
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201635455

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

LED monitory Philips 243V5LSB /alebo ekvivalent/ - 10 kusovNázov:

monitory

30231000-7 - Počítačové monitory a konzoly; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Každodenná práca s počítačom•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

10ksLED monitor Philips 243V5LSB /alebo ekvivalent/

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

 cca 23,6“ - 25“, LED podsvietenieUhlopriečka displeja

cca 1920 x 1080 pxRozlíšenie

16 : 9Pomer strán

10.000.000 : 1, alebo lepšieSmart contras

5 ms, alebo lepšieDoba odozvy

250 cd/m2, alebo lepšieJas

VGAVýstup

16,7 MFarebnosť

s možnosťou česky a slovenskyJazyk ponuky OSD

napájací kábel, VGA kábelObsah balenia

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vynesenie tovaru

Cena zahŕňa všetky náklady dodávateľa spojené s realizáciou zákazky, vrátane balenia, dopravy a vyloženia tovaru na konkrétne
pracovisko uvedené v objednávke.

Požaduje sa dodanie v pracovných dňoch mimo sviatkov /pondelok až štvrtok/ v pracovnom čase od 9.00 do 15.00 hod

Požaduje sa predložiť podrobný rozpis cien bez DPH, výška DPH a cena s DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ doručí e-mailom kontaktnej osobe objednávateľa najneskôr do 5 pracovných dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
obchodný názov ponúkaného tovaru a výrobcu vrátane technických parametrov

Požadujeme dodať nový, nepoužívaný tovar

Skryté chyby nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy, ale až pri prevádzke, je objednávateľ oprávnený (e-mailom)
nahlásiť a reklamovať dodávateľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby

Objednávateľ je oprávnený pri dodávke skontrolovať predmet zákazky a v prípade dodávky iného tovaru tento tovar neprevziať.

Uchádzač dodá predmet zákazky, ktorý je certifikovaný a schválený na dovoz a predaj v Slovenskej republike, resp. v rámci
Európskej únie a bude vyhovovať platným medzinárodným normám, STN a všeobecne záväzným právnym predpisom
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Požadujeme  tovar s dokumentáciou, záručným listom a preberacím protokolom

Záruka na tovar je min. 24 mesiacov, záruka zahŕňa všetky náklady spojené so záručným servisom

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 konečných užívateteľov výhod.

Dodávateľ je povinný postupovať v zmysle zákona a registrovať sa v RKUV. Plnenie zmluvy subjektom, ktorý nie je registrovaný v
RKUV je nezákonné a objednávateľ má možnosť uplatniť odstúpenie od zmluvy podľa Čl. XVIII ods. 2 písm. a) VZP

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

kus

10,0000Požadované 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. 1276,000 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: 07.11.2016 09:18:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 27.10.2016 09:25:40

16.11.2016 09:18:00 - 21.11.2016 09:19:00

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

07.11.2016 09:33:00Začiatok elektronickej aukcie:
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