
  

 

 

 

 

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  skartovacích strojov, ventilátory stojanové, váha 

listová a rezačky pre kancelárske využitie, vrátane  dopravných nákladov na miesto 

dodania. Špecifikácia je uvedená v prílohe. Jedná sa o dodávku 4 ks-skartovacie 

stroje, 2 ks ventilátor stojanový, 1 ks váha listová, 3 ks rezačky na papier 

v originálnom balení od výrobcu s 2 ročnou zárukou. 

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

4. Maximálna výška zdrojov verejného obstarávateľa: 1 072,00 eur bez DPH. 

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:   
Termín predloženia cenovej ponuky: do  29.07.2016 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 
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odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky 

neposkytuje. 

 

Príloha č.1 – opis predmetu zákazky 

 

Skartovací stroj 3 ks 

 
Technické detaily Typ skartácie pásiky 

 

Pracovná šírka 225 mm 

 Šírka rezu 5,8 mm 

 

Skartácia spiniek Áno 
 

Skartovanie papiera Áno 
 

Skartovanie kreditiek Áno 
 

Úroveň hluku 61 decibel 
 

Pracovný cyklus 2 min 
 

Spätný chod Áno 
 

Úroveň zabezpečenia 3 
 

Rýchlosť skartovania 60 mm/s 
 

Kapacita skartácie  Min 16 – 18 listov 
 

Automatické ovládanie zapnutie / vypnutie Áno 
 

Objem koša  Min 25 L 
 

Farba čierna, strieborná 

 Hmotnosť  Max 6,3 kg 

 Stav nový, v originálnom balení od výrobcu 

 

 

 

Skartovací stroj 1 ks 

 
Technické detaily Typ skartácie Priečny rez 

 

Skartovanie CD/DVD áno 
 

Skartovanie kreditných kariet áno 
 

Kapacita podávača  Min 10 listov 
 

Rýchlosť skartovania 1,5m/min 

 Maximálna šírka dokumentu 4 mm 

 

Bezpečnostný štandard Din 4 
 

Funkcia spätného chodu áno 
 

Automatický štart áno 

 LCD displej nie 

 

Objem koša  Min 21 L 
 

Napájanie 230 Watt 

 Hmotnosť  Max 4 kg 

 Stav nový, v originálnom balení od výrobcu 

 

Ventilátor stojanový, voľne stojaci 2 ks 

– ultra tenký dizajn (90 mm) 
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– úspora priestoru 

– veľmi tichá prevádzka (50 dB) 

– ovládací panel s dotykovým ovládaním 

– diaľkové ovládanie áno 

– možnosť automatickej rotácie 

– 3 ventilátory 

– 3 rýchlosti pre každý ventilátor (nezávisle) 

– celkom 7 variácií prevádzky ventilátorov 

– 3 režimy prevádzky: 

– normálny režim – beží na nastavenej otáčky 

– prirodzený režim – automaticky sa striedajú nízke, stredné a vysoké otáčky 

– nočný režim – po 30 min. prejde na stredné otáčky, po ďalších 30 min. na nízke otáčky 

– časovač s ukazovateľom zostatkového času (0,5 hod – 7,5 hod) 

– prevedenie stojanové 

– farba čierna 

– príkon 90W 

– priemer vrtule min 20 cm 

– typ ventilátoru voľne stojaci 

–  max hmotnosť 4,4 kg 

 

 

Váha listová 1 ks - určená predovšetkým na kontrolné váženie listov, balíkov 
- Váživosť 5kg, dielik 1g 

- Rozmer vážiacej misky Ø120mm 

- Napájanie 2x tužková batéria AAA 1,5V 

- Externá kalibrácia 

- LCD displej 

- Prevádzka na batérie 

- Voľba jednotiek váženia (g, ozt) 

 

Rezačka papiera  

Typ 1 – 2 ks 

- rezačka koliesková 

- maximálny formát papiera A3 

- kapacita rezu až 8 strán papiera 80g/m2 

- kovová základňa a pojazd 

- držiak papiera s predtlačenými meradlami a formátmi 

- možnosť rezania papierov, fotopapierov a filmov 

- rozmery 615x215x80 mm 

- pracovná doska 321x211 mm 

- hmotnosť do 1,25 kg 
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Typ 2 – 1 ks 

- rezačka rotačná 

- profesionálna s kovovou základňou a presným rezom na grafické účely (filmy, fólie, 

papier) 

- kruhový nôž umiestnený v plastovom ochrannom kryte sa automaticky brúsi pri rezaní 

o protinôž – oba nože z tvrdenej ocele 

- automatický prítlak pohybom rezacej hlavy 

- zadný doraz 

- mierka v cm 

- na pracovnom stole sú vyznačené formáty DIN 

- kapacita 20 listov 

- prítlak automatický 

- rezačka 360mm 

 

 


