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                                č.j. 379 /OVO/2013                                           Bratislava 25.07.2013  
 
 
         Ekonomická univerzita v Bratislave v rámci prieskumu trhu Vás týmto vyzýva na predloženie cenovej 
ponuky na predmet Zákazky: „Dodávka bezkontaktných čipových kariet“  pre  Ekonomickú univerzitu v Bratislave.  
 
1. Predmet zákazky 
 
Popis predmetu zákazky 
Karty musia byť vrátane úpravy – inicializácie čipu, ktorá zaručuje kompatibilitu s externým prostredím a so 
zmluvnými partnermi spoločnosti EMCard a.s. Žilina, EMBase, s.r.o. a CKM SYTS. Takto upravené karty musia 
byť v súlade s Usmernením MŠVVaŠ SR č. 13/2010 zo 7.7.2010 a musia byť použiteľné u dopravcov                   
–  Železnice SR, podniky SAD, podniky MHD, ako aj u zmluvných partnerov zapojených do systému EMBase. 
Čipové karty musia byť inicializované kľúčmi pre Ekonomickú univerzitu v Bratislave, ktorých správcom je EMtest-
Sk, s.r.o. a musia byť v dizajne biela nepotlačená karta, v potlači s dizajnom ISIC pre akademický rok 2013/2014 
a v potlači s dizajnom ITIC pre rok 2014. 
Súčasťou ponuky sú aj ochranné obaly. 
 
Technické kritériá a vlastnosti dodávaných bezkontaktných čipových kariet 
 
Preukaz musí byť realizovaný na báze bezkontaktnej čipovej karty (BČK) zodpovedajúcej štandardu Mifare 
DESFire EV1 8kB, technické parametre bezkontaktnej časti  kariet musia spĺňať normu ISO/IEC 14443A, časti 1 
až 3 a v otázke bezpečnosti musí preukaz spĺňať minimálne nasledujúce vlastnosti: 

- veľkosť 85,7 x 54,0 mm, hrúbka 0,5 až 0,8 mm 
- RF interface podľa normy ISO/IEC 14443A 
- pracovná frekvencia 13,56 MHz 
- rýchlosť prenosu nad 100 kbit /s 
- čítacia vzdialenosť do 100 mm 
- autentifikácia podľa ISO/IEC/DIS 9798-2 
- čip 8kB EEPROM, organizácia 32 sektorov po 64 byte, 8 sektorov po 256 byte 
- pre každý čip jedinečné výrobné číslo 
- kryptovanie vysielaných údajov 
- spoľahlivosť prenosu údajov, minimálna použiteľnosť 100000 R/W cyklov 
- doba pamätania min. 10 rokov pri viacnásobnom dennom používaní 
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- odolnosť voči kopírovaniu, mechanickému poškodeniu a poškriabaniu 
- karta musí umožniť personalizáciu používateľa – potlačiť osobné údaje a podobizeň priamo na 

Ekonomickej univerzite v Bratislave termotlačiarňou SP35 a súčasne nahrať potrebné osobné údaje do 
čipu karty v jednom kroku pomocou programového vybavenia VS Print a EM Student. 

 
Požadované vlastnosti bezkontaktných čipových kariet v predpokladaných oblastiach nasadenia: 

- karta musí umožňovať bezkontaktné čítanie a zápis údajov z príslušnej oblasti pamäte čipu na čítačkách 
kompatibilných s Mifare DESFire EV1 

- karta musí vykazovať kompatibilitu so systémami IAS, ISIC a ITIC 
- karta musí vykazovať kompatibilitu minimálne so systémom MHD v Bratislave a Košiciach, kde má EU 

v Bratislave svoje pracoviská 
- karta musí vykazovať kompatibilitu so systémami používanými v SAD a v Železničnej spoločnosti 

Slovensko 
- karta musí byť kompatibilná so stravovacím systémom CardPay používaným na EU v Bratislave 
- karta musí byť použiteľná v Slovenskej ekonomickej knižnici EU v Bratislave. 

