
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z20171495

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Kancelársky, kopírovací papier A4Názov:

papier do fotokopírovacieho zariadenia, papier do tlačiarní, papier do multifunkčných zariadení

30197643-5 - Papier na fotokopírovanie; 30197630-1 - Papier na tlač alebo iné grafické účely;
30197644-2 - Xerografický papier; 60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Papier pre tlač čiernobielych a farebných dokumentov•

Papier do rozmnožovacích zariadení•

Papier do laserových a atramentových tlačiarní•

Kvalitný biely multifunkčný kopírovací papier pre každodenné kopírovanie a tlač vo všetkých typoch tlačiarní•

Možnosť farebnej a čiernobielej tlače•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

A4rozmerMultifunkčný kopírovací papier

210cm- rozmer šírka

297cm- rozmer výška

80g / m2- hmotnosť / gramáž

500ks- počet kusov papiera v balíku A4

5balík- počet balíkov v krabici

200krabice- požadované množstvo

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

biela farba, s vyššou belosťou, vhodný pre každ.
kopírovanie a tlač vo všetkých typoch  tlačiarní, možnosť
farebnej a čiernobielej tlače, belosť CIE /podľa ISO 11475/
min. 161±3

Multifunkčný kopírovací papier formát A4

balenie /balík/, dovoz, vykládkaCena zahŕňa

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Pred dodávkou tovaru, žiadame doložiť technický list papiera, z dôvodu overenia si technických vlastností papiera

Požadujeme dodací list

Dodanie tovaru musí byť v bežný pracovný deň, dodávateľ si telefonicky s kontaktnou osobou upresní podmienky dodania tovaru

Splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia objednávateľovi

Nedodržanie akejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa uvedenej v Opisnom formulári sa bude považovať za podstatné
porušenie zmluvných podmienok
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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

V. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

5.1    Miesto plnenia zmluvy:

krabice

200,0000Požadované 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. 4000,000 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: 20.01.2017 09:19:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

5.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 13.01.2017 10:35:01

26.01.2017 09:19:00 - 27.01.2017 09:19:00

Plánované trvanie aukcie: 20

20.01.2017 09:34:00Začiatok elektronickej aukcie:

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