
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201610450

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Čistiace a leštiace výrobkyNázov:

čistiace výrobky

39800000-0 - Čistiace a leštiace výrobky; 39831300-9 - Čistiace prostriedky na podlahu; 39831600-
2 - Čistiace prostriedky na toalety; 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

čistiace a hygienické prostriedky•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

24ksJar Lemon 1000 ml

12ksDomestos 24h Citrus fresh 750 ml

12ksCif krém 500 ml biely

12ksSolvina originál 450g

30ksMalá hubka na riad 80 x 50 mm

4bandaskaTekuté mydlo 5l

30ksTekuté mydlo s dávkovačom 500ml

10ksŠvedska utierka - mikrovlákno 40x40cm

10ksSIFO 500g

10ksWC košík závesný 40 g

50ksWC FRESH gulička 40g

10ksRukavice gumené - veľkosť M

12ksIndulona nechtíková plus 100ml

128ksToaletný papier 2vrs TENTO - MAXI alebo ekvivalent

60ksToaletný papier JUMBO Katrin 180 2vrs

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Cena zahŕňa balenie,  naskladnenie a vyloženie tovaru na miesto určené objednávateľom

Požaduje sa vo faktúre rozpis cien na jednotlivé položky, v štruktúre cena bez DPH, výška DPH, cena s DPH.

Faktúru resp. dodací list doručiť na kontaktný e - mail s presným balením a názvom tovaru a to 1 pracovný deň vopred pred dodaním
tovaru.
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Platnosť faktúry je stanovená na 15 dní odo dňa doručenia tovaru

Objednávateľ požaduje dodať tovar, ktorý je nový, v štandardnej kvalite a požadovaných parametroch.

Dodanie v pracovné dni od 8:00 hod. do 15:00 hod.

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Obec:

Okres:

Kraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

414,0000Požadované 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 10:07:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 2.5.2016 10:21:10

17.5.2016 10:07:00 - 26.5.2016 10:08:00

Plánované trvanie aukcie: 20

6.5.2016 10:22:00Začiatok elektronickej aukcie:

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

Plánované trvanie aukcie: 20
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