
  
 

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 267295277 
Fax:                             +421 267295185 
Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky: Kosačky a zariadenia na úpravu trávnikov. 
3.  Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je:   

Kosačky a zariadenia na úpravu trávnikov pre Študentský domov Horský park, 
Prokopa Veľkého 41, 811 04  Bratislava. 
Špecifikácia: 

a) Univerzálny	predný	záves	STARJET	ZP5/6	 	 	 	 1	ks	
 
Predný záves na typ traktorovej kosačky STARJET Exclusive UJ 102-23 P6 4x4, slúži ako úchyt na zametaciu 
metlu, prípadne radlicu. 
 

 
 
 

b) Univerzálny	popruh	STIHL		ADVANCE	PLUS	alebo	ekvivalent	 	 	 	 2	ks	
 
 Popruhy s inteligentným háčikom pre ľahké, rýchle zavesenie a uvoľnenie krovinorezu 

	

c) Ochrana tváre a sluchu STIHL G500 alebo ekvivalent        	 	 2	ks	
Predná časť má nylónovú mriežku  a odvetranie, súčasťou sú  oddeliteľné kryty sluchu . 
EN 1731, EN 352, SNR 28 (H : 35; M : 26; L : 16) (do 108 dB(A)) 
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d) Silón	na	cievke	STIHL	alebo	ekvivalent																					 	 	 	 			2	ks	
																																												–	priemer	struny	-		2,7	mm/.105“	

																																					-		dĺžka	návinu	–	221	m	
																																					-		typ	žacej	struny	–	štvorhran	
																																					-		farba	struny	–	červená	
	 	 	 	-		vhodný	pre	krovinorez	STIHL	FS400,	FS	460	C-EM	
	

																																																								 	
	

e)		Žacia	hlava	AutoCut	40-2	STIHL:																					 	 	 	 			 		2	ks	
																																																																-		priemer	žacej	struny	–	2,4mm	–	2,7	mm		
																																																																-			plne	automatické	nastavovanie	žacej	struny	
																																																																-			typ	žacej	struny	–	okrúhla	
																																																																-		pre	žacie	a	začisťovacie	práce	
	 	 	 	 						-		vhodná	pre	krovinorez	STIHL	FS	40,	FS	460	C-em	
	

																																																																				 	
	
f)	ND	miska	pod	kotúč	STIHL	FS	400:	 	 	 	 	 4	ks	

	
	
g)	3	–zub	 	 	 	 	 	 	 	 2	ks	
	
	
3-ramenný	obojstranný	oceľový	nôž	na	presvetlenie	a	odstránenie	tuhej,	spletitej	trávy,	krovín	a	

kríkov.	 	 	 	 	 	
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h)  Zhrňovacia	radlica	na	sneh	118cm	STARJET			 	 	 1	ks	
Univerzálna	radlica	na	traktorovú	kosačku	STARJET	Exclusive	UJ	102-23	P6	4x4		
Uchytenie	k	traktoru:	na	predný	záves	 	Pracovný	záber:	 118	cm	 	
	 	 	
Natáčanie	a	zdvih:	 pákou	 	Polohy	zhrňovania:	 čelná,	pravá	15°/	30°,	ľavá	15°/	30°		Hmotnosť:	 25	kg	 	

Zdvíhanie	i	naklápanie	je	ovládané	pomocou	páky.	Radlica	je	vybavená	gumovým	britom.	Gumový	brit	je	silný	
1,5	cm	Zhrňovacia	výška	je	nastavieľná	pomocou	klzákov.		

Vrátane	dopravných	nákladov	na	miesto	dodania. 
 

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 950,20  eur bez DPH. 
5. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:	Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.	
6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   

Termín predloženia cenovej ponuky: do 13.12.2017 do 13.00 h. 
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 
Oddelenie pre verejné obstarávanie 
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 
číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 
informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 
Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

7.  Miesto dodania: Študentský domov Horský park, Prokopa Veľkého 41, 811 04  
Bratislava. 

8. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      
alebo scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

9. Stanovenie ceny 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.  
Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za uskutočnenie práce v členení: 
Cena bez DPH  
Cena s DPH  
Celková cena bez DPH  
Celková cena s DPH. 
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 
Cena predmetu zákazky musí byť  vypočítaná vrátane všetkých nákladov. Uchádzač, 
ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 
Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu 
predmetu zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre 
daň v inom členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude 
pre účely vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 
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Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 
doby dodania zákazky. 
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

 
10.Lehota dodania:  do 7 dní od uplatnenia objednávky. 	

11. Ďalšie informácie 
Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 
bezhotovostného platobného styku na základe faktúry dodávateľa a to do 30 dní odo 
dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 
neposkytuje. 

 
 
 


