
  

 

 

 

 

Zadanie zákazky 

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

a doplnení niektorých zákonov 

 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                       +421 267295277 

Fax:                             +421 267295185 

Kontaktná osoba:       Mária Hiebschová 

2.  Názov predmetu zákazky:  Dodávka 1 ks fotoaparátu s ochranným obalom s brašňou, 

vrátane  dopravných nákladov na miesto dodania. 

Špecifikácia fotoaparátu:  

Typ - Kompakt s výmenným objektívom   

  

Funkcie - Optická stabilizácia obrazu, Detekcia tváre, Optický hľadáčik, Dotykové 

ovládanie, Akumulátorové napájanie, GPS, Wi-Fi  

   

Uhlopriečka displeja 3“ 

Funkcie displeja - Výklopný, Dotykový   

Rozlíšenie snímača – 16,1 Mpx  minimálne 

Snímač – Live MOS, veľkosť  4/3" systém (21,6 mm)  

Pomer strán -  4:3  

Minimálny čas uzávierky - 1/4 000 s  

Maximálny čas uzávierky -  60 s  

Maximálne ISO - 25 600 ks  

Farba - Čierna 

 

Video - FullHD (1920 × 1080)  

Maximálna snímkova frekvencia - 30 snímkov/s  

Ozvučenie videa - Bez zvuku, Mono, Stereo  

Typ pamäťovej karty - SD, SDHC, SDXC  

Batéria -akumulátorová 

Výdrž batérie – min 320 snímok 

Dátové rozhrania - USB 2.0, Wi-Fi  

Audio/Video - HDMI  

Možnosť priamej tlače - DPOF (Digital Print Order format)  

Hmotnosť max 400g 

Pokročilé funkcie - Sánky pre blesk, Výmenné objektívy, Ultrazvukový filter  

Podporované formáty - RAW , JPEG , MOV , AVI , H.264  

Obsah balenia -  Popruh/putko, Batériový zdroj, Manuál, Záručná kartička, USB 

kábel, Nabíjačka batérií, Krytka objektívu 

Objektív - zoom objektív s ohniskovým rozsahom 14-42 mm – minimálne. 

Špecifikácia brašne: 

Vonkajšie rozmery maximálne (šxhxv) 17 x 14,5 x 19 cm 

Vnútorné rozmery maximálne (šxhxv) 12,5 x 10,5 x 15,7 cm 

https://www.alza.sk/slovnik/typ-art13270.htm
https://www.alza.sk/slovnik/funkcie-art13271.htm
https://www.alza.sk/slovnik/stabilizator-obrazu-art4419.htm
https://www.alza.sk/slovnik/detekcia-tvare-art4449.htm
https://www.alza.sk/slovnik/uhlopriecka-displeja-art13282.htm
https://www.alza.sk/slovnik/rozlisenie-snimaca-art13278.htm
https://www.alza.sk/slovnik/pomer-stran-art13294.htm
https://www.alza.sk/slovnik/minimalny-cas-uzavierky-art13295.htm
https://www.alza.sk/slovnik/maximalny-cas-uzavierky-art13296.htm
https://www.alza.sk/slovnik/maximalne-iso-art13297.htm
https://www.alza.sk/slovnik/maximalna-rychlost-snimok-art13280.htm
https://www.alza.sk/slovnik/ozvucenie-videa-art13281.htm
https://www.alza.sk/slovnik/typ-pamatovej-karty-art13061.htm
https://www.alza.sk/slovnik/sd-karta-art4932.htm
https://www.alza.sk/slovnik/sdhc-karta-art4933.htm
https://www.alza.sk/slovnik/sdxc-karta-art4934.htm
https://www.alza.sk/slovnik/vydrz-baterie-art13285.htm
https://www.alza.sk/slovnik/datove-rozhrania-art13287.htm
https://www.alza.sk/slovnik/audiovideo-art13288.htm
https://www.alza.sk/slovnik/moznost-priamej-tlace-art13289.htm
https://www.alza.sk/slovnik/podporovane-formaty-art13300.htm
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Maximálna hmotnosť: 0,30 kg 

Kapacita brašne: telo so základným objektívom, fotopríslušenstvo,  nabíjačka osobné 

veci. 

Materiál brašne: PPH popruhová látka, čierna. 

3. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena celkom vrátane DPH v eurách.  

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 616,00 eur bez DPH. 

 

 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  20.07.2016 do 12.00 h. 

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava 

číslo faxu: 672 95 185, e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277, kontaktná osoba: Hiebschová Mária. 

6. Miesto dodania:   

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

7. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia,      

alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky. 

8. 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.  

Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie tovaru v členení: Cena bez DPH, 

Cena s DPH,  Celková cena bez DPH,  Celková cena s DPH. 

 Uchádzač, ktorý je platcom DPH, uvedie cenu s DPH. 

Cena dodania predmetu zákazky  musí byť  vypočítaná vrátane dopravných nákladov. 

Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného 

obstarávateľa. 

Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas 

doby dodania predmetu zákazky. 

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

10.Lehota dodania :  Verejný obstarávateľ požaduje dodať tovar do 7 dní  odo dňa 

zadania objednávky.  

11. Ďalšie informácie 

Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou 

bezhotovostného platobného styku na základe faktúry poskytovateľa a to do 30 dní 

odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

Verejný obstarávateľ požaduje tovar nový, nepoužitý s minimálnou dľžkou záruky 24 

mesiacov. 


