
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201532384

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Interiérové vybavenie  zariadenia KCNázov:

interiérové vybavenie, nábytok, stoly, kuchynská linka, koberec, vešiak, botník,

konferenčný stôl, sedačka, kreslá, police, knihovnička, konferenčný stôl

39100000-3 - Nábytok; 39120000-9 - Stoly, skrine, písacie stoly a knižnice; 39141000-2

- Kuchynský nábytok a vybavenie; 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

Stoly•

Kuchynská linka /s príslušenstvom a montážou/•

Mikrovlna trúba•

Kuchynský dres•

Drezová batéria•

Koberec - detský motív•

Vešiak•

Botník•

Konferenčný stolík•

Sedačka a 2 kreslá•

Police•

Knižnica•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

30ksStoly

1zostavaKuchynská linka

1kusMikrovlna trúba

1kusKuchynský dres

1kusDrezová batéria

1kusKoberec - detský motív

1kusVešiak

4kusBotník

4kusKonferenčný stolík

1+2kusSedačka + 2 kreslá

3kusPolice

1kusKnižnica

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti
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Doska prevedenie drevotrieska Dub, povrchovo

zakončený fóliou ,,LAMINO,,. Nohy stola kovové.

1. Stoly

Š 100-138 cm x V 76 cm x H 60-80 cm- rozmery stolov

S príslušenstvom a montážou2. Kuchynská linka

Hrúbka 28 mm, dĺžka 2,80 m, farba smotanová, výrez

na kuchynský drez a batériu

- pracovná doska

Drevotrieska-tmavohnedá,hrúbka min. 1 cm,výška

min 57 cm, dĺžka 2,8 m+8 ks výrezov na vypínače

- doska na zadnú stenu

Biela drevotrieska, hrúbka 14 - 16 mm lamino- korpus

Farba smotanová a tmavohnedá, prevedenie lesklé,

materiál MDF

dvierka

Biela, výkon elektronické nastavenie, ovládanie

gombíkmi, rýchly štart, stop rotácie taniera

Mikrovlnka

Časovač, detská poistka, výkon min. 700 W- vlastnosti

2-dverová,rozmer 900/820, farba tmavo hnedáSkrinky spodné -1 ks

1-dverová 450/820, farba smotanová 2 kusy

4-zásuvková 400/820, farba smotanová 1 kus

2-dverová 600/900, farba smotanováSkrinky vrchné-1 ks

2-dverová 900/900, farba tmavohnedá1 kus

1-dverová 400/900 farba smotanová, presklenná 1 kus

1-dverová 300/900 farba smotanová, presklenná 1 kus

2-dverová pre mikrovlnku 600/900, farba smotanová1 kus

Farebná LB 40vlnovkového tvaru, šírka min. 34/35

mm, koncovka na lištu pravá, ľavá

Zadná tesniaca lišta,  farba smotanová

Nerez rozmer 860 x 435 vaničky, 370/340/155

mm+príslušenstvo, sifón s odboč.na umývačku riadov

Kuchynský drez

Stojanková,lesklý cgróm, rozmer:190/270 mm,

otočná, zamiešavacia s pevným

ramenom+príslušenstvo

Batéria

Farba -rôzne farebný, imitácia cesty, želez.,vesmíru,

mora, lúly, kvetov, abeceda, číslice

3. Koberec - detský motív na hranie na zemi

Šírka 5m x 3,5m, výškavlasu min 10mm, 100% akryl,

vhodný pre alergikov, antistatické vlastnosti

- špecifikácia  koberca

Prevedenie-buk drevotrieska, vešiaky na matný

chrom, v 30 cm x dl 240 cm x hĺbka 2,5 m

4. Závesný vešiakový panel na stenu

10 kusov, môže byť aj s viac kusov pri zachovaní dĺžky

240 cm

- počet vešiačikov

Kovová konštr. strieborný matný lak, 4 kusy, rozmer

60x48x35 /ŠxVxH/

5. Botník

Na odkladanie topánok- spodná priehradka

Čalúnená, výplň z polyuretánovej peny, poťah eko-

koža,alebo poťahová látka, farba tmavohneda, čiern

- vrchná časť

Drevotrieska imitácia Buk,nohy drevené, výška 48-50

cm, šírka 110 cm, hĺbka 70 cm, 4 kusy

6. Konferenčný stolík

Drevotrieska imitácia Buk,nohy drevené, výška 48-50

cm, šírka 110 cm, hĺbka 70 cm, 4 kusy

6. Konferenčný stolík

Na nožičkách drevených alebo kovových, pevná,

nerozkladacia

7. Sedačka 1 kus a 2 kreslá

Na nožičkách drevených alebo kovových, pevná,

nerozkladacia

7. Sedačka 1 kus

Dĺžka min 182 až 220 cm, hĺbka 83 až 88 cm, výška

75 až 91 cm, hĺbka sedu 56 cm, výška sedu 40 cm

- rozmery sedačky

Dĺžka min 182 až 220 cm, hĺbka 83 až 88 cm, výška

75 až 91 cm, hĺbka sedu 56 cm, výška sedu 40 cm

- rozmery sedačky
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šírka od 80 až 89 cm- kreslá 2 kusy

šírka od 80 až 89 cm- kreslá 2 kusy

Určený pre náročné použitie vo verejnej miestnosti do

záťažového prostredia

- poťah

Umývateľný vodou, vodeodolný s nešpinavou úpravov,

resp. snímateľný poťah

- vlastnosti

Tmavohnedá, tmavozelená, prípadne kombinácia

oboch farieb

- farba

Masívne drevo buk alebo dub alebo iný masív, nesmie

byť drevotrieska

- nosná časť konštrukcie sedačky

Drevotrieska imitácia Buk, výška8-12 cm, hĺbka 22-

25 cm, šírka 100-130 cm

8. Police - 3 kusy

Biela drevotrieska, do 2/3 dvierka, vrchná časť

/otvorená/ 2 police

9. Knižnica

Výška 2000 cm, šírka 80 až 83 cm, hĺbka 35 cm- rozmery

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na 2 miesta plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

- položka 1 -5, prízemná budova

- položka 6 -7 -8,  1. poschodie

Požaduje sa zloženie kuchynskej linky a nábytku + všetky montážne práce s tým spojené a inštalácia na mieste plnenia,

vrátane vynášky

Dodanie objednávky v pracovných dňoch od 8.00 hod do 16.00 hod

Vystavenie faktúry až po dodaní tovaru, splatnosť faktúry 15 dní od vystavenia

Dodávateľ bude avizovať dodanie tovaru priamo konkrétnej osobe objednávateľa

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

51,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

16.11.2015 12:27:00 - 18.11.2015 12:27:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 7752,000 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: 5.11.2015 12:26:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 27.10.2015 12:33:33

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

5.11.2015 12:41:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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