
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201844352

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Zabezpečenie zásobovania kancelárskym materiálom pre pracovné účely verejného obstarávateľaNázov:

kancelárske potreby, administratívne potreby, euroobaly, rýchloviazače,obálky, zošity, poznámkové
bloky, etikety, lepiace pásky, lepidlá, nožnice, zošívačky, spojovače, perá, popisovače, pentelky,
listové zásielky, zakladače, diáre, skartátor, vyťahovací meter, magnetický flipchart trojnohý,
plastové menovky na kľúče, kalendár stolový pracovný, kancelársky papier

30192000-1 - Kancelárske potreby; 30195900-1 - Biele tabule a magnetické tabule; 30192130-1 -
Ceruzky; 30192900-0 - Korekčné prostriedky; 30192121-5 - Guľôčkové perá; 30192132-5 -
Náhradné tuhy do ceruziek; 30192170-3 - Nástenky; 30192122-2 - Plniace perá; 30192800-9 -
Samolepiace etikety; 30192133-2 - Strúhadlá na ceruzky; 30192100-2 - Vymazávacie potreby
(guma, zmizík); 30192125-3 - Zvýrazňovače; 30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie;
30197300-9 - Otvárače listov, zošívačky a dierovače; 30197640-4 - Samokopírovací a iný kopírovací
papier; 30199792-8 - Kalendáre; 30199230-1 - Obálky; 30237220-7 - Podložky pod myš; 22852000-
7 - Zakladače; 22851000-0 - Rýchloviazače; 30199000-0 - Papiernický tovar a iné položky;
60000000-8 - Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

Kancelárske potrebyPoložka č.1:

Funkcia

Potreba.

Kancelárske potreby pre účely bežných administratívnych prác.

Dodávka kancelárskych potrieb a s tým spojený materiál.

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

100200 ks
dvojhárkov/ba
lík

balík1.   Dvojhárok  linajkový, A4, prekladaný

20200 ks
dvojhárkov/ba
lík

balík2.   Dvojhárok štvorčekový, A4, prekladaný

200200 ks
dvojhárkov/ba
lík

balík3.  Dvojhárok čistý, A4, prekladaný

30250 ks/balíkbalík4.   Farebný papier IQ color 5 x 50 mix intenzívne farby, A4, 80g

30250 ks/balíkbalík5.   Kopírovací papier farebný A4, 80g/m2, mix pastel

200100 ks/balíkbalík6.  Euroobal A4, lesklý, číry, pevný

10025 ks/balíkbalík7.   Euroobal A4, extra široký, lesklý

100kuskus8.   Euroobal A4 s rozšíriteľnou kapacitou

10010 ksbalík9.  Euroobaly s chlopňou A4, min. hrúbka 100 mic.

10050 ksbalík10. Euroobal číry A3 z polypropylénu, otvor zhora, min. hrúbka 50 mic.

100kuskus11. Plastová obálka PVC priehľadná A4 - farebný mix-zapínanie na cvok

200kuskus12. Rýchloviazač závesný polovičný, kartón

1000kuskus13. Rýchloviazač obyčajný, kartón

1000kuskus14. Rýchloviazač závesný celý, kartón

500kuskus15. Rýchloviazač závesný celý, prešpánový

1000kuskus16. Rýchloviazač obyčajný, prešpánový
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200kuskus17. Rýchloviazač A4 s multiperforáciou, polypropylénový

800kuskus18. Spisové dosky so šnúrkami A4, poťahové

500kuskus19. Mapa odkladacia 250, kartón

500kuskus20. Mapa odkladacia 253, kartón

500kuskus21. Mapa odkladacia 250, prešpánová

200kuskus22. Mapa odkladacia 253, prešpánová s gumičkami

200kuskus23. Mapa odkladacia 253, prešpánová

200kuskus24. Mapa odkladacia 250, prešpánová s gumičkami

500kuskus25. Obal L, polypropylénový, prihľadný, 115 mic

500kuskus26. Obal L, A4, polypropylénový, priehľadný, farebný, 115 mic.

