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 elektrospotrebičov
3. Opis predmetu zákazky:
Ventilátor ONECONCEPT NORTHPEAK– 7 ks ( alebo ekvivalent)
Ventilátor – s 8 rýchlosťami, tromi ventilačnými režimami a so zapínateľným ionizátorom,
energeticky úsporný, príkon 50W, vrátane diaľkového ovládača, časovač vypnutia a funkcia otáčania,
Typ – stĺpový
Popis






Osem rýchlostných stupňov, tri rôzne režimy ventilácie
Variabilná výška zariadenia a nastaviteľná oscilácia až o 360 stupňov - pre optimálnu
cirkuláciu vzduchu
Zapínateľný ionizátor pre zlepšenie vzduchu v miestnosti
Podsvietený LCD displej s ukazovateľom teploty interiéru
Vrátane praktického diaľkového ovládača pre pohodlné ovládanie

Rozmery






Veža: 17 x 19 cm (ŠxH)
Celková výška: cca 132 až 149 cm (variabilná)
Priemer stojana: 32 cm (O)
Dĺžka kábla: 1,50 m
Hmotnosť: cca 8,6 kg

Technické údaje













Úsporný v spotrebe, príkon iba 50 W
Prevádzkové režimy: normálny, nočný režim, prírodný režim
Nočný režim: zníženie rýchlosti až po vypnutie
Prírodný režim: silnejúca a slabnúca rýchlosť vetra
Oscilácia: 60, 90, 120, 360°
Časovač: hodinový časový odstup, nastaviteľný od 0 do 24 hodín
Ovládacia sekcia s intuitívnymi symbolmi
Zadné prenosné držadlo
Priestorovo úsporný vežový dizajn
Priestor pre diaľkový ovládač
Napájanie diaľkového ovládača: 2 x 1,5 V AAA batéria
Napájanie: AC 220-240 V, 50 Hz

Skartovačka Rexel Promax RSX1035 – 1 ks (alebo ekvivalent)
skartovačka pre domáce použitie alebo malé kancelárie. Skartuje v krížovom reze 4x40 mm až 10
listov papiera 80 g/m²
Technické parametre:
- typ rezu: krížový
- veľkosť rezu: 4x40 mm
- kapacita skartácie : až 10 listov papiera 80g/m2
- stupeň utajenia: DIN3 (D-dôverné)
- šírka vstupu 215 - 225 mm
- príkon motora: max 800 W
- rýchlosť rezu 30 - 35 mm/ s
- rozmery: 560 × 345 × 245 mm
- objem odp. nádoby 33 -37 l
- hmotnosť 6,5 kg
- skartácia sponky, kreditné karty: áno
- automatický podávač: nie
- hlučnosť: 70 dB
- automatický start/stop: áno
- farebné vyhotovenie: čierna
Osoba zodpovedná za opis predmetu zákazky Romana Baroňová, tel.: +421 267295271
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 880,00 € s DPH.

Miesta dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,
852 35 Bratislava.
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 09.04.2019 do 10.00 h. mailom, osobne alebo poštou
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:
V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie odkazujú na
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo
výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s technickými parametrami
rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené v popise technických vlastností tohto opisného
formulára.

V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý považuje za ekvivalentný k požadovanej špecifikácii,
požaduje objednávateľ po nadobudnutí účinnosti zmluvy bezodkladné písomné oznámenie
dodávateľa, že predkladá ekvivalentný produkt a súčasne požaduje predloženie dokumentácie k
dodávanému ekvivalentnému produktu, z ktorej je zrejmé, že tento produkt spĺňa všetky požiadavky
na ekvivalentný produkt, špecifikované objednávateľom pri zadaní zákazky
V prípade, ak bude zistené, že tovar nezodpovedá zadanej technickej špecifikácii predmetu zákazky,
objednávateľ si vyhradzuje právo tovar neodobrať.

Cena predmetu zákazky:
7.1 Cena za dielo je stanovená dohodou 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.

7.2 V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu
zákazky. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov , zodpovedajúcich
TN a všeobecne záväzným predpisom, vrátane dopravných nákladov.
7.3 Cena predmetu zákazky je uvedená v členení:

cena diela bez DPH
sadzba DPH v %
výška DPH
cena diela vrátane DPH

.............................. eur
...............................eur
...............................eur

7.4 Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby realizácie
predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny.
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

Lehota dodania: do 14 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.
Platba až po poskytnutí predmetu zákazky.
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou
ztretieho 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.

