
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 267295269 

Kontaktná osoba:       Ing. Galina Uherková 

e-mail:                          galina.uherkova@euba.sk 

2. Názov predmetu zákazky:  Dodávka a montáž automatickej závory 

              Opis predmetu zákazky:  

              Požaduje sa dodávku a montáž automatickej závory na výstupe     z areálu univerzity. 
               

             Požaduje sa montáž systému ,nastavenie, elektromontáž, test slučky  so záručným  
servisom. 

                

              Technické parametre : 

          1.Automatická závora 4m,rameno okrúhle , priemer 80mm  - 1 ks, s reflexními          

nálepkami  - 8 ks 

           2.Výstražný maják zabudovaný v závore ,doba otvorenia 2,5 sekundy 

          3.Povrchová úprava katoforézna ochrana + prášková vypaľovaná farba  šedá Gris  

900(RAL 7043) 

          4.Závora je určená pre intenzívnu prevádzku 

          5.Ovládanie vjazdu a výjazdu zostane pôvodné 

         6.Kotvenie závory a stojanov bude pozinkovanými kotvami do podkladového betónu, 

alebo  do podkladovej platne 300 x 300 

         7.Vyvažovacie pružiny  - 3 ks 

         8.Fotobunka  s krytkou 

         9.Konzola ramena 80mm 

         10.Gumový ochranný profil 

         11.Dopravné náklady 

             Predpokladaná hodnota zákazky:  1 439,00   € bez  DPH. 
 

3. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena. 



4. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  Ekonomická univerzita v Bratislave 
                                                                           Oddelenie pre verejné obstarávanie   

                                                                           Dolnozemská cesta č.1  
                                                                             852 35 Bratislava 5 
                                      do 20.06.2018   do 10.00 h.  mailom   alebo   poštou                                                                 

5. Miesto dodania: Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava.  

6. Podmienky účasti uchádzačov: 

7. Ďalšie informácie:  

 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. Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako 

cenu konečnú a nemennú počas dodania tovaru.  

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

               Uchádzač predloží vo svojej ponuke cenu za dodanie predmetu zákazky  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.  
             Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH, v ponuke na to upozorní verejného obstarávateľa.  
               Ak je uchádzač osoba identifikovaná pre daň v inom členskom štáte, uvedie cenu predmetu   

zákazky celkom bez DPH a na skutočnosť, že je osoba identifikovaná pre daň v inom členskom 
štáte upozorní. K cene za ktorú ponúka predmet zákazky bude pre účely vyhodnotenia 
pripočítaná DPH. Fakturovať bude cenu bez DPH.  

 

Lehota dodania:   do 30 dní od zaslania  záväznej objednávky 

   

 Financovanie a fakturácia: Predmet obstarávania sa bude financovať formou bezhotovostného             

platobného styku na základe faktúry predavajuceho, a to do 30 dní odo dňa jej doručenia 

kupujucemu. Objednavateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje. 
 
 


