
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201536198

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Operačný systém MS Windows 7 ProfessionalNázov:

Windows, 7, professional, softvér

48620000-0 - Operačné systémy; 48624000-8 - Softvérový balík pre operačný systém

osobného počítača (PC); 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

3. Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy okrem prepravy poštových zásielokKategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

licencia na operačný systém windows 7 professional•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

1licenciaOperačný systém Windows 7 Professional 32-bit

1licenciaOperačný systém Windows 7 Professional 64-bit

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Microsoft Windows 7Produkt

slovenskáJazyková verzia

OEM s inštalačným médiom DVDTyp

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nový nepoužívaný tovar s originálnym príslušenstvom od výrobcu

Platnosť faktúry je stanovená na 15 dní odo dňa doručenia tovaru

Pred prevzatím tovaru sa vyžaduje od dodávateľa odovzdať technickú špecifikáciu predmetu zákazky na overenie

splnenia zadania do 3 dní od účinnosti zmluvy

Pokiaľ objednávateľ nepotvrdí, že akceptuje predloženú technickú špecifikáciu predmetu zákazky, nemôže dôjsť k

plneniu zmluvy

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy: Strana 1 z 2



ks

2,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

2.12.2015 15:14:00 - 10.12.2015 15:14:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 260,000 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: 23.11.2015 15:12:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 18.11.2015 15:28:00

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

23.11.2015 15:27:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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