
  

 

 

 

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 267295277 

email:                         maria.hiebschova@euba.sk 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky: Dodávka elektrospotrebičov. 

Špecifikácia: 

- 2 ks umývačky riadu, vrátane montáže a zaškolenia 

- 1 ks umývačka skla, vrátane montáže a zaškolenia,  

- 7 ks televízory, 

vrátane všetkých nákladov spojených s dodávkou, t.j. dopravné náklady, montáž, 

zaškolenie, likvidácia obalového materiálu a podobne. 

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe zadania. 

3. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 145,35  eur bez DPH. 

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

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do 05.06.2019 do 10.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

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

Ponuka musí obsahovať: 

 Opis ponúkaného predmetu zákazky, typ, značku. 

6. Miesto dodania:   

- Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava.  

- Vila Horský Park, Prokopa Veľkého č.41, 811 02 Bratislava.  

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude: aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení poskytovať služby, ktoré sú predmetom zákazky. 

Uchádzač   zapísaný  v  zozname  hospodárskych  subjektov  (ZHS)   podľa   §152  ZVO  
môže  preukázať splnenie podmienok účasti osobného postavenia informáciou o 
zapísaní do ZHS, alebo predložením platného potvrdenia úradu o zapísaní do ZHS,  

- uchádzač, ktorý nie je zapísaný  v  ZHS  podľa § 152 ZVO preukáže  splnenie   

podmienok   účasti osobného postavenia dokladom v súlade s § 32 ods. 2 písm. 

e) ZVO. 

-  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  

- 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.   
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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 dodanie tovaru 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 dodania predmetu zákazky musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov 

a všetkých nevyhnutných nákladov spojených s dodaním tovaru. 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 poskytnutia služby. 

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

9.Lehota dodania:  Verejný obstarávateľ požaduje plnenie do 14 dní  odo dňa zadania 

záväznej objednávky.  

10. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ požaduje vystavenie dvoch samostatných faktúr podľa 

požiadavky. 
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Príloha zadania: 

 

Technická špecifikácia opisu predmetu zákazky: 

 

Položka č.1  -  1 ks umývačka riadu, vrátane montáže a zaškolenia 

min 6 programy/-ov,  

min 4 teploty/teplôt 

Úroveň hluku: max 47 dB 

Spotreba vody a energie: 9.5 l, 0.789 kWh s programom Eko 50°C 

Príkon (W): 1950 

Frekvencia: 50 

Napätie (V): 220-240 

Energetická trieda / účinnosť umývania / sušenia: min A / A / A: A / A / A 

Kapacita umývania: min 9: V súlade s normou IEC pozostáva jedna súprava riadu z plytkého taniera, 
hlbokého taniera, dezertného taniera, skleného pohára, čajovej šálky s podšálkou, noža, vidličky, polievkovej 
lyžice, dezertnej lyžičky a čajovej lyžičky. 

Rozmery spotrebiča VxŠxH (mm): max 850 x 446 x 615 

Čistá hmotnosť (kg): max 36.45 

Systém košov: Horný košík s: výškovo nastaviteľný i plne naložený, 2 mäkké gumové špičky , sklopné držiaky 
na poháre, Dolný košík s: 2 sklopné držiaky na taniere 

Kolieska a nožičky: 4 nastaviteľné nožičky, nastaviteľné nožičky od 0 do 3cm 

Dĺžka napúšťacej hadice (cm): 150-170 

Dĺžka vypúšťacej hadice (cm): 150-170 

Požadované funkcie: Šetrný program pre sklo, AirDry Technology, Možnosť odloženia štartu o 1 až 24 hodín, 
Vodný senzor, AirDry Technology, Indikátor soli a leštidla, Zariadenie proti zaplaveniu,  

Požadované programy: AutoFlex 45°-70°, Eko 50°C, šetrný na sklo 45°, intenzívny 70°C, QuickPlus 60°C, 
oplachnutie 

Ukazovatele funkcií: posunutý štart 1-24 hodín, fáza sušenia, moje obľúbené, vybraný program, leštidlo, soľ, 
TimeManager, umývanie, XtraDry 

(napríklad ELEKTROLUX ESF 4513 LOW) 

 

Miesto dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 1, 852 35 

Bratislava. 

 

 

Položka č.2 - 1 ks umývačka riadu, vrátane montáže a zaškolenia 

 
 

počet programov min 6: intenzívny 70 °C, auto 45-65 °C, eco 50 °C, Sklo 40 °C, Hodinový 65 °C, 
Predumytie 

min 5 umývacích teplôt 

hlučnosť: min 46 dB(A) re 1 pW,možnosť podstavby 

trieda spotreby energie / sušenia : min A++/A  
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spotreba energie v programe eco 50 °C: 258 kWh/rok na základe 280 štandardných umývacích cyklov 
(napojenie na studenú vodu) a spotrebe v režimoch s nízkou spotrebou energie. Skutočná spotreba 
energie závisí od spôsobu používania spotrebiča. 

spotreba energie pri programe eco 50 °C: 0.9 kWh 

spotreba energie vo vypnutom stave a v režime ponechania v zapnutom stave: 0.1 W / 0.1 W 

spotreba vody pri programe eco 50 °C: 9.5 l 

doba trvania programu eco 50 °C: max 210 min 

náplň: min 12 obedových súprav 

Rozmery (V x Š x H): max 84.5 x 60 x 60 cm 

hmotnosť netto/brutto: max 49 kg / 51 kg 

materiál vnútorného priestoru: antikoro / polinox 

Systém košov: strieborné XXL umývacie koše s madlom, systém košov VarioFlex, výškovo nastaviteľný 
horný kôš pomocou 3-násobneho RackMaticu, sklopné priehradky v hornom koši - min 2x, sklopné 
priehradky na taniere v dolnom koši - min 4x, priehradka na príbory, Vario kôš na príbory v spodnom 
umývacom koši 