 
Obaly na BČK      
Obal na kartu musí  byť z tvrdeného PVC transparentný, rozmerov kompatibilných s čipovou kartou Mifare 
DesFire EV1, zabraňujúci jej poškodeniu a umožňujúci prstom vysunutie karty z obalu. 
 
 
Požadované množstvo a druh čipových kariet 

Časti predmetu obstarávania Potrebné množstvo v ks 
 
Čipová karta Mifare DesFire EV1 8 kB bez potlače 
 

1000 

 
Čipová karta Mifare DesFire EV1 8 kB povrchovo upravená 
ofsetovou potlačou  podľa dizajnu ISIC pre AR 2013/2014 vrátane 
inicializácie čipu 

3000 

 
Plastový obal na čipovú kartu 
 

4000 

 
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. 
 
Súvisiace služby: 
Doprava tovaru na miesta dodania vrátane naloženia tovaru a  vyloženia tovaru do skladu na mieste 
dodania. 
 
Predpokladaná cena predmetu zákazky je: 19 500,00 eur  bez DPH. 
 
Splnenie technických požiadaviek na predmet zákazky uchádzač preukáže prezentáciou funkčnosti 
preukazu u vybratého dopravcu, napr. DPMB najneskôr 1 deň po termíne predkladania ponúk. 
 
2. Cena 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, bude vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky. 

 
Uchádzač predloží vo svojej ponuke ocenenú tabuľku č. 1 – „Tabuľka určujúca požadované množstvo a druh 
čipových kariet s určením ceny“, ktorá bude prílohou návrhu kúpnej zmluvy 
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tabuľka č.1 

Časti predmetu 
obstarávania 

Potrebné 
množstvo 

v ks 

Jednotková 
cena bez 
DPH v € 

DPH 
Jednotková 

cena vrátane 
DPH v € 

Cena celkom 
bez DPH v € 

Cena celkom 
vrátane DPH v 

€ 

Čipová karta Mifare 
DesFire EV1 8 kB 
bez potlače 
 

1000      

Čipová karta Mifare 
DesFire EV1 8 kB 
povrchovo upravená 
ofsetovou potlačou  
podľa dizajnu ISIC 
pre AR 2013/2014 
vrátane inicializácie 
čipu  

3000      

Plastový obal na 
čipovú kartu 
 

4000      

cena spolu  za 
dodanie celého 
predmetu zákazky 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

 
Ceny sa uvádzajú vždy  za požadovanú jednotku množstva  tovaru takto: 

- cena bez DPH za jednotku množstva tovaru zadaného v tabuľke, 
- sadzba DPH, 
- cena vrátane DPH za jednotku množstva tovaru zadaného v tabuľke, 
- cena bez DPH prenásobená množstvom tovaru, 
- cena vrátane DPH prenásobená množstvom. 
 

Zároveň požadujeme uviesť cenu za dodanie celého predmetu zákazky vrátane DPH v eurách. 
 

Cena stanovená uchádzačom za jednotku množstva, t.j. za ks   príslušného tovaru musí byť stanovená ako 
cena aktuálna ku dňu predloženia ponuky. V cene za jednotku množstva musia byť započítané aj dopravné 
náklady na miesto dodania vrátane naloženie tovaru  a vyloženie tovaru do skladu na miestach dodania u 
verejného obstarávateľa.  

V prípade poskytnutia množstvovej zľavy, žiadame, aby uchádzačom navrhovaná množstvová zľava bola 
zapracovaná už do ponúkanej ceny za jednotku množstva. 
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, musí vyplniť každý riadok aj stĺpec tabuľky č. 1. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa a vyplní každý riadok aj 
stĺpec tabuľky č. 1 okrem stĺpcov týkajúcich sa sadzby a výšky DPH. 
Poradie a počet položiek uchádzač musí dodržať!!! 
      
