
Zadanie zákazky 
Postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                02/67295147 

Kontaktná osoba:             Ing. Anna Národová 

e-mail:                              anna.narodova@euba.sk 

2.      Názov predmetu zákazky: Dodávka elektrického náradia 

 2.1. Názov: Akumulátorové príklepové vŕtacie kladivo 1 ks 
 
Technické parametre: 
Energia príklepu: max 2.6 J 
Frekvencia príklepu pri menovitých otáčkach: 0-4350 min-1 
Menovité otáčky: 0-890 min-1 
Dĺžka: 378 mm 
Výška: 225 mm 
Rozsah vŕtania priemer vrtu do betónu s príklepovými vrtákmi 4-26 mm 
Optimálny rozsah využitia do betónu s príklepovými vrtákmi 8-16 mm 
Maximálny priemer vrtu do ocele: 13 mm 
Maximalny priemer vrtu do dreva: 30 mm 
Hladina akustického tlaku 91 dB (A) 
Hladina akustického výkonu 102 dB (A) 
Nepresnosť K 3 dB 
Neistota K = 3 dB 
Polohovanie 
Integrované a optimálne odsávanie prachu 
Bezuhlíkový motor, bezúdržbový motor 
Rukoväť oddelená od zdroja vibrácii 
LED pracovné osvetlenie  
Ergonomický dizajn 
Elektronická ochrana článkov  
Výdrž 216 otvorov do betónu na jedno nabitie 6Ah akumulátora 
Výmenné skľučovadlo pre rýchly prechod medzi vŕtaním s príklepom do betónu a s vŕtaním bez príklepu do 
dreva a kovu 
Upínanie vhodné pre nástroje SDS-plus 
 
Obsah balenia: 
Prídavná rukoväť 
Hĺbkový doraz 210 mm 
Rýchlovýmenné a výmenné SDS-plus skľučovadlo 
Utierka na náradie 

       

2.2  Názov: Multinapäťová rýchlonabíjačka na lítium-iónové akumulátory 1 ks a Li-Ion akumulátor 
18V, min. 5Ah, 2ks - set 

 
Technické parametre rýchlonabíjačka: 
Nabíjacie napätie akumulátora: 14,4 – 18V 



Nabíjací prúd: 8A 
Čas nabíjania pri kapacite akumulátora 6,0 Ah (80 % / 100 %): cca 35/55 min. 
 
Technické parametre akumulátora: 
Napätie akumulátora: 18V 
Kapacita akumulátora: min. 5 Ah/ks 
Akumulátor so systémom chladenia a ochrany batérií 
Akumulátor bez pamäťového efektu 
 
2.3 Názov: Súprava vrtákov – 1 sada 
Sada 6-hranných vrtákov na neželezné kovy, drevo, plasty, betón. 
Vyrobené z vysoko odolného tvrdokovu. 
Sada obsahuje 5 ks vrtákov. 
Priemery vrtákov: 4,5,6,6, 8 mm 
Pracovná dĺžka: 45, 50,50,60,60 mm 
Celková dĺžka: 90,100,100,100,100 mm 
Množstvo: 1 sada 
 
2.4 Názov: Sada vrtákov 1 sada 
Príklepové vrtáky do betónu 
Kompatibilné s vŕtacími kladivami s upínaním SDS PLUS 
Súprava obsahuje 6 vrtákov 
Priemer 5, 6, 8 × 110 mm a 8, 10, 12 × 160 mm 
 
2.5 Názov: Akumulátorový skrutkovač 1ks 
Univerzálny vŕtací skrutkovač s príklepom 
Dvojstupňová prevodovka 0 – 600/0 – 1900 ot./min, max. krútiaci moment 66/95Nm 
Napájanie na 18V Li-Ion akumulátor  
Rýchloupínacie skľučovadlo s priemerom až 13 mm 
LED žiarovka  
Typ motora: bezuhlíkový, bezúdržbový 
Funkcie: príklep, regulácia krútiaceho momentu, regulácia otáčok, ergonomické držadlo, ľavý/pravý chod, 
LED osvetlenie 

       Ďalšie požiadavky: Vŕtačka, akumulátorový skrutkovač, rýchlonabíjačka, akumulátory a kufre rovnakej 

značky z dôvodu vzájomnej kompatibility a zameniteľnosti vybavenia. 

Pre opis predmetu zákazky platí, alebo ekvivalentne iný, s parametrami minimálne takými, ako sú 
horeuvedené. 

 
3.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.    

4.   Miesto a lehota na predloženie ponúk:     

Termín predloženia cenovej ponuky: do 18.10.2019 do 9.00 hod.   

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave   

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 

kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať:  

- výpočet ceny predmetu zákazky  

- opis ponúkaného predmetu zákazky  s uvedením značky a typu 



- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania.    

      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne.  

5.   Miesto dodania predmetu zákazky:     

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

        - 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.   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, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.  
V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie/dodanie predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov na miesto dodania.  
Cena predmetu zákazky: 
bez DPH ………………………………… eur 
sadzba DPH v % ……………………..... 
výška DPH ……………………………… eur 
cena vrátane DPH ………………….. .... eur 
Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre  DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou osobou z 

tretieho štátu a miesto dodania 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.   

Platba až po uskutočnení celého  predmetu zákazky.  

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

8.     Lehota dodania: najneskôr do  14 dní po uplatnení záväznej objednávky.   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


