
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201628532

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Záťažový koberec a metrážny behúňNázov:

záťažový koberec, metrážny behúň, podlahové krytiny,

39530000-6 - Koberce, rohože a predložky; 39531000-3 - Koberce; 45432110-8 - Kladenie podláh;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; Stavebná práca; SlužbaDruh/y:

27. Ostatné službyKategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Záťažový koberec a metrážny behúň do administratívnych, spoločenských a sociálnych priestorov pre objekty v majetku a v
správe.

•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

3330záťaž1. Záťažový koberec - trieda záťaže

1m21. Záťažový koberec

100cm2. Metrážny behúň - šírka

1m22. Metrážny behúň - /šírka 100 cm/

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

administratívne, spoločenské a sociálne priestory1. Záťažový koberec - typ interiéru

nenáročné na údržbu, odolávanie na neustále posúvanie
stoličiek, veľký pohyb osôb, trieda záťaže 30 -33

- účel

polypropylénové vlákno, vpichovaný, tmavšie farebné
prevedenie /zelená, modrá, šedá, hnedá, červená/

- dizajn

dopravu, strhnutie, odvoz a likvidáciu pôvod. kobercov,
kladenie záťaž. koberca /v prípade nerovností a trhlín na
podlahe - vyrovnanie stierkovou hmotou/

 - cena koberca za 1 m2 bude zahŕňať

administratívne, spoločenské a sociálne priestory2. Metrážny behúň - typ interiéru

odolnosť proti opotrebeniu, veľký pohyb osôb, protišmyková
úprava

- účel

polypropylénové vlákno, rôzne farebné prevedenie- dizajn

šírka 100 cm- rozmer

kladenie uchytenie metrážneho behúňa, obšívanie dlhých a
krátkych strán kobercov k zabráneniu strapkania,
celoplošné lepenie záťažového koberca a soklov

- cena metrážneho behúňa za 1 m2 bude zahŕňať

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Vrátane inštalácie na mieste plnenia /lepidlo, soklové lišty, kobercové sokle, pokládka, v prípade vyrovnanie stierkovou hmotou,
obšívanie, dovoz, strhnutie, odvoz a likvidácia/

Predpokladaná realizácia pokládky záťažového koberca a metrážneho behúňa bude zadávaná obstarávateľom na základe
čiastkových objednávok
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Požaduje sa pred realizáciou zákazky predložiť obstarávateľovi vzorkovník kobercov. Obstarávateľ si vyhradzuje právo výberu
farebnej úpravy koberca. Výber farby koberca obstarávateľom nebude dôvodom navýšenia ceny zákazky

Vrátane obhliadky miesta pred pokládkou v čase od 8.00 do 15.00 hod, od pondelka do piatku

Miestom realizácie pokládky budú administratívne, spoločenské a sociálne priestory pre objekty v správe MČ BANM

Obstarávateľ žiada naceniť 1 m2 záťažového koberca, 1 m2 metrážneho behúňa, vrátane všetkých nákladov spojených s predmetom
zákazky

Pri Rámcovej dohode - lehota plnenia pre Dodávateľa od doručenia Čiastkovej výzvy na plnenie od Objednávateľa - do 7 dní

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

Platba faktúrou s dobou splatnosti 30 dní od jej doručenia obstarávateľovi

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotlivých cien bez DPH a počet jednotiek vzťahujúcich sa ku každej položke plnenia,
sadzbu DPH vzťahujúcu sa na príslušnú položku a celkovú cenu za položku

Podkladom pre fakturáciu bude dodací list dodávateľa potvrdený obstarávateľom o prevzatí skutočného množstva predmetu zmluvy

Obstarávateľ je oprávnený pri dodávke iného tovaru, tento tovar neprevziať

Materiál musí byť novovyrobený a nepoužitý

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa uvedenej v opisom formuláre 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:

m2

2,0000Požadované maximálne
množstvo:

Jednotka:

Čas / lehota platnosti
rámcovej dohody v
mesiacoch:

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 19990,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Rámcová dohoda

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

12
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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: 5.10.2016 14:18:00

Dátum a čas vyhlásenia: 26.9.2016 14:24:43

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

5.10.2016 14:33:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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