301000
ks/krabica

krabica27. Obálka C6, samolepiaca

301000
ks/krabica

karabica28. Obálka C5, samolepiaca

301000
ks/krabica

krabica29. Obálka C5, samolepiaca s doručenkou

301000
ks/krabica

krabica30. Obálka C5, samolepiaca, do vlastných rúk s opakovaným doručením

301000
ks/krabica

krabica31. Obálka B6, samolepiaca, doporučene

301000
ks/krabica

krabica32. Obálka B6, samolepiaca, doporučene, do vlastných rúk s
opakovaným doručením

101000
ks/krabica

krabica33. Obálka DL, samolepiaca

101000
ks/krabica

krabica34. Obálka DL, samolepiaca s okienkom

20500 ks/balíkbalík35. Obálka C4, samolepiaca

200kuskus36. Obálka B4, samolepiaca

200kuskus37. Obálka B4 s X dnom, hnedá s odtŕhavacou páskou

200kuskus38. Obálka B4 s X dnom, biela s odtŕhavacou páskou

100kuskus39. Obálka na DVD, papierová samolepiaca

50kuskus40. Zošit 464 (A4, linajkový, 60 listový)

50kuskus41. Zošit 460 (A4, čistý, 60 listový)

50kuskus42. Zošit 465 (A4, štvorčekový, 60 listový)

50kuskus43. Zošit A4, s tvrdými doskami, linajkový, 150 listový

50kuskus44. Zošit A5, s tvrdými doskami, lkinajkový, 150 listový

200blokblok45. Pozn. samolepiaci bloček, 76x76 mm, mix neónových farieb, 400
list.blok

200blokblok46. Poznámkový samolepiaci bloček žltý 40x50 mm, 3x 100 listový blok

200blokblok47. Poznámkový blok tvar kocka 90x90x50 mm, lepený

100kuskus48. Záložky, 12x50mm, po 25 listov, 5 farieb - 1 ks

50100 listový
blok

blok49. Náplň do karisbloku A4, linajkový

50100 listový
blok

blok50. Náplň do karisbloku A5, linajkový

20kuskus51. Karisblok A4 bez náplne, PVC

20kuskus52. Karisblok A5 bez náplne, PVC

10100
hárkov/balík

balík53. Etikety samolepiace 4 ks na hárku

10100
hárkov/balík

balík54. Etikety samolepiace 8 ks na hárku
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10100
hárkov/balík

