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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: Elektrospotrebiče 

3. Opis predmetu zákazky: v prílohe. Pokiaľ opis vedie ku konkrétnemu výrobcovi alebo 

výrobnej značke, umožnené je dodať ekvivalentný tovar, t.j. tovar od iného výrobcu 

alebo inú výrobnú značku s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami. 

4. Miesto dodania: EU v Ba, Dolnozemská 1, Bratislava 

5. termín dodania: 21 dní od doručenia objednávky 

6. Predpokladaná hodnota zákazky: 1 118  eur bez DPH. 

7. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena vrátane DPH . V cene budú zahrnuté 

všetky náklady potrebné na uskutočnenie zákazky vrátane dopravy. 

8. Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 20.07.2017   do 12.00 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  

9. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  dodať predmet zákazky 

10. Ďalšie informácie :  

mailto:peter.ondrejka@euba.sk


stereo záznamník ■ 1 ks

Digitálny diktafón 2GB, HQ/ LP, MP3/ WMA, až 493 hod záznamu v režimu LP, micro SD/SDHC, USB

Parametre produktu
Kapacita integrovanej 2()48 MB 
pamäte

Rozdelenie podľa záznamu kartové 

Rozmery a ďalšie fyzické parametre

Šírka 40.6 mm

Výška 101 mm

Hĺbka 15.1 mm

Hmotnosť 54 g ~

Vstupy/výstupy

Mikrofónny vstup áno

Slúchadlový výstup áno

USB áno

PC propojenie áno

Uvedené parametre sú minimálne.



Stolová lampa -  1 ks

LED stolová lam p a ' určená pre tých, čo trávia veľa času pri pracovnom stole. Špeciálna optika
pre lepšiu distribúciu svetla. Znižuje oslnenie, únavu a pálenie očí. Studená farba svetla pre lepšie 
sústredenie a koncentráciu (5500 Kelvinov, lOOOluxov na pracovnej ploche).

Parametre produktu:

- Výška: 310

■ Šírka: 160

- Dĺžka: 410

« Druh pätice: LED 

Max. výkon: 3W

■ Žiarovka: zabudované LED diódy

* Farba: biela

■ Materiál: plast

Uvedené parametre sú minimálne

Laserové ukazovadlo 1 -  1 ks

Laserové ukazovadlo s červeným laserom, dosah 10 m. Bezdrôtová technológia 2.4GHz.
Technológia Smart-Link pre rýchly štart. M iniatúrny USB prijímač je  možné uložiť v tele prezentéru.

Parametre produktu:

Druh

Typ snímania 

Prenos signálu 

Počet tlačidiel

prezentéry 

laserové 

bezdrôtové 

3 tlačidlá

Hmotnosť 340 g

Uvedené parametre sú minimálne



Chladiace zariadenie 3 v 1 - 1 1  ks

Chladiace zariadenie 3 v 1 výhodný ventilátor 3 v 1 s funkciou čistenia a zvlhčovania vzduchu, s tromi 

stupňami výkonu. Extrémne nízka spotreba energie pri vysokom výkone chladenia pre malé a stredne 

veľké miestnosti.

Popis
• Vzduchový chladič/ventilátor s funkciou zvlhčovania a čistenia vzduchu
• Úsporný 65 W výkon - spotreba vody 1 liter za hodinu -  efektivitu zvyšujúca voštinová konštrukcia 

výparníka
• Prietok vzduchu za hodinu 400 m3/h - ideálne pre malé až stredne veľké miestnosti
• Pevný smer fúkania alebo automatické otáčanie lamiel pre pokrytie celého priestoru
• 4 obratné podlahové kolieska - bez potreby inštalácie
• Dodanie vrátane 2 chladiacich akumulátorov pre nepretržitú prevádzku

Technické údaje
• 3 stupne výkonu (nízky, stredný, vysoký)
• Integrovaný nastaviteľný 2-hodinový časovač
• Možnosť prevádzky s chladiacimi akumulátormi alebo ľadovými kockami
• Kapacita nádrže na vodu: 8 litrov
• Odnímateľná nádrž na vodu/ľad pre jednoduché plnenie
• Ukazovateľ hladiny vody
• Integrovaný systém filtrovania vody
• Na boku zapustené rukoväte pre prenos zariadenia
• Vzadu integrovaný prachový filter
• Napájanie: 230 V, 50 Hz

Uvedené parametre sú minimálne



Chladiace zariadenie - 2  ks

je efektívny chladič vzduchu, ktorý zlepšuje klímu stredne veľkých miestnosti 
lacno a elegantne. Jeho základnou funkciou je  inteligentná kombinácia ventilátora a klimatizácie, ktorá 
prináša do miestnosti prúd studeného vzduchu

Popis
• Vzduchový chladič/ventilátor s funkciou zvlhčovania a čistenia vzduchu
• Úsporný 65 W výkon - spotreba vody 1 liter za hodinu -  efektivitu zvyšujúca voštinová konštrukcia 

výparníka
• Prietok vzduchu za hodinu 400 m3/h - ideálne pre stredne veľké miestnosti
• Pevný smer fúkania alebo automatické otáčanie lamiel pre pokrytie celého priestoru
• 4 obratné podlahové kolieska - bez potreby inštalácie
• Dodanie vrátane 2 chladiacich akumulátorov pre nepretržitú prevádzku

Technické údaje
• 3 stupne výkonu (nízky, stredný, vysoký)
• 3 režimy ventilácie: normálny, prírodný (silnejúci a slabnúci prúd vzduchu), spánok (tichá prevádzka)
• Integrovaný plynulé nastaviteľný časovač od 0,5 do 7,5 hodín
• Možnosť prevádzky s chladiacimi akumulátormi alebo ľadovými kockami
• Kapacita nádrže na vodu: 6 litrov
• Odnímateľná nádrž na vodu/ľad pre jednoduché plnenie
• Ukazovateľ hladiny vody
• Integrovaný systém filtrovania vody
• Na boku zapustené rukoväte pre prenos zariadenia
• Vzadu integrovaný prachový filter
• Navíjanie kábla
• Napájanie: 230 V, 50 Hz
• Napájanie diaľkového ovládania: 2 x AAA batéria

Uvedené parametre sú minimálne


