
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 mobilného telefónu 

Opis predmetu zákazky:  
              1 ks dual-sim mobilný telefón: Špecifikácia zariadenia: 

Siete/SIM 
Podpora slovenských sietí GSM / HSPA / LTE 4G, 2x nanoSIM (dual stand-by), SIM2 port využiteľný ako microSD 

čítačka. 

Displej 
Kapacitný display s uhlopriečkou 6,15" až 6,20“, bezrámikový, zaoblené rohy, 
Farebnosť displeja: min 16,7 milión farieb, 
Typ displeja: TFT LCD (IPS) alebo OLED, min 400 PPI, Oleofóbny povlak, 
Rozlíšenie: min. 2300 x 1080 pixelov. 

Systém/Procesor 
Android 9 Pie, upgradovateľný na Android 10 
 Užívateľské prostredie EMUI 9.0 upgradovateľné na EMUI 10 
 CPU: 4 x výkonné jadrá + 4 x úsporné jadrá 
 AnTuTu v7 benchmark min. 138500 bodov 
 
Pamäť 
Operačná pamäť min. 4GB, vnútorné úložisko min. 128 GB 

 Fotoaparát/Kamera 

Zadný fotoaparát s troma objektívmi: min 24 Mpx (Širokouhlý objektív, f/1.8 clona) + min 8 Mpx 

(Ultra širokouhlý objektív) + min 2 Mpx (objektív Bokeh), automatické zaostrovanie. 

Video: min 1080P/30 snímkov za sekundu, Video kodek: H.264, H.265, MPEG-4. 

Predný fotoaparát: min. 24 Mpx, f/2.0 clona. 

Zadný LED blesk. 

Pripojenie 
Wi-Fi dualband 802.11 a/b/g/n/ac, hotspot režim, 

Bluetooth verzia min. 4.2 s A2DP, LE, aptX HD 

USB/Nabíjací port: Typ-C, USB 2.0 , 
Headset jack: 3,5 mm , 

Senzory 

Akcelerometer, Snímač okolitého osvetlenia, Snímač priblíženia k tvári, Gyroskop, Kompas, Snímač 

odtlačkov prsta zo zadnej strany. 

GPS 
GPS s AGPS, GLONASS  

 

Batéria a výdrž 



Typ batérie: Lithium polymér batéria, min 3300 mAh , pohotovostná doba min 293 hod., doba hovoru min 
1260 min., podpora rýchlonabíjania. 

Váha 
Váha vrátane batérie do 160 g  
 
Preferovaná farba: Peacock Blue. 

Napr. HUAWEIP30 Lite 4GB/128GB Dual SIM Peacock Blue. 

 
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  02.03.2020 do 13.00 h.   

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 dodať 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 predmetu zákazky.  

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

8.     Lehota dodania: najneskôr do 7 dní od uplatnenia objednávky.   

   

  



  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