Určenie ceny musí byť jasné a zrozumiteľné. 
Uchádzač, ktorý je platcom DPH, musí uviesť aj sadzbu a výšku DPH a cenu celkom s DPH. 
Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v cenovej ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa a uvedie len cenu 
konečnú. 
Zmena ceny je možná len zmenou sadzby DPH.      
 
3. Lehota dodania:     najneskoršie do 14  dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 
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4. Financovanie a fakturácia 
    Verejný obstarávateľ preddavok finančných prostriedkov na predmet zákazky neposkytuje.    Lehota splatnosti 

faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry verejnému obstarávateľovi. Ostatné náležitosti sú uvedené v kúpnej 
zmluve, ktorá je prílohou výzvy na predkladanie ponúk. 

 
 
Kritériom vyhodnotenia cenových ponúk je najnižšia cena za dodanie celého predmetu zákazky vrátane 
DPH. 
 
Termín predloženia cenovej ponuky:               do 31.07.2013          do 12.00 h. 
                                    na adresu    
                                                                         Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                      Oddelenie pre verejné obstarávanie 
                                                                          Dolnozemská cesta č.1  
                                    852 35 Bratislava 5 
                                                                          Informácie na č. tel. 02/672 95 277 
                                                                          fax: 02/67295185 
         e-mail: maria.hiebschova@euba.sk  
 
 
 
 
 
 
Príloha: Návrh kúpnej zmluvy 
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Návrh zmluvy  
–––––––––––––––––––––––––––––––- 

Kúpna zmluva č. .......... 
uzavretá podľa  §409 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 

Zmluvné strany 
PREDÁVAJÚCI: 

Sídlo: 
Zastúpený: 
IČO: 
IČ DPH:     
DIČ: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
Doplní uchádzač 

V prípade skupiny dodávateľov uviesť identifikačné údaje každého člena skupiny dodávateľov alebo osoby 
oprávnenej konať za každého člena skupiny dodávateľov. 

 
 
KUPUJÚCI: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo: Dolnozemská cesta č.1, 852 35  Bratislava 
Zastúpený: Dr. h.  c. prof. Ing.  Rudolf Sivák, PhD. 
                                                rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
IČO: 00399957 
IČ pre DPH: SK2020242763  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu: 7000080671/8180 
  
 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je dodávka bezkontaktných čipových kariet s možnosťou zápisu do čipu 

a obalov na bezkontaktné  čipové karty podľa vecnej špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 k tejto kúpnej 
zmluve, vrátane dopravy na miesto dodania. 

 
Článok II. 

Miesto, termín a spôsob dodania 
 

1. Miestom dodania tovaru podľa tejto zmluvy je Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta 
č.1, 852 35 Bratislava, miestnosť D9.15. 

2. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu predmet zmluvy v rozsahu podľa čl. I. ods. 1. najneskoršie 
do 14  dní odo dňa podpisu kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Dopravu predmetu zmluvy  na miesto určené kupujúcim zabezpečuje predávajúci na vlastné  náklady 
tak, aby bola zabezpečená  dostatočná ochrana pred jeho poškodením a znehodnotením. 

 
Článok III. 

Cena a platobné podmienky 
 

1. Cena  predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona č.18/1996 Z.z.  o cenách 
v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1966 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. 
o cenách v znení neskorších predpisov. 
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2. Cena predmetu zmluvy je: 
- cena celkom bez DPH...........................                eur, 
- sadzba DPH....................................................... v %, 
- výška DPH.............................................................eur, 
- cena celkom vrátane DPH..................................... eur. 

     Cena  predmetu zmluvy je špecifikovaná v prílohe č. 2 k tejto zmluve ako cena konečná, ktorú nie je 
možné meniť. Súčasťou ceny sú všetky náklady na dodanie tovaru na miesto určenia uvedené v čl. I ods. 
1 vrátane  cla a DPH. 

