
Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                02/67295147 

Kontaktná osoba:             Ing. Anna Národová 

e-mail:                              anna.narodova@euba.sk 

      2.      Názov predmetu zákazky: Dodávka mobilného telefónu 

Opis predmetu zákazky:  

2.1  
1 ks mobilný telefón: 
Špecifikácia zariadenia:  
Displej IPS 

Veľkosť min 4", s minimálnym rozlíšením 1 136 x 640 

Fotoaparát  12 Mpx + 1,2 Mpx, blesk LED 

Hardware  

Procesor A9 Dual Core 64-bit, s min.  frekvenciou 1,84 GHz 

Operačná pamäť min. 2GB 

Vnútorná pamäť 64 GB 

Kapacita batérie min. 1600 mAh. 

Konektivita  

 GPS, NFC, 3G/LTE, Lightning, 

Senzory 

Digitálny kompas (magnetický senzor), Pohybový senzor, Gyroskop, Svetelný senzor, Senzor priblíženia 

Čítačka odtlačkov prstov, Nano SIM, iOS 10 

(Napr. iPhone SE 64GB strieborný) 

2.2   

1 ks mobilný telefón: 

Špecifikácia zariadenia:  
 
Displej IPS 

Veľkosť max. 5,99", rozlíšenie: 1080 x 2160 pixelov 

Technológia: IPS kapacitný dotykový displej s hĺbkou 403 ppi, chránený sklom Gorilla Glass 

 

Fotoaparát  

12+5 Mpx , blesk LED 

Funkcie fotoaparátu: f/2,2 detekcia tváre a úsmevu, panoráma, HDR 

Video: 30 snímok za sekundu  

Predný fotoaparát min. 13 Mpx  

 

Hardware  

Procesor: 8-jadrový (Snapdragon 636) 

Frekvencia procesora min. 1,8 GHz 

Operačná pamäť: min. 4 GB 

Vnútorná pamäť 64 GB 

Rozšírenie pamäte: microSD, do 256 GB (namiesto použitia pre druhú SIM kartu) 



 

Kapacita batérie min 4000 mAh 

 

Siete: 

2G GSM, 3G HSPA, 4G LTE (800, 1800, 2100, 2600) 

 

Konektivita  

Wifi: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n Wi-Fi direct, Wi-Fi hotspot 

Infrared, Bluetooth , verzia 5.0 s A2DP, LE 

MicroUSB 2.0, Audio 3,5mm jack 

 

Ostatné vlastnosti Lokalizácia: A-GPS s Glonass, BDS 

FM rádio 

Snímače: čítačka odtlačkov prstov, akcelerometer, proximity, gyroskop 

(Napr. Xiaomi Redmi Note5, 4GB/64GB , Global Version, Black ) 

 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 516 € bez DPH vrátane dopravných nákladov na miesto dodania. 

 
3.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.    

4.   Miesto a lehota na predloženie ponúk:     

Termín predloženia cenovej ponuky: do  31.10.2018 do 13.00 h.   

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave   

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať:  

- výpočet ceny predmetu zákazky  

- opis ponúkaného predmetu zákazky  s uvedením značky a typu 

- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zadávania zákazky.  

      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne.  

5.   Miesto dodania predmetu zákazky:     

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
6.   Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan:   

- dokladu o oprávnení  dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.   

7.   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, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.  

      V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie/dodanie predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov na miesto dodania.  

Cena predmetu zákazky: 
bez DPH ………………………………… eur 
sadzba DPH v % ……………………..... 
výška DPH ……………………………… eur 
cena vrátane DPH ………………….. .... eur 
 



Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre  DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 

tretieho štátu a miesto dodania predmetu zákazky je v SR, tento Dodávateľ nebude pri plnení predmetu 

zákazky fakturovať DPH. Vo svojej  ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku DPH podľa zákona č. 

222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH.   

Platba až po uskutočnení predmetu zákazky.  

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

8.     Lehota dodania: najneskôr do 10 dní od uplatnenia objednávky.   

9.     Ďalšie informácie    

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom predmetu zákazky 

úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky 

uvedenú v bode 2.   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


