
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201527835

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Monitor AOC LCD e2250Swdak 21,5" alebo ekvivalent, Tlačiareň HP LaserJet Pro

M127fn,A4 multifunkčná alebo ekvivalent

Názov:

LCD monitor, displeje, laserová tlačiareň

30231310-3 - Ploché displeje; 30232110-8 - Laserové tlačiarne; 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

Monitor - zobrazovanie údajov z počítača•

Tlačiareň -  laserové zariadenie pre tlač  dokumentácie•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

8ksMonitor - AOC LCD e2250Swdak 21,5" alebo ekvivalent

36mesiaceMonitor - záruka

3221,5palceMonitor - rozmer

8ksTlačiareň kanc.multifunkčná HP LaserJet Pro M127fn, A4

24mesiaceTlačiareň - záruka

20str./minRýchlosť čierno bielej tlače

A4listFormát papiera

A4rozmerFormát obálok

100hárkyVýstup papiera

40obálkyVýstup obálky

150hárkyVstup papiera

40obálkaVstup obálky

600 x 600dpiTlačiareň - kvalita tlače

128MBPamäť, štandartne

8 000mesačnePracovné využitie A4 strán

1 200dpiSkener - rozlíšenie skenovania / optické /

297216mmSkener - veľkosť skenovania

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

AOC LCD e2250Swdak 21,5", 5ms, DVI,VGA, repro,

1920x1080 alebo ekvivalent

Monitor - typ zariadenia

HP Color LaserJet Pro M127fn, A4 alebo ekvivalentTlačiareň - typ zariadenia

Tlač, kopírovanie, skenovanieFunkcie  tlačiarne

Laserová čierno-bielaTechnológia tlače
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Vysokorýchlostný port USB 2.0, 10/100Base - TxPripojenie tlačiarne - káblové

Windows 8/7/Vista/Server 2012/Server 2008

R2/Server 2003, WIN 10

Kompabilita s operačnými systémami

Maxim. 10 kgHmotnosť

220 -240 V/+/-12%/50/60 Hz/+/-3 HzZdroj napájania

Bez Wifi pripojenia, alebo iného bezdrôtového

pripojenia

Pripojenie - bezdrôtové

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Dodávateľ dodá kopírovacie zariadenia a monitory zabalené v originálnych obaloch od výrobcu, nové, nepoužívané

Predávajúci dodá predmet kúpy naraz do sídla spoločnosti kupujúceho

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi cenu za predmet zmluvy na základe faktúry vystavenej dodávateľom a

doručenej objednávateľovi

Právo faktúrovať vzniká dodávateľovi dňom dodania kompletného predmetu zmluvy objednávateľovi. Kompletnosť

objednávateľ potvrdí na dodacom liste.Ak len časť predmetu dodávky nespĺňa požadované parametre, nemusí byť

prevzatá a dodávka sa považuje za nekompletnú

Objednávateľ si vyhradzuje právo prevziať predmet zmluvy bez zrejmých vád

Skryté chyby nezistené objednávateľom pri prevziatí predmetu zmluvy, ale až pri prevádzke, je objednávateľ oprávnený/e

-mailom/ nahlásiť a reklamovať bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby

Dodávateľ je povinný v prípade záručnej reklamácie osobne do 3 prac.dní prevziať reklamovaný tovar, alebo zabezpečiť

jeho odvoz z miesta plnenia na servisné miesto na vlastné nákaldy.Následne je dodávateľ povinný na vlastné náklady

doručiť opravený alebo vymenený tovar na miesto plnenia

Záručná doba na predmet zmluvy je 24 mesiacov a 36 mesiacov pokiaľ na záručnom liste na obale predmetu nie je

vyznačená dlhšia doba podľa záručných podmienok výrobcu

Možnosť používať repasované tonery bez straty záruky

Všetky tlačiarne v rámci dodávky musia mať identické identické prevedenie

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

16,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

23.10.2015 16:25:00 - 28.10.2015 16:25:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 2400,000 EUR vrátane DPH)
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4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 2400,000 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: 13.10.2015 16:26:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 7.10.2015 16:27:31

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

13.10.2015 16:41:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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