
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201646330

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Stolové pracovné kalendáre a diáre na rok 2017Názov:

kalendár, diár, stolový pracovné kalendár, denný diár, plánovanie

30192000-1 - Kancelárske potreby; 79340000-9 - Reklamné a marketingové služby; 79341000-6 -
Reklamné služby; 79342200-5 - Propagačné služby; 30199792-8 - Kalendáre; 22817000-0 - Diáre
alebo osobné organizéry; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky; 60000000-8 - Dopravné
služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Stolové kalendáre a diáre na zabezpečenie plánovania pracovných úloh•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

250kus1. Stolový pracovný kalendár na rok 2017

6054strany- počet strán

25ks2. Diár na rok 2017

360350strany- počet strán

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

stĺpcový s hodinovým delením, jednotýždňový, rozmer cca
310 x 115 mm s dolnou lištou, väzba 1x biela variošpirála,
farebnosť čierno - biela, aj iná, papier ofserový

1. Stolový pracovný kalendár na rok 2017

mesiace, dni, mená a štátne sviatky v slov. jazyku, fond
pracovného času, prehľadný kalendár

- obsah kalendárovej časti

označenie roku, mesiaca, dňa na bočnej strane listu,
zobrazenie predošlého, súčasného a nasledujúceho
mesiaca

- na jednotlivom liste

rozmer A5 / cca 143 x 205 mm/, väzba tvrdá, šitá V8, farba
čierna

2. Diár na rok 2017

slovenské, denné - hodinové delenie-  kalendárium

osobné údaje, plánovač, dovolenky, plánovací kalendár,
časové pásma, slovenské štátne sviatky, ročný výhľad,
týždenný layout, adresár

- štandardná príloha

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Tovar bude prevzatý na základe dodacieho listu alebo preberacieho protokolu osobou poverenou na prevzatie

Predmet plnenia /tovar/ musí spĺňať všetky technické vlastnosti v tejto technickej špecifikácií

Splatnosť faktúry 30 dní

Požaduje sa predložiť rozpis cien jednotlivých položiek do 3 pracovných dní od zverejnenia zmluvy

Objednávateľ požaduje doručenie tovaru počas pracovných dní na miesto plnenia. Oznámenie dátumu plnenia aspoň 24 hodín
vopred
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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 užívateľov 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

balenie, naloženie, dovozVýsledná cena zahŕňa

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

5.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

275,0000Požadované 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. 520,000 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:

VII. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 13.12.2016 14:57:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

5.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 08.12.2016 15:05:40

16.12.2016 14:57:00 - 19.12.2016 14:58:00

Plánované trvanie aukcie: 20

13.12.2016 15:12:00Začiatok elektronickej aukcie:

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