
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201524297

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Interiérové a hygienické vybavenie komunitného centra, BratislavaNázov:

Interiérové vybavenie, nábytok, výroba nábytku, skriňa policový regál, skriňa dvojdverová,

pracovný stôl s 3 šuplíkmi, kancelárske kreslo otočné s podrúškami na koliečkach, skriňa

vešiaková s odkladaním na obuv, kancelárske kreslo konferenčné, umývačka riadov na 12

súprav, chladnička s výparníkom, plnoautomatický kávovar poloprofesionálny, stoličky

stohovateľné, smetné antikorové nášľapné koše, šálky, podšálky, hrnčeky, poháre, lyžičky,

prebaľovací pult štandart, dávkovače tekutých mydiel bezdotykový, kefy do WC, držiaky na

papierové utierky, zásobník na toaletný papier Jumbo, smetné koše na papierové utierky

prútené s potiahnutým bielym PVC, zrkadlá, upratovací vozík s dvomi vedrami, žmýkačom

držiakom na vrece, mopom, profesionálny vysávač, vysávanie, metla cirochová, portviš,

metlička, lopatka vedro 15 l, TV s uhlopriečkou 120 cm,

39100000-3 - Nábytok; 39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39221100-8 - Kuchynské

potreby; 39221120-4 - Šálky a poháre; 39221123-5 - Nápojové sklo; 39223000-1 -

Lyžice, vidličky; 39240000-6 - Príbor; 39830000-9 - Čistiace výrobky; 39713430-6 -

Vysávače prachu; 39713431-3 - Príslušenstvo k vysávačom prachu; 32324000-0 -

Televízory; 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

Interiérové a hygienické vybavenie zariadenia Komunitného centra v rámci rekonštrukcie•

Hygienické potreby na zabezpečenie hygieny a čistoty•

Nábytok - skriňe / policová, dvojdverová, vešiaková/  pracovný stôl, kancelárske kreslo, stoličky stohovateľné•

Kuchynské potreby - umývačka riadov, chladnička s výparníkom, plnoautomatický kávovar poloprofesionálny,

šálky, podšálky, hrnčeky, lyžičky, poháre

•

Hygienické predmety - smetné antikorové nášľapné koše, dávkovače tekutých mydiel bezdotykové, kefy do WC s

čiernym vlasom, držiaky na papierové utierky - biely plast, zásobník na toaletný papier JUMBO - ekvivalent,

smetné koše na papierové utierky prútené s potiahnutým bielym PVC

•

Interiérové hygienické  doplnky - prebaľovací pult štandart, zrkadlá•

Čistiace predmety - upratovací vozík /s dvomi vedrami, žmýkačom, držiakom na vrece, mopom/, vysávač

profesionálny, metla cirochová, portviš, metlička, vedro

•

Interiér doplnky - TV s uhlopriečkou 120 cm,•

Umývačka riadu 12 súprav - funkcia varioSpeed a Aquastop, energetická trieda A++, trieda účinnosti umývania a

sušenia A, spotreba energie 0,92 kWh/cyklus, ukazovateľ nedostatku soli a leštidla,Eco Silence Drive- tichý motor,

5 programov umývania vrátane rýchleho pre ľahko znečistený riad či príbory

•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

2ksPol.č.1 Skriňa policová na šanóny

2ksPol.č.2 Skriňa dvojdverová

1ksPol.č.3 Skriňa vešiaková s odkladaním na obuv

2ksPol.č.4 Stôl pracovný s troma šuflíkmi

2ksPol.č.5 Kancelárske kreslo otočné s podrúčkami na kolieskach

4ksPol.č.6 Kancelárske kreslo konferenčné
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130ksPol.č.7 Stoličky stohovateľné

