
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 267295269 

Kontaktná osoba:      Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka kávovaru a umývačky riadu 

3. Opis predmetu zákazky:  
 

1. Pressovar Nivona NICR 520 CafeRomantica - 1 ks alebo ekvivalent 

 digitálny dialógový displej so symbolmi 

  manuálne profesionálne funkcie cappuccino so Spumatore 

 elegantný dizajn v čiernej s chrómovými prvkami 

      jednoduché ovládanie 

 systém Aromatica s tlakom čerpadla 15 bar 

 extra veľká nádoba na vodu 2,2 1 

 tichý kónický mlynček z kalenej ocele 

 vyberateľná sparovacia jednotka pre jednoduché a hygienické čistenie 

 voliteľná teplota kávy v 3 stupňoch 

 nastaviteľná intenzita kávy v 3 stupňoch 

 ECO režim s funkciou úspory elektriny 

 vypínač 0 Watt 

 Hygienické programy pre údržbu: Čistenie, odvápnenie a oplachovanie stlačením tlačidla 

 výškovo nastaviteľný výstup kávy do 14 cm 

 zásobník na kávové zrná (cca 250g) 

 automatické sledovanie zásoby vody 

 individuálne nastaviteľná hrubosť mletia 

 priestor na jednu porciu mletej kávy 

 veko pre uchovanie arómy 

 V balení: čistiace tablety, hadička na mlieko a dávkovacia odmerka 

 

 



Technické parametre 

 Príkon: max 1455 W 

 Tlak: 15 bar 

 Farba: čierna 

 Rozmery: 34 x 24 x 46 cm (v x š x h) 

 Hmotnosť: 10 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Umývačka riadu ELECTROLUX ESL 4510 LO alebo ekvivalent - 1 ks 
 s montážou na mieste dodania 
 

Vstavaná umývačka riadu v šírke 45 cm.  

Zaradená do energetickej triedy A+, s kapacitou pre umývanie 9 súprav riadu.   

Ovládanie  zhora.  

 5 umývacích programov s možnosťou odloženého štartu o 24 hodín a funkcie: dvojfarebný svetelný 

ukazovateľ na podlahe, budík, vybraný program, AirDry.  

Indikátor soli a leštidla.  

Vnútorné vybavenie -  2 koše: horný  výškovo nastaviteľný a sklopné držiaky na poháre.  

Dolný kôš -  2 sklopné držiaky na taniere.  

Množstevna automatika Fuzzy Logic, vodný senzor a zariadeníe proti zaplaveniu (spínací plavák).  

 

Spôsob umiestnenia: vstavané 

Hlučnosť: 47 dB 

Počet programov: 5 

Účinnosť umývania: A 

Spotreba vody: 9,5 l 

Displej: áno 

Počet súprav riadu: 9 

Šírka: 45 cm 

Hĺbka: 44,6 cm 

Hmotnosť: 33 kg 

Energetická trieda: A+ 

Spotreba el. energie: 0,789 kWh 

Účinnosť sušenia: A 

Aqua stop: áno 

Počet teplôt: 4 

Odložený štart: áno 

Montáž umývačky do skrine rozmerov 44šx60vx50h cm  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Predpokladaná hodnota zákazky celkom:  948,00  € bez DPH. 
 

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané  množstvo v 
eurách. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                           852 35 Bratislava 5 
                                  do 27.03.2019   do   10.00 h.  mailom, osobne   alebo   poštou                                                                 
Miesta dodania:  Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,  

                                852 35 Bratislava. 

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

- uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, 

ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne 

dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke 

uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a  

- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  

7. Ďalšie informácie:  

 Cena 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 a musí zahŕňať: 

 cena jednotková bez DPH  a s DPH, 

cena       celková za predpokladané množstvo  bez DPH  a s DPH 

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

realizácie predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny. 

 Lehota dodania: do 7 dní po vystavení objednávky.  

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo 

dňa jej doručenia kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

             Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou  
z tretieho štátu a miesto poskytnutia 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 poskytnutí predmetu zákazky.  
              Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  

V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré  
súvisia/budú súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  
 


