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: Strojové vybavenie kuchyne
3. Opis predmetu zákazky:
Chladiaca skriňa dvojdverová, presklená s ventilovaným chladením – 1 ks
Vonkajšie rozmery: mm 1200 x 730 x 2035
Príkon:
W 600
Napätie:
50 Hz
V 220 240
Spotreba energie: kWh/24 - kWh 4,5
El. prúd:
A 4,2
Hmotnosť:
kg 177
Hrubý objem v litroch: l 1000
Prevádzková teplota: c 0/+10
Typ chladenia:ventilované
Typ:
dvojdverová, presklená
Termostat: digitálny
Chladivo: R 132a
Ako ekvivalent sa bude považovať: chladnička LG-1000B S DVOMI POSUVNÝMI SKLENENÝMI
DVERAMI
Skriňová mraznička - ks 1
Výška: cm 161
Celkový čistý objem: l 220
Celkový hrubý objem: l 221
Počet zásuviek: ks 4
Trieda energ. účinnosti: A++
Mraziaci výkon: 20kg/24h
Rýchle mrazenie
Alarm
Farba: biela
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 1 710,00 € bez DPH.
Miesta dodania: ÚZ Konventná 1, 811 03 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
.............................. eur
sadzba DPH v %
výška DPH
...............................eur
cena diela vrátane DPH ...............................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 30 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 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.

