
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201525583

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Multifunkčné kancelárske zariadenie;  HP Laser Jet Pro M225dn,  alebo ekvivalentNázov:

Multifunkčný digitálny kopírovací stroj (kopírka, tlačiareň, skener)

42962000-7 - Tlačiarske/kopírovacie a grafické zariadenia; 60000000-8 - Dopravné

služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych

služieb okrem prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

tlačenie, skenovanie, kopírovanie•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

A4formátMaximálny rozmer papiera

25 str/minstr/minRýchlosť čiernobielej tlače

250ksKapacita podávača papiera

250ksMaximálna výstupná kapacita

60-75g/m2Podporované hmotnosti papiera pre ADF

256MBPamäť

HP PCL 5c,

HP PCL 6,

jazykPodporované tlačové jazyky

600 x 600dpiRozlíšenie tlače horizontálne, vertikálne

216 x 356mmVeľkosť skenovania (na plochom skeneri)

1200300dpiRozlíšenie skenera voliteľné

14str./min.Rýchlosť skenovania

600 x 600dpiRozlíšenie kopírovania

25 - 400%Nastavenie zmenšenia/zväčšenia kópie

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

laserová, čiernobielaTechnológia tlače

papier A4, paier A5, DL, obálkyPodporované formáty papiera

ánoDuplexná tlač

ánoŠtartovací toner

1500 str.Kapacita štartovacieho toneru - čierny

ánoSieťové pripojenie, ethernet

JPEG, PDF, PNGFormáty súborov skenovania

IV. Osobitné požiadavky na plnenie
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Názov

Len nové zariadenie, vrátane toneru s náplňou

Predmet zákazky je potrebné dodať v súlade s príslušnými legislatívnymi predpismi a platnými technickými normami

Vrátane dopravy na miesto plnenia

UpresnenieNázov

minimálne 24 mesiacov v mieste inštalácie s odozvou nasledujúci pracovný deňZáruka

V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

1,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

7.10.2015 14:00:00 - 20.10.2015 14:01:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 237,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:

VI. Kritéria ponuky

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

100

Cena s DPH

Váha:

Hodnotiace kritérium:

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 28.9.2015 14:00:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 23.9.2015 14:09:14

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

28.9.2015 14:15:00Začiatok elektronickej aukcie:
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