
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: Profesionálny TV stojan na veľké televízory. 

3. Opis predmetu zákazky: Profesionálny televízny stojan  vhodný pre prezentáciu pomocou 

LCD, LED, plazmových, 3D, dotykových, OLED  televízorov aj monitorov s 

uhlopriečkou 60" až 100". 

Technické vlastnosti Jednotka Minimum Maximum Presná hodnota  

Profesionálny TV stojan   ks   1  

Max. zaťaženie   kg   136,4  

Pre uhlopriečky   palce 60 100   

Nastavenie podľa výšky 

obrazovky 
  mm 1300 1700   

Technické vlastnosti Hodnota / charakteristika 

Podpora VESA štandardov: 200x100 až 1000x600 áno 

Náklon nie 

Systém vedenia kabeláže, súčasť balenia áno 

Polička na príslušenstvo, súčasť balenia áno 

Polička na kameru, súčasť balenia áno 

Kolieska s brzdou áno 

Farba čierna 

Záruka 5 rokov 

 

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 490,00  € 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 1.08.2019 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 dodania tovaru: Ekonomická univerzita v Bratislave, Podnikovohospodárska fakulta, 

Tajovského 13, 041 30 Košice.  

Kontaktná osoba: Eva Šusterová, č.t.: +421 557223201. 

            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.  
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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 predmet zákazky 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. 

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. 

V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré súvisia/budú 

súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  

   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. 

10.Lehota dodania tovaru: do 14 dní od zaslania objednávky..  

11. Ďalšie informácie 

 a) Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových ponúk 

(vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť tento   

prieskum trhu. 

  b) O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých   

uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

   d)  Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 
 

   e) 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. 

 

 

 

 


