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 germicidnych žiaričov
3. Opis predmetu zákazky:

Germicídny žiarič PROLUX G M30WA ventilátorový - mobilné prevedenie – 15 ks
Germicídny žiarič má byť v plnej prevádzke aj za prítomnosti ľudí. Dezinfikuje vzduch od rôznych
mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré účinne niči
mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA.
Germicídny žiarič je uzavretý typ žiariča, slúži na nepriame ožarovanie miestnosti.

Certifikát kvality: ISO 9001 SK a ISO 13485 SK.
Dezinfekcia vzduchu 1 germicídnym žiaričom G M30 WA je vhodná pre objem do 150 m³. Sila UV
žiarenia je 90 µW. Výkon 60 m3 za hodinu. Dosah ventilátora 6 m.
Technické parametre

Mobilný stojan
Rozmery
Farba
Váha
Napätie
Príkon
Krytie
Množstvo ozónu
Hlučnosť

brzdené kolesá
1087 x 65 mm
biela
8,6 kg
230V/50Hz
30 W
IP 20
bezozónové
27,4 dB

Germicídny žiarič PROLUX G 18WA-DO nástenný/stropný – 3 ks

Kompaktný germicídny žiarič, ktorý pracuje v režime nepriameho ožarovania, určený pre
prevádzku za prítomnosti ľudí. S výkonom 18W je vhodný pre malé miestnosti alebo pre
umiestnenie priamo v zóne osobného priestoru. Určený pre montáž na stenu alebo strop.
Žiarič programovateľný na diaľkové ovládanie.
Technické parametre
Konštrukcia

Uzavretá, ventilátorová

Prevedenie

Nástenné/Stropné

Výkon zdroja žiarenia

18 W

Životnosť zdroja žiarenia

18 000 hodín

Prietok vzduchu

50 m³/h

Nadštandardná výbava

Programovateľné diaľkové ovládanie

Hlučnosť

14,8 dB (merané v akreditovanom
laboratóriu zo vzdialenosti 3 m od zdroja
hluku)

Krytie

IP 20

Napájanie

230 V / 50 Hz

Rozmery

500 mm x 165 mm x 70 mm

Hmotnosť

3,2 kg

Osoba zodpovedná za opis predmetu zákazky Romana Baroňová, tel.: +421 267295271, e-mail:
romana.baronova@euba.sk
Predpokladaná hodnota zákazky celkom: 6 710,43 € s DPH.

Miesta dodania: Ekonomická univerzita v Bratislave, Dolnozemská cesta č. 1,
852 35 Bratislava.
4. Kritérium na vyhodnotenie ponúk: najnižšia cena celkom za predpokladané množstvo v eurách.
5. Miesto a lehota na predloženie ponúk: Ekonomická univerzita v Bratislave
Oddelenie pre verejné obstarávanie
Dolnozemská cesta č.1
852 35 Bratislava 5
do 01.12.2021 do 10.00 h. mailom, osobne alebo poštou
Ponuka musí obsahovať:
- výpočet ceny predmetu zákazky
- opis ponúkaného predmetu zákazky s uvedením značky a typu
- splnenie podmienok účasti podľa bodu 6. tohto zadania.
6.

Podmienky účasti uchádzačov:

- 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. Ďalšie informácie:

Cena predmetu zákazky:
7.1 Cena za dielo je stanovená dohodou 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.

7.2 V cene predmetu zmluvy sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zrealizovanie predmetu
zákazky. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov , zodpovedajúcich
TN a všeobecne záväzným predpisom, vrátane dopravných nákladov.
7.3 Cena predmetu zákazky je uvedená v členení:

cena bez DPH
.............................. eur
sadzba DPH v %
výška DPH
...............................eur
cena vrátane DPH ...............................eur
Požadujeme uviesť cenu za každý elektrospotrebič zvlášť a cena celkom za celu dodávku.
7.4 Cenu za predmet zákazky požadujeme stanoviť ako cenu konečnú a nemennú počas doby realizácie
predmetu zákazky. Zmena sadzby DPH sa nepovažuje za menu ceny.
Všetky ceny a výpočty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta na najbližší eurocent.

Lehota dodania: do 21 dní po vystavení 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.
Platba až po poskytnutí predmetu zákazky.
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.

