
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  dataprojektora vrátane montáže 
Podrobný opis predmetu zákazky: 

2.1 Datavideoprojektor  – 1ks 
Parametre a špecifikácia 
Datavideoprojektor s technológiou 3LCD 
Svietivosť farieb min. 3 600 Lúmenov (2 235 Lúmenov úsporný režim) 

Svietivosť bielej min. 3 600 Lúmenov (2 235 Lúmenov úsporný režim) 

Rozlíšenie WUXGA, 1920 x 1200, podpora Full HD, Pomer strán obrazu 16:10, Kontrast 15.000 : 1 

Životnosť žiarovky v normálnom režime 6.000 h, životnosť v úspornom režime 10.000 h  

Lichobežníková korekcia Automaticky vertikálne: ± 30 °, manuálna horizontálne ± 30 °  

Projekčný pomer 1,38 - 1,68:1, Priblíženie manuálne, Factor: 1.2 

veľkosť projekcie 30 palce - 300 palce, projekčná vzdialenosť širokouhlá/teleskopická 1,8 m - 2,17 m (60 

palec obrazovka), Zaostrenie manuálne 

Funkcia USB displeja 3 v 1: obraz/myš/zvuk, podpora Miracast, vstupy: cinch, MHL, Kompozitný vstup, 

Vstup HDMI (2x), Vstup VGA, WiFi 802.11b/g/n, USB 2.0 typu B, USB 2.0 typu A 

Vstavaný reproduktor 2W, Sieťová projekcia, Funkcia kopírovania OSD, Funkcia rozdelenej obrazovky 

Hmotnosť produktu max. 2,8 kg 

Hladina hluku Normálny: 37dB - Usporný režim: 28 dB 

Obal  

           napr.: EPSON EB-U42 alebo jeho ekvivalent. 

2.2 Originálny stropný držiak dataprojektora (rovnakej značky ako projektor) - montážna sada pre 
dataprojektory  – 1ks 
Parametre a špecifikácia 
Originálny stropný držiak – montážna sada pre dataprojektor s ktorým bude držiak dodaný. Možnosti 
nastavenia držiaka: min. natáčanie o ± 360° a náklon o ± 45°. Výškovo nastaviteľný. Farba biela. 
napr.: EPSON ELP MB23. 

2.3 VGA kábel cca 15m 

2.4 HDMI High Speed kábel cca 15m  

2.5 Prípojné miesto na stene -  krabica na stenu na VGA + HDMI – 1ks 

2.6 Montáž dataprojektora 



 
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 24.10.2019 do 10:00 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 vrátane podmienok dodania 

- 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 a montáže  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  21 dní od uplatnenia objednávky.   

   

   

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


