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Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:  02/67295280 

Kontaktná osoba: Ing. Peter Ondrejka 

e-mail: peter.ondrejka@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky: Ručné viazacie stroje a rezačka 

3. Opis predmetu zákazky:  

Špecifikácia strojov je súčasť zadania. Miesto dodania je EU v Bratislave, 

Dolnozemská cesta Bratislava. Cenu uvedie uchádzač: 

- za každý stroj samostatne, 

- spolu za predmet zákazky. 

4. Predpokladaná hodnota zákazky: 194 eur bez DPH. 

5. Kritéria na vyhodnotenie ponúk:  najnižšia cena predmetu zákazky vrátane DPH . V cene 

budú zahrnuté všetky náklady potrebné na dodanie tovaru vrátane dopravy. 

6. Miesto a lehota na predloženie ponúk: najneskôr do 01.12.2016   do 12.00 h faxom, 

poštou na adresu:  

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Oddelenie pre verejné obstarávanie 

Dolnozemská cesta č.1 

852 35 Bratislava 5 

alebo e-mailom na adresu peter.ondrejka@euba.sk  

7. Podmienky účasti uchádzačov: 

Súčasťou predloženej ponuky bude: 

- fotokópia, resp. scan oprávnenia  dodať tovar 

8. Ďalšie informácie :  
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Viazací stroj Fellowes Star 150 alebo ekvivalent -  1 ks

Ručný viazací stroj určený pre formát A4 s dierovacou kapacitou 10 listov papiera.
-  na formát: A4
-  kapacita viazania: 150 listov papiera 80 g/m2
-  kapacita dierovania: 10 listov papiera 80 g/m2
-  max. veľkosť hrebeňa: 1,8 cm
-  rozstup dierovania: 19 otvorov
-  rozmery: 80 x 450 x 250
-  hmotnosť: 4,5 kg
-  nastaviteľné vodidlo okraja
-  oddelená dierovacia a viazacia páka

-  integrované držadlo pre ľahšie prenášanie a manipuláciu
-  otvorený kryt stroja podopiera vertikálne viazané dokumenty
-  možnosť vertikálneho skladovania
-  vytvára iba plastové chrbty



Manuálny viazací stroj určený na formát A4 s kapacitou väzby 150 listov papiera. Dieruje až 

listov papiera.

Viazač DSB CB 122 alebo ekvivalent -  1 ks

viazač pre plastovú väzbu dokumentov formátu A4 -  formát A4
maximálny počet listov na dierovanie -  12
maximálny počet listov na viazanie -  500
nezávislé dierovanie a vkladanie -  áno
ovládanie -  manuálne
typ väzby - krúžková
prevedenie stroja zaisťuje vysokú mieru stability behom dierovania alebo viazania
nastaviteľná hĺbka okraja ponúka optimálne nastavenie
integrované meradlo veľkosti krúžku odporučí správnu veľkosť
oddelené páky pre dierovanie a viazanie
rozmery 410 x 270 x 240 mm
hmotnosť 4 kg

Rezačka DAHLE 507 rotačná alebo ekvivalent -  1 ks

rezačka rotačná s kruhovým nožom a kovovou základňou 
rotačný nôž umiestnený v plastovom kryte 
automatický prítlak 
zadný doraz
mierka v cm a DIN formátoch 
kapacita 8 listov 
prítlak ručný 
dĺžka rezu: 320 mm 

- vhodná na rezanie: papiera, etikiet, fotiek a filmov