špeciálne funkcie: VarioSpeed Plus, HygienaPlus, Extra sušenie, program starostlivosť o umývačku 

Technológia umývania a senzory: ActiveWater hydraulický systém, dávkovací asistent, EcoSilence Drive, 
AquaSenzor, senzor naplnenia, auto 3in1, výmenník tepla, technika striedavého umývania, regeneračná 
elektronika, 5. ostrekovacia rovina, 3-krát zvlnený filter 

Ukazovatele stavu a obsluhy: elektronický ukazovateľ zostatkového času v minútach, časová predvoľba 
1-24 hod., elektronický ukazovateľ nedostatku soli, elektronický ukazovateľ nedostatku leštidla 

Bezpečnosť - AquaStop zo zárukou, elektronická blokácia tlačidiel, servo-zámok, systém šetrného umytia 
skla 

(napríklad BOSCH SMS 46GW01 E) 

 

 

Položka č.3 – umývačka skla barová s odpadovým čerpadlom, vrátane montáže, 

zmäkčovacieho a čistiaceho prostriedku a zaškolenia 

Kapacita: 60,30,24 košov/h 

Cyklus: 60“, 120“, 150“ 

vonkajší rozmer (šxhxv): max 436x535x670 mm  

Rozmer koša (šxh): 390x390mm 

Maximálna vstupná výška: 320mm 

Prevedenie: jednoplášťová, Dvojplášťové dvere 

Spotreba vody: 1,6 l/cyklus 

príkon elektro: 3,5kW/1P+N 230V 

Bojler: tlakový 

Ďalšie príslušenstvo a funkcie: Horné a dolné rotačné umývacie a oplachové ramená, Elektronické 
ovládanie, Zobrazenie umývacích a oplachových teplôt na displeji, Počítadlo umývacích cyklov, 
Autodiagnostický systém detekcie závad s chybovým hlásením, Termostop pre garantovanú teplotu 
oplachu podľa HACCP, Samočistiaci program, Filtre nečistôt vo vani, Nastavenie dávkovačov cez ovládací 
panel 

Základné príslušenstvo: 2 x kôš na sklo, kontajner na príbory, dávkovač umývacieho prostriedku, 
dávkovač oplachového prostriedku, odpadové čerpadlo, umývací prostriedok 12kg, oplachový 
prostriedok 10kg 

(napríklad QQI-42P) 
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Položka č.4 -  7 ks TELEVÍZOR 43" UHD 
 

Obraz 

Uhlopriečka ("/cm): min 43 " / 108 

Typ podsvietenia: EDGE LED 

Rozlíšenie: min 4K UHD (3840x2160) 

Pomer strán: 16:9 

Technológia zobrazenia: LED LCD 

Obnovovacia frekvencia obrazu: min 50Hz 

Technológia spracovania obrazu: PQI (Index kvality obrazu) 

Spracovanie zobrazenia obrazu: 1300Hz 

ZDOKONALENIE OBRAZU: HDR, Natural Mode Support, Auto Motion Plus, UHD Dimming, PurColor, 
Contrast Enhancer, Mega Contrast, HDR 10+ / HLG, UHD Mastering Engine 

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE: Farba: čierna, Smart TV: áno, Procesor: Štvorjadrový, Typ operačného 
systému: Tizen 
TV TUNER: Typ TV tunera: DVB-S2, DVB-S, DVBT-2, DVB-T, DVB-C, Počet TV tunerov: Jeden, 
Kodek: H.265 HEVC 

ZVUK: Vstavané reproduktory: 2.0, Celkový výkon reproduktorov: 20 W, Zlepšenie kvality 
zvuku: Dolby digital plus, Multiroom Link 

Funkcie: HbbTV: áno 

SIEŤ: DLNA (Filmy / Fotografie / Hudba): áno, Miracast: áno, WiFi: áno, Webový prehliadač: áno, 
Ostatné: Párovanie s mobilným zariadením (Mobile to TV, zrkadlenie, DLNA)  

ROZHRANIA, KONEKTORY, PRIPOJITEĽNOSŤ: Komponentný (RGB) vstup: min 1x, Kompozitný 
(cinch) video vstup: áno (zdieľaný s komponentným RGB vstupom), HDMI vstup: min 3x, USB 
pripojenie: min 2x, Digitálny optický audio výstup: 1x, Zásuvka CI (slot): 1x, Pripojenie na internet 
(Ethernet vstup): áno, RF vstup: áno 

Energetické údaje 
 

Energetická trieda: A 
 

Priemerná spotreba: 70 W 

Ročná spotreba: 97 kW/h 

Spotreba v pohotovostnom režime: 0.5 W 

Rozmery s podstavcom (VxŠxH): min 636,6 x 970,2 x 210,3 mm 

Rozmery bez podstavca (VxŠxH): min 563,2 x970,2 x 58,8 mm 

Hmotnosť s podstavcom / bez podstavca: max 9.8 kg / 9.6 kg 

VESA štandard (rozteč): 200 x 200 mm 

Príslušenstvo: Diaľkové ovládanie TM1240A 

(napríklad SAMSUNG UE43NU7192UXXH) 

 

Miesto dodania položiek č.2, č.3, č.4 je: Vila Horský Park, Prokopa Veľkého č.41, 811 02 

Bratislava 


