
   

  
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:                      +421 26729 5277  

        Kontaktná osoba:        Mária Hiebschová 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka klimatizačných zariadení.  

3. Opis predmetu zákazky:   

Dodávka klimatizačných zariadení vrátane dopravných nákladov, montáže v špecifikácií: 

Klimatizačné zariadenie v nižšie uvedenej konfigurácii  – 1 ks  

napr. Klima Daikin FTXF50A Sensira  

 

inverter, 5,0 kW chladiaci výkon, prevedenie Sensira, veľmi tichá, chladivo R32, 

energetická trieda A++, voliteľné príslušenstvo: Wi-Fi adaptér pre ovládanie cez 

smartfón alebo tablet, inštalačný žľab, konzola vonkajšej jednotky pre jednotky s 

hmotnosťou nad 50 kg, montážny set, prepojovacie potrubie + montáž 
 

Chladiaci výkon min/menovitý/max  kW          1,7/5,0/6,0 

EER menovitý  W                                              3,33 

SER                                                                    6,21 

Energetická trieda                                              A++ 

  

Vykurovací výkon min/menovitý/max  kW      1,7/6,0/7,7 

COP menovitý W                                              3,71 

SCOP                                                                 4,06 

Energetická trieda                                              A+ 

     

Diaľkový ovládač 

Objem vzduchu na nízke otáčky:                      min. 10,5 m3/min 

Hlučnosť min(spánkový režim)/max:               31/43 dB 

Rozmer vnútornej jednotky:     V x Š x H        295x990x263 mm 

Rozmer vonkajšej jednotky:                             735x825x300   

 

Ekologické chladivo                                         R32 

Rozloha miestnosti                                           35 až 60 m2 

 

Montáž          1KPL 

   

 

 

 

 



Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 1 560,00 eur bez DPH.  

4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk Najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane 

DPH v eurách.   

5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:    

Termín predloženia cenovej ponuky: do 13.06.2018 do 12.00 h.  

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: maria.hiebschova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 277 

kontaktná osoba: Mária Hiebschová  

Ponuka musí obsahovať: 

- výpočet ceny predmetu zákazky 
- opis ponúkaného predmetu zákazky 

vrátane určenia značky a typu 
klimatizačných zariadení 

- fotokópiu/scan dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom 
zadávania zákazky. 

      Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

6. Miesto dodania predmetu zákazky:    

EU v BA, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

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

scan:  

- dokladu o oprávnení dodávať tovar, ktorý je predmetom zákazky.  

8. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  

- navrhovaná zmluvná cena bez DPH za jednotku množstva    

- sadzba a výška DPH,  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH za jednotku množstva   

- navrhovaná zmluvná cena celkom za zrealizovanie predmetu zákazky v eurách s 

DPH  

Ak je Dodávateľ identifikovaný 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.  
Uvedené  platí aj pre Slovenskú republiku v prípade prenesenia daňovej  povinnosti. 
Uchádzač je povinný pri prenesení daňovej povinnosti túto skutočnosť verejnému 
obstarávateľovi zdokladovať. 
Platba až po dodaní a montáži predmetu zákazky. 

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

9. Lehota dodania: do 21 dní po zadaní záväznej objednávky.  

10. Ďalšie informácie   

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak  cena celkom 

predmetu zákazky úspešného uchádzača,  presiahne verejným obstarávateľom 

stanovenú predpokladanú hodnotu zákazky uvedenú v bode 3.  
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