
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201645228

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie/ a originál toneryNázov:

tlačiareň, kopírky, kopírovanie, skenovanie, laserová tlač, tonery, optický valec

30230000-0 - Zariadenia súvisiace s počítačmi; 30232100-5 - Tlačiarne a zapisovače; 30125120-8 -
Toner do fotokopírovacích strojov; 30237000-9 - Časti a príslušenstvo počítačov a spotrebný
materiál k nim; 30237200-1 - Príslušenstvo počítačov; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy
odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Tlačiarne a tonery pre potreby zamestnancov•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

1kus1. Tlačiareň XEROX Workcentre 3615  /ekvivalent/

1kus2. Toner pre XEROX Workcentre 3615    106RO2732

5kus3. Tlačiareň SAMSUNG SL-M2885FW  /ekvivalent/

20kusy4. Toner pre SAMSUNG MLT-D116L - originál

10kusy5. Optický valec SAMSUNG MLT-R116 -originál

24mesiacTlačiarne a tonery - záruka

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

formát A4, A5, A6, autom. obojstranná tlač/duplex/, sken do
mailu, obojstr. autom. podávač, možnosť dokúpiť podávač,
rýchlosť tlače min 45 str./min.

1. Tlačiareň XEROX Workcentre 3615  /ekvivalent alebo lepšie/

min 100 000 strán, toner s vyťaženosťou nad 25 000 strán- mesačné zaťaženie

USB2.0+ LAN- pripojenie

min. 600 listov, viacúčelový zásobník min. 100 listov- zásobník

106R02732 /náplň pre 25 300 strán, formát A4 /2. Toner pre XEROX Workcentre 3615 /originál/

tlačiareň musí byť kompatibilná s tonermi MLT-D116L kvôli
skladovým zásobám

3. Tlačiareň SAMSUNG SL-M2885FW /ekvivalent alebo lepšie/

rýchlosť tlače minimálne 28 str./min, automatická
obojstranná tlač /duplex/

- multifunkčná laserová tlač

automatický, viacúčelový- podávač dokumentov

USB+LAN+WIFI- pripojenie

originál4. Toner SAMSUNG MLT-D116L

originál5. Optický valec SAMSUNG MLT-R116

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia
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Tovar musí byť dodaný naraz v jednej objednávke

Tovar musí byť originálny, nový, nepoužívaný, nevystavovaný, v originál neporušenom balení

Výsledná suma 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:

5.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

37,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

Čas / lehota plnenia
zmluvy:

5.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

5.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

5.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 3871,050 EUR vrátane DPH)

5.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

Neuplatňuje sa

5.7    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

5.6    Druh financovania:

14.12.2016 09:37:00 - 15.12.2016 09:38:00
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VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 09.12.2016 09:36:00

Dátum a čas vyhlásenia: 05.12.2016 09:47:20

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

09.12.2016 09:51:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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