
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201635459

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Tonery do laserových a multifunkčných zariadení, originál - ekvivalent, repasovanéNázov:

tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných tlačiarní, originál-ekvivalent tonery,
repasované tonery, alternatívne kopírovanie, tlač, odvoz a dovoz tonerov

30125110-5 - Toner do laserových tlačiarní/faxových prístrojov; 30125100-2 - Tonerové náplne;
30125120-8 - Toner do fotokopírovacích strojov; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný
materiál; 90510000-5 - Likvidácia a spracovanie odpadu; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Dodávateľ dodá originálne alebo ekvivalentné tonery do laserových tlačiarní, tonery do multifunkčných zariadení v štandardnej
kvalite, dopraví ich na vlastné náklady na objednávateľom určené miesto dodania

•

Originálne tonery budú zabalené v originálnych obaloch od výrobcov zariadení požadovaných značiek, spĺňajúce všetky
znaky originálneho balenia daného výrobku. Tonery sú vyrobené priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení
príslušnej značky, v originálnych baleniach, nepoškodené, neporušené

•

Dodanie originálnych - ekvivalentných alebo repasovaných tonerov do laserových alebo multifunkčných zariadení•

Dodanie a odobratie použitých•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

50ks1. Toner CE278A  /pre tlačiareň HP 1536/

30ks2.Toner CE283A  /pre tlačiareň HP 127/

15ks3.  Toner CE285A  /pre tlačiareň HP M1212/

25ks4.  Toner D116L  /SAMSUNG M2675FN/

5ks5.  Toner FX 10  /CANON FX - 10/

40ks6. Toner Q2612A  /pre tlačiareň HP 1022/

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

minimálna záruka 12 mesiacovVšetky tonery do tlačiarní a zariadení

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

Požaduje sa predložiť rozpis sadzby DPH a ceny s DPH alebo bez DPH, ktorá ako údaj v zmluve chýba v prípade plnenia zahŕňajúce
rôzne sadzby DPH do 7 dní od uzavretia zmluvy

Dodávateľ je povinný dodať predmet zmluvy do miesta plnenia ako jednorázové plnenie

Dodávateľ dodá potvrdenú a podpísanú kúpno predajnú zmluvu spolu s faktúrou, dodacím listom a tovarom

Dodávateľ je povinný na základe požiadavky objednávateľa odobrať v mieste plnenia prázdne tonerové kazety a zabezpečiť ich
ekologickú likvidáciu a to v cene plnenia

Skryté vady a zrejmé vady nezistené objednávateľom pri prevzatí predmetu zmluvy je objednávateľ povinný písomne oznámiť
dodávateľovi, najneskôr do konca dohodnutej záručnej doby. Oznámenie o vadách predmetu zmluvy musí obsahovať číslo kúpnej
zmluvy a popis vady
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Dodávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy spĺňa kvalitatívne parametre podľa platných noriem a na dodaný predmet zmluvy
poskytuje záruku pri dodržaní podmienok s jeho nakladaním a uskladnením

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:

ks

165,0000Požadované 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. 2038,000 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 09:24:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 27.10.2016 09:31:05

16.11.2016 09:24:00 - 22.11.2016 09:25:00

07.11.2016 09:39:00Začiatok elektronickej aukcie:

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

Plánované trvanie aukcie: 20
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