3. Kupujúci neposkytuje  predávajúcemu preddavok  za dodanie predmetu zmluvy. 
Celková cena za dodanie predmetu kúpnej zmluvy bude predávajúcemu poukázaná až po prevzatí 
kompletného predmetu kúpnej zmluvy a predložení faktúry s 30 dňovou lehotou splatnosti odo dňa jej 
doručenia  kupujúcemu. Faktúra bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu  v zmysle platných 
predpisov.    
Nedeliteľnou súčasťou faktúry je originál odovzdávajúceho  a preberacieho protokolu s uvedeným 
dátumom, pečiatkou, podpisom kupujúceho a predávajúceho. Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti 
daňového dokladu, alebo nebude vystavená v súlade s touto zmluvou, má kupujúci právo vrátiť ju do 
termínu splatnosti predávajúcemu na prepracovanie. Nová, opravená faktúra je splatná  do 30 dní odo 
dňa jej doručenia kupujúcemu. Faktúra bude preplatená výhradne prevodným príkazom prostredníctvom 
finančného úradu kupujúceho v eurách.  

4. K zmene ceny môže dôjsť len v prípade zmeny zákonnej sadzby  DPH 
 

Článok IV. 
 Nadobudnutie vlastníckeho práva 

 
1.  Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením  ceny. 

2.  Okamihom uhradenia ceny prechádza vlastnícke právo z predávajúceho na kupujúceho. 

3.  Okamihom prevzatia tovaru prechádza nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho. 

 
 

Článok V. 
Odovzdanie a prevzatie tovaru 

 

  1. Predávajúci sa zaväzuje predmet zmluvy v rozsahu vecnej a cenovej špecifikácie riadne dodať a 
kupujúcemu protokolárne odovzdať v protokole o odovzdaní a prevzatí. Predávajúci odovzdá 
kupujúcemu predmet tejto zmluvy nový, nepoužívaný, bez technických a právnych chýb, riadne, 
včas, v dohodnutom mieste a množstve. 

2. Kupujúci sa zaväzuje tovar protokolárne prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 
   3.       Kupujúci prevezme len kompletný tovar v pracovných dňoch najneskôr do 17.00 h na určenom mieste 

podľa čl. II. zmluvy. Kupujúci poveruje prevzatím predmetu zmluvy  Ing. Marián Križovenský. Pri dodaní 
a preberaní tovaru je nutná účasť predávajúceho. 

   4.      Predávajúci minimálne 24 h pred dodaním tovaru upozorní kupujúceho na dodávku. Výzvu uskutoční   
telefonicky alebo e-mailom:  telefón: +421267295115, e-mail: marian.krizovensky@euba.sk. 

5. Spolu s odovzdaným tovarom predávajúci odovzdá kupujúcemu i záručné listy, návody na obsluhu a 
ostatné doklady potrebné na užívanie tovaru. 

 
 

Článok VI. 
Záručná lehota a zodpovednosť za chyby tovaru 

1. Predávajúci poskytuje na predmet zmluvy vrátane spoľahlivosti zápisu do čipu nasledovnú dĺžku záručnej 
lehoty ....................(minimálna dĺžka záručnej lehoty požadovaná kupujúcim je 12 mesiacov) 

2. Záručná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po podpísaní preberacieho protokolu o odovzdaní 
a prevzatí dodávky. 
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3. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar bude mať po dobu trvania záručnej lehoty vlastnosti stanovené 
v prílohe č.1 tejto zmluvy. 

4.  Predávajúci poskytuje bezplatný záručný servis na celý sortiment tovaru uvedený v prílohe č.1 tejto zmluvy po 
celú dobu trvania záručnej lehoty priamo na mieste dodania, bez nároku akýchkoľvek iných súvisiacich 
nákladov predávajúceho ako napr. dopravné náklady, výmena kariet, služby. 

