
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201534501

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Repasácia alebo dodávka alternatívnych tonerov do laerových tlačiarníNázov:

Repasácia, renovácia, odvoz a dovoz tonerov, fotokopírovanie, kopírovanie, tlač

30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 30125120-8 - Toner do

fotokopírovacích strojov; 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

Repasácia alebo dodávka alternatívnych tonerov do laserových tlačiarní•

Dodanie tovarov a odobratie použitých tonerov•

Minimálna záruka všetkých tonerov - 12 mesiacov•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

50ksQ2612A

100ksCE278A

15ksCE505A

3ksQ2624A

4ksQ7553A

10ksC7115A

4ksFX10

10ksCE285A

70ksCF283A

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

toner Q2612APre tlačiareň HP 1022, 1010

toner CE278APre tlačiareň HP 1536

toner CE505APre tlačiareň HP 2035

toner Q2624APre tlačiareň HP 1150

toner Q7553APre tlačiareň HP P2015, P2014

toner C7115APre tlačiareň HP 1200

toner FX10Pre tlačiareň CANON

toner CE285APre tlačiareň HP M1212

toner CF283APre tlačiareň HP M127fn

IV. Osobitné požiadavky na plnenie
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VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia na konkrétne pracovisko objednávateľa uvedeného v objednávke

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy

Požadované množstvo jednotlivých tonerov je možné dodať v maximálne dvoch dodaniach, najneskor však do 10 dní odo

dňa prevzatia objednávky dodávateľom

Objednávateľ v prípade dodania tonerov v dvoch odberoch bude realizovať fakturáciu ku každej objednávke samostatne

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

266,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

27.11.2015 10:52:00 - 30.11.2015 10:52:00

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)

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: 16.11.2015 10:51:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 9.11.2015 10:55:17
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2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

16.11.2015 11:06:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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