
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201615231

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

ArcGIS for Deskop Basic Single Use ESRI -1. licencia s inštaláciouNázov:

ArcGIS, softvér, licencia, software, program

48000000-8 - Softvérové balíky a informačné systémy; 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

•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

10.3.1.verziaArcGis for Desktop Basic Single Use ESRI

1licenciaArcGis for Desktop Basic Single Use ESRI

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

alebo vyššiaVerzia 10.3.1

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia

Podmienkou je, že dodávateľ je autorizovaný na dodanie predmetného programu a  potvrdenie predloží objednávateľovi pri plnení
predmetu zmluvy.

Dodanie tovaru musí byť v bežný pracovný deň, dodávateľ si telefonicky s kontaktnou osobou upresní podmienky dodania tovaru

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok

Od 1.11.2015 je účinný zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa zavádza zákaz uzatvorenia zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorý nemá
v registri konečných užívateľov výhod zapísaných užívateľov výhod.

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:
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licencia

1,0000Požadované 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. 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: 22.6.2016 12:00:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 16.6.2016 12:03:17

4.7.2016 12:01:00 - 5.7.2016 12:01:00

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

22.6.2016 12:15:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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