
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 /67295269  
Kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková  
e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
 

2. Názov predmetu zákazky: Alkohol tester  

 
3. Opis predmetu zákazky:  
 
Alkohol tester  
1 ks 

Spoľahlivý a presný alkohol tester 

Jednoduché ovládanie jedným tlačidlom 

Rýchla regenerácia senzora 

Počítadlo vykonaných meraní 

Kontrola množstva vdýchnutého vzduchu 

Jedinečná  možnosť užívateľskej výmeny senzora (pri výmene senzora odpadá potreba 
kalibrácie) 

Veľký rozsah merania až do 4,00 promile 

Presné meranie pri nízkych hodnotách alkoholu v dychu 

Puzdro na opasok 

Medzi batériami je odkladací priestor na náustok  

Špecifikácia: 

Rozsah merania 0,0 – 4,0 promile 

Rozmery 105 x 50 x 18 mm 

Hmotnosť 100 gramov 

Batéria 2 x 1,5V AA alkalická 

Senzor Semiconductor oxide sensor 

Doba prípravy na meranie menej ako 1 minúta 



Čas reakcie 2 – 4 s. 

Prevádzková teplota +10 až +40 °C 

Presnosť 10% aktívny režim 

Životnosť batérie: 100 – 200 meraní 

Certifikát: CE 

Záruka: 2 roky  

Obsah balenia:  

Alkohol tester  

5 ks originálnych náustkov 

2x 1,5 V AA batéria 

Látkové puzdro na alkohol tester 
 
Protokol o kalibrácii +  kalibrácia po 6 mesiacoch v cene výrobku. 
 

Náustky na alkohol tester 

Balené samostatne 

Množstvo: 100 ks 

 

Multidrogový TEST 

10 parametrový : stanoví extázu, pervitín, nezodiazepín, morfín, marihuanu, amfetamin, 

barbituráty, kokaín, fancyklidín, tricyklické antidepresíva a i metabolity v ľudskom moči. 

Množstvo: 5 ks 

 

Miesto dodania predmetu zákazky: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská 
cesta č. 1, 852 35 Bratislava 

 
Predpokladaná hodnota zákazky: 170,83 EUR bez DPH. 

4. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena  za cely predmet zákazky vrátane DPH. 

 5. Miesto a lehota na predloženie ponúk:  
Termín predloženia cenovej ponuky: do 24.09.2019 do 10.00 h.  
Na adresu: Ekonomická univerzita v Bratislave  
Oddelenie pre verejné obstarávanie  
Dolnozemská cesta č.1, 852 35 Bratislava  

  e-mail: galina.uherkova@euba.sk  
  informácie na tel. č. +421 267295269  
  kontaktná osoba: Ing. Galina Uherková 
  Ponuku je možné predložiť e-mailom, poštou alebo osobne. 

 
Ponuka musí obsahovať:  

- výpočet ceny predmetu zákazky  
- opis predmetu zákazky  
- podmienky účasti 



6. Podmienky účasti uchádzačov:  
Súčasťou predloženej ponuky bude:  
- uchádzač musí vo svojej ponuke predložiť kópiu dokladu o oprávnení poskytovať plnenia, 
ktoré sú predmetom zákazky. V prípade, že takáto informácia je uvedená vo verejne 
dostupnom a bezplatnom elektronickom registri, postačuje, ak uchádzač vo svojej ponuke 
uvedie link (odkaz na webovú stránku) na požadovanú informáciu a  
- čestné vyhlásenie, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 
konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 
obvyklého pobytu.  

 
7. Stanovenie ceny predmetu zákazky:  

Cena  musí zahŕňať všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu zmluvy: 
Cena musí byť uvedená v nasledovnej štruktúre:  
- navrhovaná zmluvná cena bez DPH   
- výška a sadzba DPH  

- navrhovaná zmluvná cena s DPH   
Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ alebo je zahraničnou 
osobou z tretieho štátu a miesto poskytnutia 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.  
Verejný obstarávateľ preddavok na predmet zákazky neposkytuje.  
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.  
V jednotkovej cene predmetu zákazky sú zahrnuté všetky náklady a primeraný zisk, ktoré 
súvisia/budú súvisieť s realizáciou celého predmetu zákazky.  
Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. 
 

8. Lehota poskytnutia/dodania: do 14 dní od zadania záväznej objednávky. 
 

9.  Hodnotenie ponúk 
  9.1Cenové ponuky, ktoré splnia všetky podmienky stanovené v tomto zadaní, budú hodnotené 

na základe jediného kritéria, ktorým je najnižšia ponúkaná cena určená v súlade s 

ustanovením bodu 4. tohto zadania. Cenová ponuka s najnižšou cenou bude vyhodnotená 

ako úspešná. 

9.2 Každému uchádzačovi bude doručené oznámenie o výsledku vyhodnotenia jeho cenovej 

ponuky. 

 

10.Ďalšie podmienky 

10.1 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených cenových 

ponúk (vrátane cenovej ponuky vyhodnotenej ako úspešnej), ako aj právo kedykoľvek ukončiť 

tento prieskum trhu. 

O ukončení tohto prieskumu trhu bude Verejný obstarávateľ bezodkladne informovať všetkých 

uchádzačov, resp. všetky subjekty, ktorých vyzval na predloženie ponuky. 

10.2Uchádzači znášajú všetky náklady súvisiace s vypracovaním svojej cenovej ponuky. 

10.3 V prípade, že vymedzenie predmetu zákazky, jeho opis alebo technické špecifikácie 

odkazujú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo 

miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ umožňuje ekvivalentné špecifikácie s 

technickými parametrami rovnakými alebo vyššími/lepšími ako je uvedené v popise technických 

vlastností tohto zadania zákazky. 
 
 
 
 
 


