
Zadanie zákazky 

Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 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: Telefónny aparát Siemens Gigaset DA610 alebo 

ekvivalent   

              Opis predmetu zákazky:   

Siemens Gigaset DA610 

Štandardný telefón s hlasitým odposluchom a indetifikáciou volajúceho  -  2 ks. 

Programovateľné tlačidlá rýchlej voľby 0-9. 

Telefónny zoznam až pre 50 mien a identifikácia VIP. 

Funkcia notebook môže uložiť aktuálne číslo do telefónneho zoznamu alebo do tlačidiel 

priamej voľby. 

Spätné volanie posledných 5 čísel. 

Uzamknutie klávesnice - tiesňové volania povolené. 

Alarm stlačením akéhokoľvek tlačidla (podsvietenie tlačidla počas aktivácie). 

Blokovanie volaní (3 predvolené čísla). 

Programovateľné externé predvoľby, DTMF, pulzná. flash, nastavitelná pauza. 

Zobrazenie identifikácie volajúceho cez CLIP. 10 polyfonických vyzváňacích melódií so 4 

úrovňami hlasitosti. 

Vyzváňanie na základni cez reproduktor hlasitého odposluchu. 

Vizuálne identifikácia vyzváňania (tlačidlo hlasitého odposluchu). 

VIP identifikácia vizuálne a vyzváňacím tónom. 



Zoznam zobrazujúci až 50 zmeškaných hovorov s CLIP-om. 

Nastaviteľný displej s 2 riadkami. 

Prvý riadok pijktogramy, dátum a čas, riadok druhý 16 čísel ( 5 x 7  grafický maticový). 

3. Predpokladaná hodnota zákazky celkom:  60,00 € s DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 

                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  

                                                                                 852 35 Bratislava 5 

                                      do 09.06.2016   do 12.00 h.  mailom   alebo   poštou   

                                                          

6. Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Vydavateľstvo Ekonóm,  

Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava. 

7. Podmienky účasti uchádzačov:  

8. Ďalšie informácie:  

 Cena predmetu zákazky: 

 cena predmetu zákazky celkom bez DPH, 

cena predmetu zákazky celkom vrátane DPH, 

Cena za predmet zákazky musí byť stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v znení neskorších predpisov vrátane dopravných nákladov. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnu a nemennú počas doby 

realizácie predmetu zákazky. 

 Lehota dodania:   do 5 pracovných dní od zadania záväznej 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. 

 

 


