
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: Bezdrátový zvonček s bluetooth a nabíjačka na batérie 

v počte 1 ks. 

 

Elektrospotrebiče a elektropríslušenstvo – 10028 MJ Počet 

Bezdrôtový zvonček s bluetooth 

KS 1 

Vlastnosti 

Operačný dosah Bluetooth bez interferencie: min. 20 m 

Operačný dosah Bluetooth s interferenciou: min. 10 m 

Operačný dosah Bluetooth vonku: min. 150 m 

Stupeň krytia: IP67 

Napätie reproduktora: AC 110 V - 260 V 

Minimálne rozmery zvončeka: 6 x 10,5 x 2 cm 

Minimálne rozmery reproduktora: 9 x 12,5 x 8 cm 

Vhodné pre vonkajšie použitie 

Súčasti 

1 zvonček (na batérie 2 x 12 V 23 A, v cene) 

1 Bluell reproduktor na pripojenie do elektrickej siete 

skrutky a 1 obojstranná lepiaca páska na pripevnenie zvončeka 

 

Nabíjačka na batérie 

KS 1 

Podporované akumulátory 

1-4x AAA alebo AA 

NiCd, NiMH 

Výkon 

LCD graficky zobrazuje stav nabíjania 

Max. nabíjací prúd na šachtu: 700 mA 

Nabíjanie akumulátora s kapacitou 2000 mAh: 180 min (typ.) 

Vybíjací prúd: 350 mA 

Riadená mikroprocesorom / rozpoznanie nabitia akumulátora 
prostredníctvom vypnutia Minus-Delta-U / pulzné udržiavacie nabíjanie / 
bezpečnostné časové / teplotné vypnutie 

Ďalšie funkcie 



Automatický test akumulátora / vybitie / obnoviť / regenerovať / 
sledovanie jednotlivého slotu / množstvo nabíjacích a udržiavacích 
programov / kontrola jednotlivých šácht 

Napájanie 

110 - 240 V 

Rozmery 

75 x 40 x 130 mm (Š x V x H) 

Parametre a špecifikácia 

Pre veľkosť batérie: Mikrotužková (AAA), Tužková (AA) 

Pre typ batérie: NiMH, NiCd 

Maximálny nabíjací prúd na šachtu: 700 mA 

Doba nabíjania: 3 h 

Vlastnosti 

Funkcie:  LCD displej, Indikácia nabíjania 

 

vrátane dopravných nákladov na miesto dodania. 

Tovar požadujeme nový, nepoužitý. Uvedené rozmery sú minimálne. 

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

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 87,83 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  14.08.2017 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:   

SUZ EU, Konventná 1,  811 03 Bratislava  

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. 

mailto:maria.hiebschova@euba.sk


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

9. Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 7 dní  odo dňa 

zadania objednávky.  

10. Ďalšie informácie 

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. 

 

 

 