balík55. Etikety samolepiace 14 ks na hárku

10100
hárkov/balík

balík56. Etikety samolepiace 24 ks na hárku

50kuskus57. Etikety samolepiace 22x12mm

10100
hárkov/balík

balík58. Etikety samolepiace 40 ks na hárku

50kuskus59. Lepiaca páska transparentná, 25 mm x 33 m

50kuskus60. Lepiaca páska transparentná, 19 mm x 33 m

50kuskus61. Lepiaca páska transparentná, 50 mm x 66 m

50kuskus62. Lepiaca páska 50 mm x 66 m

50kuskus63. Lepiaca páska papierová 30 mm x 25 m

50kuskus64. Lepiaca páska obojstranná biela 19 mm x 3 m

50kuskus65. Lepiaca páska obojstranná 50 mm x 10 m

200kuskus66. Lepiaca tyčinka, kvalitná, cca 40 g

25kuskus67. Lepidlo tekuté, cca 100 g

20kuskus68. Lepidlo chemoprénové, transparentné, cca 50 ml

50kuskus69. Korekčný roller - 4,2 mm, vymeniteľný

80kuskus70. Náhradná náplň do ponúknutého korekčného rollera - 4,2 mm

50kuskus71. Opravný lak biely, rýchloschnúci, cca 20 ml

50kuskus72. Nožnice kancelárske, cca 22 cm s plastovými rúčkami

50kuskus73. Nožnice kancelárske, cca 17 cm s plastovými rúčkami

5012 ks/balíkbalík74. Kancelársky klip, cca 15 mm

5012 ks/balíkbalík75. Kancelársky klip, cca 19 mm

5012 ks/balíkbalík76. Kancelársky klip, cca 25 mm

5012 ks/balíkbalík77. Kancelársky klip, cca 32 mm

5012 ks/balíkbalík78. Kancelársky klip, cca 41 mm

5012 ks/balíkbalík79. Kancelársky klip, cca 51 mm

50100 ks/balíkbalík80.  Kancelárske sponky 28 mm

50100 ks/balíkbalík81. Kancelárske sponky 33 mm

50100 ks/balíkbalík82. Kancelárske sponky 50 mm

5050 ks/balíkbalík83. Kancelárske sponky 78 mm

501000 ks/balíkbalík84. Spojovače oceľové do zošívačiek 24/6

501000 ks/balíkbalík85. Spojovače oceľové do zošívačiek 26/6

501000 ks/balíkbalík86. Spojovače oceľové do zošívačiek 23/10

501000 ks/balíkbalík87. Spojovače oceľové do zošívačiek 23/15

20100 ks/balíkbalík88. Pripínačiky do korkovej tabule s farebnou plastovou hlavičkou

20kuskus89. Zošívačka celokovová s plochým zošívaním, 30 listov, kvalitná pre
kancelárske spojovače 24/6, 26/6

20kuskus90. Zošívačka s predĺženým ramenom, 50 listov, hĺbka vkladania 314
mm, kvalitná, pre kancelárske spojovače 24/6, 26/6

20kuskus91. Zošívačka veľkokapacitná, 150 listov, kvalitná, pre kancelárske
spojovače 23/10, 23/15

20kuskus92. Dierkovač kovový, kvalitný s pravítkom, s odpadovou časťou, 30
listov

20kuskus93. Dierkovač veľkokapacitný, robustný, kovový, kvalitný s pravítkom, s
odpadovou časťou, 150 listov

30kuskus94. Rozošívač spiniek (rozošívač kancelárskych spojovačov)

Strana 3 z 8



20kuskus95. Pravítko - 30 cm

20kuskus96. Pravítko - 50 cm

20kuskus97. Pravítko s ryskou - trojuholník

200kuskus98. Archívne škatule - II/350, 350 x 260 x 110 mm

3000kuskus99. Pero gélové, kvalitné, farby (modré, čierne, zelené, červené)

1000kuskus100. Pero guličkové jednorázové farby (modré, čierne, zelené, červené)

500kuskus101. Pero guličkové, kvalitné, neprihľadné, kovový hrot, 0,5 mm, farby
(modré, čierne, zelené, červené)

500kuskus102. Náplň do guličkového pera, kvalitná, farby (modré, čierne, zelené,
červené)

1000kuskus103. Pero keramické, kvalitné, 0,5 mm, farby (modré, čierne, zelené,
červené)

2012
kusov/balenie

balenie104. Klasické čínske pero v ekonom. prevedení s tuhou modrej farby 0,8
mm

20kuskus105. Náhradná náplň do čínskeho pera modrá, 0,8 mm

20kuskus106. Mikrónové perá Sakura Pigma Micron® Black 005 - 0,2 mm, čierne
-dokumentačné pero (ekvivalent)

20kuskus107. Permanentný popisovač Centropen 8566 (ekvivalent)

20kuskus108. Prilepovacie pero na kancelársky stôl, kvalitné

100kuskus109. Popisovač permanentný, šírka stopy 0,3 mm farby (modré, čierne,
zelené, červené)

100kuskus110. Popisovač permanentný, šírka stopy 0,5 mm farby (modré, čierne,
zelené, červené)

100kuskus111. Popisovač permanentný, šírka stopy 2,5 mm farby (modré, čierne,
zelené, červené)

100kuskus112. Popisovač permanentný, šírka stopy 4 mm, alkoholový (na plast.
hmoty, sklo) farba čierna

1004 ks-4
farby/sada

sada113. Popisovač permanentný, šírka stopy 0,3 mm - sada/4 farby

1004 ks-4
farby/sada

sada114. Popisovač permanentný, šírka stopy 0,5 mm  - sada/4 farby

1004 ks-4
farby/sada

sada115. Popisovač permanentný, šírka stopy 2,5 mm - sada/4 farby

100kuskus116. Popisovač na bielu magnetickú tabuľu, stierateľné, farby (modré,
čierne, zelené, červené)

