
Zadanie zákazky 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov:   Ekonomická univerzita v Bratislave 

Sídlo:   Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

IČO:   00399957 

Telefón:                02/67295147 

Kontaktná osoba:             Ing. Anna Národová 

e-mail:                              anna.narodova@euba.sk 

      2.      Názov predmetu zákazky: Dodávka mobilného telefónu 

Opis predmetu zákazky:  

              1ks smartfón + 1ks obal na smartfón 
Farba čierna 
Displej - dotykový 5.8" Quad HD+ Super AMOLED  

Rozlíšenie displeja - 2960x1440, minimálne 

Procesor – 8 jadrový 64 bit, 2,3 GHz – minimálne 

RAM - 4GB 

Interná pamäť – 64 GB  , minimálne 

Fotoaparát – 12Mpx F 1.7 + 8 Mpx F 1.7, optická stabilizácia 

Funkcie – pripojenia GPS, WIFI, Bluetooth, NFC, 3G / LTE, USB-C, OTG, jack 3,5 

Akcelerometer (zabezpečuje pretáčanie displeja horizontálne/vertikálne) 

Gyroskop (zabezpečuje ovládanie nakláňaním, využitie napr. pri hrách) 

Proximity Senzor (zabezpečuje vypnutie obrazovky počas telefonovania) 

RGB Light Sensor (senzor úrovne okolitého osvetlenia) 

E-Compass (umožňuje orientovať sa podľa svetových strán) 

Barometer (umožňuje sledovať úroveň atmosferického tlaku) 

Merač tepu (vhodné pre športovo založených ľudí) 

SpO2 Senzor (senzor na meranie saturácie krvi kyslíkom) 

Snímač odtlačkov prstov a zrenice,  

Nano SI 

vodeodolný podľa IP68 

Kapacita batérie 3000 mAh – minimálne 

Qi bezdrôtové nabíjanie, rýchle nabíjanie,  

Aplikácie diktafón, kalendár,  kalkulačka 

Slovenská lokalizácia smartfónu 
OS Android 7.0, Nougat 
 

Predpokladaná hodnota zákazky: 542 € bez DPH vrátane dopravných nákladov na miesto dodania. 

 
3.   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena predmetu zákazky celkom  vrátane DPH v eurách.    

4.   Miesto a lehota na predloženie ponúk:     

Termín predloženia cenovej ponuky: do  21.09.2018 do 10.00 h.   

Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave   

Oddelenie pre verejné obstarávanie  

Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

e-mail: anna.narodova@euba.sk 

informácie na tel.č. 672 95 147 



kontaktná osoba: Národová Anna  

Ponuka musí obsahovať:  

- výpočet ceny predmetu zákazky  

- opis ponúkaného predmetu zákazky  s uvedením značky a typu 

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

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

5.   Miesto dodania predmetu zákazky:     

 Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 
6.   Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia, alebo scan:   

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

7.   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, je vypočítaná podľa zákonov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.  

      V cene za predmet zákazky musia byť zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie/dodanie predmetu 
zákazky vrátane dopravných nákladov na miesto dodania.  

Cena predmetu zákazky: 
bez DPH ………………………………… eur 
sadzba DPH v % ……………………..... 
výška DPH ……………………………… eur 
cena vrátane DPH ………………….. .... eur 
 

Ak je uchádzač osoba identifikovaná 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.   

Platba až po uskutočnení predmetu zákazky.  

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

8.     Lehota dodania: najneskôr do 10 dní od uplatnenia objednávky.   

9.     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 2.   

   

   

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


