
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201533523

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Tonery - originál od výrobcov zariadení značky HP, CanonNázov:

Tonery, kopírovanie, tlač

30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 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

Originálny toner zabalený v originálnych oabloch od výrobcov zariadení požadovanej značky.•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

2ksToner HP Q2612AD

2ksToner HP Q7553X

1ksToner KONICA-MINOLTA 1350 W

2ksCanon 703

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

rozumie sa ako originálne príslušenstvo od výrobcu

daného typu zariadenia

Originálny toner čierny

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Originálny toner zabalený v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúci všetky znaky

originálneho balenia daného výrobcu.Tonerové náplne musia byť vyrobené priamo výrobcom originálnych zariadení

príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušené, nepoškodené.

Predmetom zákazky nie je nákup repasovaných, alternatívnych ani kompatibilných náplní.

Vrátane dopravy na miesto plnenia

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:
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ks

7,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

19.11.2015 9:50:00 - 26.11.2015 9:51:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 700,000 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: 9.11.2015 9:50:00

Zákazka je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 3.11.2015 9:54:13

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

9.11.2015 10:05:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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