
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201610442

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Kancelárske potrebyNázov:

kancelársky materiál, papier, zaklač

30100000-0 - Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál s výnimkou počítačov, tlačiarní a
nábytku; 22800000-8 - Papierové alebo lepenkové registre, účtovné knihy, rýchloviazače, formuláre
a iné druhy tlačeného papierenského tovaru; 30192000-1 - Kancelárske potreby; 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

Kancelárske potreby pre administratívne práce•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

25ksPákový zakladač A4, chrbát 7,5 cm, kartónový, čierny

25ksPákový zakladač A4, chrbát 5 cm, kartónový, čierny

50bal.Papier formát A4, 80g/m². Technické parametre: - belosť CIE 161, -
opacita 91%, - drsnosť max 200ml/min, - hrúbka 108 µm. Vhodný do
atramentových, laserových tlačiarní a kopírovacích zariadení. Nie
recyklovaný.

10bal.Priehľadný číry euroobal z polypropylénu. Otvor zhora, eurodierovanie,
povrch lesklý a hladký. Formát A4, hrúbka 48μm, balík 100 ks

3ksZvýrazňovač Centropen 8722 náplň žltá

3ksZvýrazňovač Centropen 8722 náplň oranžová

10bal.Sponky na spisy 25 mm, oblé, 100 ks/bal

5bal.Sponky na spisy 50 mm, oblé, 100 ks/bal

20ksObálka s doručenkou A5

20ksObálka s doručenkou A6

100ksDvojhárok linajkový A4

20ksSpisová doska so šnúrkami A4, predtlačený štítok,  sivá

50ksKatalógová kniha AURO A4/10 listov, modrá

2balVýkres A4, 180 g, mix farieb/60 ks/bal

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Platnosť faktúry je stanovená na 15 dní odo dňa doručenia tovaru
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Požaduje sa predložiť vlastný návrh na plnenie predmetu zmluvy do 5 dní od účinnosti zmluvy

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks, bal.

343,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

Čas / lehota plnenia
zmluvy:

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 350,000 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: 6.5.2016 10:02:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 2.5.2016 10:06:04

17.5.2016 10:03:00 - 26.5.2016 10:03:00

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

6.5.2016 10:17:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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