
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201643568

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Počítačové komponenty - ekvivalent /alebo lepší/Názov:

základná doska, procesor, pevný disk, zdroj, laserová myš, počítačová skrinka, ventilátor,
klávesnica, mechanika

30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30200000-1 - Počítačové zariadenia a spotrebný
materiál; 30237200-1 - Príslušenstvo počítačov; 72500000-0 - Služby súvisiace s počítačmi;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Komponenty na zloženie počítačov určených na kancelársku prácu, výpočtové operácie•

Spracovanie dát a ich archivácia•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

10ks1. Základná doska Gigabyte H110M-S2PV DDR3 /6x USB,2x VGA
výstup-DVI+VGA konektor, int.USB3/

10ks2. Procesor Intel Pentium G4400 3,3GHz, 3MB cace, LGA 1151, 14nm,
/54W/, VGA

20ks3. DDR3 4GB s chladičom 1600MHz pre hore uvedenú dosku

20ks4. Pevný disk WD 1000GB 7200RPM, sata III 64MB cache

10ks5. SSD disk INTEL 540s sata III 2,5“ /náhodné čítanie min 74000 IOPS,
náhodný zápis min 85000 IOPS, čítanie 560MB/s zápis 480 MB/S Serial
ATA III

10ks6. Zdroj SEASONIC SS-40ET 80+ T3, ATX 2,3, účinnosť viac ako 85%,
aktívne PFC, tepelná regulácia otáčok

10ks7. PC myš, káblová, čierna, laserová

10ks8. Skrinka EVOLVEO R05 čierna bez zdroja, s ventilátormi /zapínanie a
konektory v predu, USB3, min 2x12cm chladenie /vpredu a vzadu/

10ks9. Klávesnica SK, USB, biela nízko-profilová

10ks10. Windows 10, 64bit SK OEM

10ks11. Mechanika DVD+/-RW, SuperMultiDualLayer

24mesiaceNa položky č.1 - 10 /okrem položky č.5/ záruka

60mesiaceNa položku č.5 záruka

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Nové nepoužívané komponenty do PC

Všetky počítačové komponenty na zloženie počítačov musia byť dodané naraz v jednej dodávke
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Tovar musí byť originálny, nový, nie repasovaný, nepoužívaný, nevystavovaný, v originál neporušenom balení.

S dodávkou komponentov požadujeme dodací list s výrobnými číslami a u komponentov, ktoré ich majú je nutné ich uviesť

Výsledná cena zahŕňa balenie, naloženie, dovoz

V prípade reklamácie, náklady súvisiace s odoslaním tovaru k dodávateľovi, znáša dodávateľ

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní

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

Nedodržanie určených osobitých požiadaviek na plnenie bude objednáv. považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok
tejto zákazky. V prípade nedodržania určených osobitných požiadaviek na plnenie v tomto formulári verejný obstarávateľ zákazku
neprijme a odstúpi od zmluvy

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

140,0000Požadované 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. 7329,900 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:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

08.12.2016 13:14:00 - 09.12.2016 13:15:00
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VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 02.12.2016 13:08:00

Dátum a čas vyhlásenia: 28.11.2016 13:27:23

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

02.12.2016 13:23:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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