
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201526871

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Externé disky HDD 2.5"Názov:

externý disk, pamäťové médiá, HDD

30233130-1 - Pamäťové jednotky s magnetickým diskom; 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

Zariadenia budú slúžiť na archiváciu obsahu počítačov, dokumentov, databáz meraní a výstupov meraní z rôznych

aplikácií.

•

Musia byť vhodné pre prenos a automatické zálohovanie dát vrátane bezpečnostných funkcií.•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

2,5palce "Rozmer, pozícia

3000GBKapacita pevného disku

5400ot/minrýchlosť otáčok

230gHmotnosť

20,9mmRozmer - hĺbka

81,5mmRozmer - výška

110mmRozmer - šírka

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

HDDtechnológia disku

Externý diskvyužitie

Musí podporovať nielen USB 3.0 rozhranie, ale musí

byť spätne kompatibilný s USB 2.0

pripojenie

WD My Passport Ultra 3000 GBpožiadavkám zodpovedá zariadenie

1 ks čierna, 1 ks červenáfarba

2 ks/novovyrobený, nepoužívanýpevný plastový obal na predmetný externý HDD s otvorom pre

USB

Windows 8/7/Vista/XP/Linuxkompatibilita z PC

Externý USB disk, USB 3.0 kábel, inštalačnú príručkubalenie musí obsahovať

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Zariadenia nesmú byť repasované ani zánovné

Platnosť faktúry je stanovená na 15 dní od dňa doručenia tovaru
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Vrátane dopravy na miesto plnenia

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

2,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

15.10.2015 13:48:00 - 22.10.2015 13:48:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 363,000 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: 6.10.2015 13:48:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 1.10.2015 13:57:58

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

6.10.2015 14:03:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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