
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 

Email:                         galina.uherkova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

2. Názov predmetu zákazky: Dodanie dvoj polových skúšačiek napätia. 

3. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je:   

Dodanie 3 ks dvoj polových skúšačiek napätia   
- referenčný produkt Volt crafit VC 55LCD alebo ekvivalent 
 Technické parametre: 

-  krytie IP 64 
 -  kategória merania CAT11I 1000V CATIV 600V 
-  min. meraná hodnota 12V 
-  rozsah frekvencie 16-400Hz 
-  max. meraná hodnota 690V 
-  skúšačka striedavého a jednosmerného napätia 
-  integrované svetlo 
-  optická aj akustická skúšačka 
-  kontrola sledu fáz ,skúška polarity. 
 

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 150,00  € s DPH. 

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

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 30.04.2019 do 10.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: galina.uherkova@euba.sk 

informácie na tel. č. +421 267295269, kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková. 

Predkladanie ponúk je možné poštou, e-mailom, alebo osobne. 

7. Miesto poskytnutia služby:  

Dolnozemská cesta č.1, 852 19 Bratislava  

Kontaktná osoba: Ing. Ján Jurík, č.t.: +421 267295279. 

            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.  

 

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 uskutočnenie práce 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 poskytnutia služby musí byť  vypočítaná vrátane všetkých  nákladov ako sú prenájom 

kontajnera, preprava kontajnera.  
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Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa. 

Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu 

zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom 

členskom štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely 

vyhodnotenia pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH. 

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

uskutočnenia zákazky. 

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

 

10.Lehota dodania tovaru:  do 31.05.2019.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného 

platobného styku na základe faktúry dodávateľa a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 

 

 

 
 


