
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 elektrospotrebičov a príslušenstva k elektrospotrebičom 

 2.1 Názov: Laminátor – 1 ks 

Formát dokumentu max  A4 

Laminovacia šírka 225 - 235 mm 

Maximálna hrúbka fólie 2x (mic) 125 

Rýchlosť laminácie (cm/min.) 24 - 25 

Maximálna hrúbka dokumentu 0,5 mm 

Doba zahriatia max 3 min 

Regulácia teploty Automaticky riadená 

Laminovanie za studena Áno 

Laminovanie fotografií, vizitiek, listov Áno 

Ostatné informácie 

Šírka 34 cm 

Hĺbka 12,8 cm 

Výška 10 cm 

Čistá hmotnosť 1,2 kg 

             Napr. Peach Home Office A4 PL750       

2.2  Názov: Skartovačka – 1 ks 
- typ rezu: konfety 4x 25 mm 
- kapacita skartácie : max 5 listov papiera 80g/m2 
- stupeň utajenia: 3, dôverné  
- šírka vstupu 253 - 256 mm 
- rýchlosť rezu max  60 mm/ s 
- rozmery: 326 × 423 × 240 mm 
- objem odp. Nádoby: 24 -25 l 
- hmotnosť 4,5 kg 
- skartácia sponky: áno 
- skartácia CD a DVD: nie 
- hlučnosť: 70 dB 
- automatický start/stop: áno 
- automatické zastavenie pri preplnenom koši: áno 
- výkon: 150W 



Napr. Primo 900 rez 4x25 mm 
 

2.3 Názov: Rečnícky systém – 2 ks 
- prenosný rečnícky systém vhodný k zosilneniu hlasu pri prezentáciách, výstavách, prednáškach, vhodné 

pre sprievodcov 
- s prehrávačom MP3 (USB/SD/MMC) aj so záznamom 
- indikácia stavu batérií LED diódou 
- výstupný výkon 10 W 
- impedancia 8 Ohm 
- kmitočet 270-20000 Hz 
- elektretový mikrofón 
- nabíjací prúd 300 mA max 
- max. rozmery 190 x 90 x 55 mm 
- hmotnosť 325 gr. 
- súčasťou sady je klopový mikrofón, nabíjací adaptér 12V DC/1A a vlastný prístroj 
- batérie NiMH: 6x 1.5 V R6 alkalické, alebo 6x1.2 V R6 nabíjacie spolu 12 ks 

    napr. WAP-10R+LM-60 vrátane batérií NiMh (6 ks pre 1 systém, t.j. spolu 12 ks) 
 

       2.4 Názov: Príslušenstvo ku kávovaru JURA E8: 
Kávový filter JURA CLARIS Smart – 6 ks 
Typ filtra:  Filter na vodu 
Technológia RFID 
Automatická aktivácia filtra 
Odstraňuje z vody minerály spôsobujúce jej tvrdosť 
 
Hadička na mlieko silikónová – 6 ks 
Rozmer: 3 x 1,5 x 360 mm  
 
JURA čistiace tablety dvojfázové 2v1 – 6 balení 
Balenie obsahuje 6 ks tabliet. Tablety rozpúšťajú mastnotu, odstraňujú nahromadené zvyšky 
kávy a dlhodobo chránia vnútorné časti kávovaru. Garancia čistoty a hygieny s certifikátom TÜV. 
 
JURA čistič Cappuccina 250 ml – 12 ks 
Balenie obsahuje 250 ml čistiaceho roztoku, ktorý je určený pre čistenie a dezinfekciu mliečnych ciest a 
cappuccinátoru. Odstraňuje mliečne tuky, usadeniny a ďalšie nečistoty. 

 
Pre opis predmetu zákazky  položky 2.1, 2.2 a 2.3 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 21.10.2019 do 11.30 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 uskutočnen/dodaníí celého  predmetu zákazky.  

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

8.     Lehota dodania: najneskôr do  21 dní po uplatnení záväznej objednávky.   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


