
  

 

 

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: Laboratórne prístroje, zariadenia a pomôcky. 

Špecifikácia predmetu je v tabuľke zadania zákazky. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 3 775,10 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  28.04.2017 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

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. 

6. Miesto dodania:   

VVICB Kapušany 568, Areál PD, 082 12 Kapušany pri Prešove 

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. 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 dodanie tovaru 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 dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby dodania predmetu zákazky. 

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do 

SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy 

fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH 

podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou  

osobou a v tomto prípade je/bude registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 

Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..  

Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent. 

9. Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 14 dní  odo dňa 

zadania objednávky.  

10. Ďalšie informácie 
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Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

Legenda Dovybavenie laboratória VVICB Kapušany: 

 

 

 názov počet ks (ml) 
Cena za pož. 
Množstvo bez 

DPH 
 1 Nádoby k MW rozkladu: -  

 

kompletný segment (vonkajšia nádoba,  vnútorná 
nádoba, vrchnák, poistka, bezpečnostný krúžok, 

poistná skrutka) 
1 ks 

 

 2 Štandardy k ITP: 
- 

 

 

(celá zostava) 

 

kyselina mravčia 25 ml  

 

kyselina octová 25 ml  

 

kyselina mliečna ako mliečnan lítny 25 g  

 

kyselina propiónová 25 ml  

 

Kyselina maslová 15 ml  

3 Elektrolyty k ITP: -  

 

LE A5 1000 ml  

 

TE A2 1000 ml  

4 Sušinová váha: -  

 

Alu navažovačky(pr. 92mm) 80 ks  

5 Kalorimeter: -  

 

 Kremenný kelímok 2 ks  

 

Zapaľovací knôtik 1 bal.  

6 Príslušenstvo k aut.pipetám: -  

 

špičky malé  (2 - 200 µl) 1000 ks  

 

špičky stredné  (200 - 1000 µl) 2x500 ks  

7 Lampy k AAS  (kódované): -  

 

meranie P 1 ks  

8 Štandardy k AAS: -  

 

štandard na P -  (1g/ ) 125 ml  

9 Nádobky k AAS: -  

 

1,5 ml (polystyrén) 1000  ks  

 

5 ml  (teflónové-PTFE) 10 ks  

 

Kompresorový olej SJ27  2 l  

10. Príslušenstvo k RODEMU:: -  

 

filter mechanických nečistôt  4 ks  

 

uhlíkový filter  1 ks  

 

iontomenič 3 bal. 1,4 lit. x 3  

 

Membrána k RODEM 6 1 ks  
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Kefka na banky 2 ks  

 

Kefka na skúmavky 2 ks  

11. 
Bunsenov laboratórny kahan 1 ks 

 

12. pH elektróda priemyselná 1 ks  

 

Nôž zúbkovaná čepeľ GM 200 1 ks  

 

Nôž z nerezovej ocele pre GM 200 1 ks  

13. Evaporating flask 10L   1 ks  

 

Vapor temperature sensor for  
2ks 

 

 

      Hei-VAP Industrial  

14. Back up ring  2 ks  

15. PTFE O-ring (Teflon)     2 ks  

16. Seal PTFE (Teflon) 55/98mm 1 ks  

    

    Cena celkom za všetky položky bez DPH: 

    Cena celkom za všetky položky vrátane DPH: 

 

Legenda 

1. 
 nádoby k MW (mikrovlnnému rozkladu) :  nádoby sú potrebné k mikovlnnému rozkladu 

materiálov, ktoré budú ďalej analyzované 

 

 v kvapalnom stave pomocou atómovej absorpčnej spektrofotometrie (AAS) 

 

 V mikrovlnnom zariadení sa dá naraz analyzovať 9 vzoriek + referenčná vzorka 

 

 

 

 

 

 2.   štandardy k ITP (kapilárna izotachoforéza) slúžia ku kalibrácii analyzátora 

 

 

 3.   elektrolyty k ITP LE + TE  slúžia ako vodiace a zakončujúce médium ku kapilárnej izotachoforéze 

 

 

 4.  slúži ku stanoveniu % sušiny v silážach a digestátoch  

 

 

 5.  kalorimeter je zariadenie ku stanoveniu spalného tepla. Analýza sa robí v kremennom kelímku 

 

 

 6.  špičky k automatickým pipetám sú jednorazové 

 

 

 7.  lampa k atómovej absorpcii, ktorou sa bude merať fosfor  (P) 

 

 

 8.   štandard ku kalibrácii AAS na stanovenie fosforu 

 

 

 9.  v nádobkách sa analyzujú vzorky a sú jednorazové 

 

 

 10.  rodem slúži na výrobu demineralizovanej vody 

 

 

 11.  kahan sa používa na zahrievanie 

 

 

 12.  elektródou sa meria kyslosť a zásaditosť vzoriek 

 

 

 13, 
14,15, 16 

 
 je  spotrebný materiál k vákuovej odparke 
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