1ksPol.č.8 Umývačka riadov na 12 súprav

1ksPol.č.9 Chladnička s výparníkom

1ksPol.č.10 Plnoautomatický kávovar poloprofesionálny

50  /x5/ksPol.č.11 Šálky, podšálky, hrnčeky, lyžičky, poháre

6ksPol.č.12 Smetné koše antikorové nášľapné

4ksPol.č.13 Dávkovače tekutých mydiel bezdotykový

3ksPol.č.14 Kefy do WC s čiernym vlasom

3ksPol.č.15 Držiaky na papierové utierky biely plast

1ksPol.č.16 Zásobník na toaletný papier JUMBO - ekvivalent

3ksPol.č.17 Smetné koše na papierové utierky prútené

1ksPol.č.18 Metla cirochová, portviš, lopatka vedro 15 l

1ksPol.č.19 Upratovací vozík s dvoma vedrami, žmýkačom,držiakom

na vrece, mopom

1ksPol.č.20 Profesionálny vysávač

1ksPol.č.21 Prebaľovací pult, štandart

3ksPol.č.22 Zrkadlá

1ksPol.č.23 TV s uhlopriečkou 120 cm

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

prevedenie buk, rozmery - 800 x 470 x 1780 cm

/šxhxv/

Pol.č.1 Skriňa policová na šanóny

prevedenie buk, rozmery - 800 x 470 x 1780 cm

/šxhxv/

Pol.č.2 Skriňa dvojdverová

prevedenie buk, rozmery - 1400 x 500 x 2000 cm

/šxhxv/

Pol.č.3 Skriňa vešiaková s odkladaním na obuv

prevedenie buk, rozmery - 1600 x 800 x 755 cm

/šxhxv/

Pol.č.4 Stôl pracovný s troma šuflíkmi

veniec nesúci kolieska kovový, farba čiernaPol.č.5 Kancelárske kreslo otočné s podrúčkami na kolieskach

čierna farbaPol.č.6 Kancelárske kreslo konferenčné

kovové, tapacírované,Pol.č.7 Stoličky stohovateľné

voľne stojacia, 81,5 x 59,8-60 x 55 cm  /VxŠxH/Pol.č.8 Umývačka riadov na 12 súprav

objem 250 litrov, energetická trieda A++, voľne

stojacia

Pol.č.9 Chladnička s výparníkom

denná kap. 150 káv,mlynček a zásobník na

kávu,napojenie na prívod vody alebo zásobník na vodu

4 litr

Pol.č.10 Plnoautomatický kávovar poloprofesionálny

každý druh po 50 kusov / spolu 250 kusov /lyžičky

kávové, poháre sklenné-3 dcl

Pol.č.11 Šálky, podšálky, hrnčeky, lyžičky, poháre

antikorové nášľapné, 3 kusy x 30 l, 3 kusy x 50 lPol.č.12 Smetné koše

bezdotykové, biely plast, 500 ml náplňPol.č.13 Dávkovače tekutých mydiel

čierny vlasPol.č.14 Kefy do WC

biely plastPol.č.15 Držiaky na papierové utierky

biely, priemer do 28 cmPol.č.16 Zásobník na toaletný papier JUMBO - ekvivalent

prútené s potiahnutým bielym PVCPol.č.17 Smetné koše na papierové utierky

vedro na 15 lPol.č.18 Metla cirochová, portviš, lopatka vedro

šírka mopu 40 cmPol.č.19 Upratovací vozík s dvoma vedrami, žmýkačom, držiakom

na vrece,mopom
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na bežné používanie - 2000 WattPol.č.20 Profesionálny vysávač

štandart, drevená konštrukcia s ľahko umývateľnou

podložkou a odkladacou priehradkou

Pol.č.21 Prebaľovací pult, štandart

rozmery 1m /výška/ x 0,5m /šírka/, bez rámuPol.č.22 Zrkadlá

Ful HD, zvuk dolby digital+USB vstupom, dizajn Slim

type, obrazv obraze, hmotnosť max 15,5 kg, A+

Pol.č.23 TV s uhlopriečkou 120 cm

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Dodanie objednávky v pracovných dňoch v čase medzi 8.00 - 16.00 hod

Vystavenie faktúry po dodaní tovaru

Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo kontaktnej osobe objednávateľa, a to minimálne jedeň pracovný deň

vopred

Predávajúci sa zaväzuje:

1. Dodať predmet kúpy kupujúcemu s odbornou starostlivosťou, v stave podľa kúpnej zmluvy

2. Riadne oboznámiť kupujúceho s obsluhou predmetu kúpy, poskytnúť kupujúcemu informácie súvisiace  s použitím a

údržbou predmetu

3. Prevziať zodpovednosť za vady predmetu kúpy, ktoré bude mať v čase dodania vady vzniknuté v záručnej dobe

4. Poskytnúť záruku k predmetu kúpy predávajúcemu v dĺžke trvania 24 mesiacov odo dňa dodania predmetu kúpy, ak

nie je uvedené inak

5. Poskytovať servisné služby počas prevádzky predmetu kúpy pri vykonávaní údržby alebo servisu predmetu kúpy v

záručnej dobe v mieste plnenia

6. V prípade dlhšej opravy /dlhšie ako 2 týždne/ dodať na dobu opravy náhradné plnenie - rovnaké zariadenie, alebo

zodpovedajúce zariadenie

7. V prípade doručovania vadného zariadenia do servisu/len na základe dohody/znášať náklady na dopravu zariadenia do

a zo záručného servisu

8. Predávajúci dodá predmet kúpy naraz do sídla spoločnosti kupujúceho

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

424,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

13.10.2015 15:04:00 - 21.10.2015 15:04:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 12000,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:
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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: 28.9.2015 14:56:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 14.9.2015 15:06:32

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

28.9.2015 15:11:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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