmer: 634x735x1479/1909mm (šxhxv) 

kapacita: 60/30/20košov/h (do 1080 tanierov/h) 

cyklus: 60“, 120“, 180“ 

rozmer koša 500x500mm (šxh) 

bojler tlakový 

elektronické ovládanie 

samočistiaci program 

počítadlo umývacích cyklov 

autodiagnostický systém detekcie 

účinný filtračný systém 

základné príslušenstvo: 

- koš na sklo 
- koš na taniere 
- kontajner na príbory 
- dávkovač umývacieho prostriedku 
- dávkovač oplachového prostriedku 
- odpadové čerpadlo 

 

2. Stôl pracovný nerezový s policou výstupný, PSJ-2 

rozmer 700x750x900mm(šxhxv) 



1 x nerezová polica 

hrúbka pracovnej dosky 400 mm 

vedenie na koše z umývačky riadu v doske stola 

 

3. Sprcha stojanková s batériou zo stola, DOC-3 

rozmer: 150x200x1100mm (šxhxv) 

nerezová tlaková hadica 

vyrovnávacia pružina 

tlaková sprcha s pákovým ovládačom 

batéria z drezu, úchyt do steny 

 

4. Zmäkčovač vody 12L, LT-12 

rozmer: 190x515 (priemer x v) 

objem 12 litrov 

vstupná teplota vody 8 - 25°C 

max. odporúčaný prietok: 500L/h 

 

Položka Počet ks Cena za 1 ks bez 

DPH v Eur 

Cena za 1 ks 

s DPH v Eur 

Umývačka riadu priebežná 

elektronická I-100E 
1   

Stôl pracovný nerezový s policou 

výstupný, PSJ-2 
1   

Sprcha stojanková s batériou zo 

stola, DOC-3 
1   

Zmäkčovač vody 12L, LT-12 1   

SPOLU    

 

 Dodávka, montáž  a doprava musia byť zahrnuté v cene. 



Termín dodania a montáže do 30 dní od doručenia objednávky. 

Miesto dodania a montáže: Bufet V2 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1,  852 

35 Bratislava 

3. Predpokladaná hodnota zákazky:  

2 455,00 eur bez DPH 

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

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka   najneskôr do 21.01.2015   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 :  


