
Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:  02/67295280 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka 

e-mail: peter.ondrejka@euba.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky: Obnova audio systému auly na Dolnozemskej ceste 1, 

Bratislava 

3. Opis predmetu zákazky:  Berzdrôtový mikrofóny systém v rozsahu: 

P. č. KCN Kód 
položky 

Popis MJ Množstv
o celkom 

Cena 
jednotkov
á bez DPH 

v Eur  

Cena 
celkom bez 
DPH v Eur 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  M Práce a dodávky M     
        

1   Demontáž plošný spoj 
pre prijímač ATW-
R3100 dodávka a 
montáž 
kompatibilného 

ks 6 

  

        

2   Demontáž plošný spoj 
pre vysielať ATW-
T371 dodávka a 
montáž 
kompatibilného 

ks 4 

  

        

3   Demontáž plošný spoj 
pre vysielač ATW-
T310 dodávka a 
montáž 
kompatibilného 

ks 2 

  

        

4   Demontáž plošný spoj 
pre anténny spitter 
AEW-DA660 dodávka 
a montáž 
kompatibilného 

ks 2 
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5   Demontáž plošný spoj 
pre anténny zosilovač 
ATW-B80 dodávka a 
montáž 
kompatibilného 

ks 2 

  

        

6   Nastavenie dodaných 
a namontovaných 
zariadení 

kpl 1 
  

7   Dodávka a montáž 
stolný teleskopický 
mikrofónny stojan 
s kruhovou základňou, 
nastaviteľná výška 
min.: 220 až 340 mm 

ks 6 

  

8   Dodávka a montáž 
samostatný ručný 
bezdrôtový vysielač 
kompatibilný s ATW-
R3100, integrovaná 
kondenzátorová 
mikrofónna hlava 

ks 2 

  

9   Ostatné režijné 
náklady 

kpl 1 
  

   Cena celkom bez DPH     

   Cena celkom s DPH     
        

V ponuke bude uvedený výrobca, výrobná značka, typ ponúkaného kompatibilného zariadenia. 

V prípade potreby si uchádzač môže dohodnúť termín obhliadky individuálne a to po dohode a 

kontakte s kontaktnou osobou – Juraj Čarnecký, 02/67295138, e-mail juraj.carnecky@euba.sk  

Náklady spojené s obhliadkou znášajú záujemcovia bez finančného nároku voči verejnému 

obstarávateľovi. 

 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 7 257,14  eur bez DPH 

 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena  predmetu zákazky s DPH .  

 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: cenová ponuka   najneskôr do  23.12.2016   do 

9.00 h faxom, poštou  

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  

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  dodať predmet zákazky 

 

8. Ďalšie informácie :  
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