     Nástup na servisný zásah je maximálne do 24 hodín po riadnom nahlásení chyby. Za riadne nahlásenie chyby 
sa považuje potvrdené telefonické, osobné, faxové alebo e-mailové nahlásenie chyby s jasnou a presnou 
užívateľskou definíciou chyby. 

      Nahlásenia na: telefónne číslo         .............................  

    e-mailová adresa:   ............................... 

      Záručný servis sa bude realizovať preskúmaním každého predmetného tovaru s ohľadom na možnosť jeho 
fyzického poškodenia a v prípade uznanej reklamácie jeho následnou plnohodnotnou výmenou do 48 hodín 
po riadnom nahlásení chyby. 

5. Záruka sa netýka preukázateľne fyzického poškodenia tovaru po jeho odovzdaní kupujúcemu alebo jeho 
poškodenia ku ktorému došlo v rozpore s technickými podmienkami uvedenými v prílohe č.1 tejto zmluvy, 
akejkoľvek poruchy alebo chyby spôsobenej nehodami, živelnými pohromami, zásahom nekompetentnými 
osobami. 

6.  V prípade zániku predávajúceho preberá garanciu zabezpečenia záručného servisu firma .................... 
 

Článok VII. 
Obaly, balenie, doklady 

1. Tovar bude zabalený obvyklým spôsobom tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy. 
2. Tovar bude dodaný spolu s faktúrou a dodacím listom. 
 
 

Článok VIII. 
Zmluvné pokuty 

1. V prípade omeškania predávajúceho s dodaním tovaru, zaplatí predávajúci kupujúcemu  pokutu vo výške 
0,05% z celkovej ceny  bez DPH nedodaného predmetu zmluvy za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou faktúry kupujúci zaplatí predávajúcemu  pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj  začatý deň omeškania.  

3. V prípade neodstránenia chybného plnenia v dohodnutom termíne, predávajúci zaplatí  pokutu vo výške 
0,05% z ceny chybného plnenia vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.  

 
 

Článok IX 
 Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po dni 
zverejnenia podľa platných právnych predpisov..  

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 
- príloha č.1  „Technická špecifikácia  predmetu zmluvy“, 
- príloha č. 2 „Cenová špecifikácia predmetu zmluvy“. 

3. Právne vzťahy, osobitne neupravené touto zmluvou, sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník. 

4. Predávajúci súhlasí so zverejnením textu tejto zmluvy. 

6.  Predávajúci dodá najneskôr do jedného pracovného dňa po podpise zmluvy znenie zmluvy vrátane príloh 
v elektronickej  forme vo formáte pdf pre zverejnenie zmluvy v Centrálnom  registri zmlúv vedenom Úradom 
vlády SR. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju podpísali. 
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane predávajúci a dva kupujúci.  
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V Bratislave, dňa  ..................    V ................................, dňa ............... 
 
 
 
Odtlačok pečiatky kupujúceho:    Odtlačok pečiatky predávajúceho: 

 
 
 

Za kupujúceho:      Za predávajúceho: 
 
Dr. h. c. Prof. Ing.  Rudolf Sivák, PhD. 
rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave 
 
 
 
 
 
 
Príloha č.2 

Časti predmetu 
obstarávania 

Potrebné 
množstvo 

v ks 

Jednotková 
cena bez 
DPH v € 

DPH 
Jednotková 

cena vrátane 
DPH v € 

Cena celkom 
bez DPH v € 

Cena celkom 
vrátane DPH v 

€ 

Čipová karta Mifare 
DesFire EV1 8 kB 
bez potlače 
 

1000      

Čipová karta Mifare 
DesFire EV1 8 kB 
povrchovo upravená 
ofsetovou potlačou  
podľa dizajnu ISIC 
pre AR 2013/2014 
vrátane inicializácie 
čipu  

3000      

Plastový obal na 
čipovú kartu 
 

4000      

cena spolu  za 
dodanie celého 
predmetu zákazky 

x 

 

x 

 

x 

 

x 

  

 
 