504 ks-4
farby/sada

sada117. Popisovač na bielu magnetickú tabuľu, stierateľné - sada/4 farby

1004 ks-4
farby/sada

sada118. Zvýrazňovač - šírka stopy 2 -5 mm hrot zrezaný - sada/4 farby

506 ks-6
farby/sada

sada119. Zvýrazňovač - šírka stopy 1-4 mm hrot zrezaný - sada/6 farby

50kuskus120.  Pentelka, kovová, 0,5 mm

50kuskus121.  Náplň do pentelky 0,5

50kuskus122. Pentelka, kovová, 0,7 mm

100kuskus123. Náplň do pentelky 0,7

20kuskus124.  Ceruzka grafitová s gumou

20kuskus125. Ceruzka grafitová

206 ks- 6
farby/sada

sada126. Drevené farbičky, farebné

10kuskus127.  Guma na grafit a atrament (šedo - biela)

20kuskus128. Guma biela

20kuskus129. Strúhadlo kovové na ceruzky, farbičky, jednoduché, kvalitné

1025 ks/kartónkartón130. Vlhčítko na prsty s hubkou

10kuskus131. Farba pečiatková, kvalitná, farby (modrá, čierna, červená)
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20kuskus132. Poduška pečiatková, cca 70 x 50 mm

50kuskus133. Nôž na otváranie obálok

10kuskus134. Atrament dokumentačný, cca 50 ml, farby (modrá, čierna, červená)

100kuskus135. Listové zásuvky cca 250 x 65 x 345 mm, stohovateľné, vodorovné

200kuskus136. Podložka na písanie s klipom na uchytenie papiera , A4

25kuskus137. Nástenka korková, 90 x 60 cm

25kuskus138. Nástenka korková 120 x 90 cm

20kuskus139. Tabuľa magnetická, kvalitná, 60 x 90 cm

20kuskus140. Tabuľa magnetická, kvalitná, 90 x 120 cm

100100 ks/balíkbalík141. Fólia na krúžkovú väzbu, predná, číra, A4, 150 mikrónov

100100 ks/balíkbalík142. Fólia laminovacia, číra, lesklá, A3, 100 mikrónov

100100 ks/balíkbalík143. Fólia laminovacia, číra, lesklá, A4, 100 mikrónov

100kuskus144. Plastové hrebene na krúžkovú väzbu, šírka 8 mm/na 25 listov

100kuskus145. Plastové hrebene na krúžkovú väzbu, šírka 10 mm/na 65 listov

100kuskus146. Plastové hrebene na krúžkovú väzbu, šírka 16 mm/na 145 listov

100kuskus147. Plastové hrebene na krúžkovú väzbu, šírka 22 mm/na 210 listov

100kuskus148. Plastové hrebene na krúžkovú väzbu, šírka 25 mm/n 240 listov

100100 ks/balíkbalík149. Kartónová doska A4, 250 g na krúžkovú väzbu

2010 ks/balíkbalík150. Kancelárske magnety 24 mm

2012 ks/balíkbalík151. Kancelárske magnety 16 mm

208 ks/balíkbalík152. Kancelárske magnety 32 mm

200kuskus153. DVD -RW 4,7 GB, 4 x speed

100kuskus154. Kalkulačka stolová, 10 x 14 cm, matematické funkcie, solárne
nabíjanie

30kuskus155. Podložka pod myš, gélová, modrá s vankúšom na zápästie

50kuskus156. Podložka na kancelársky stôl, číra, 50 x 65 cm

50kuskus157. Stojan na kancel. a písacie potreby, výška 14 cm, 6 sekcií, čierny

1005 ks/balíkbalík158. Archívny kontajner s vekom, kartónový, 545 x 363 x 317

305 ks/balíkbalík159. Kartónový stojan na časopisy, A4, 7,5 x 32,0 x 25,5 cm (š x v x h)

20kuskus160. Obal na chorobopis špeciál A4, s priehľadnými chlopňami na
vnútornej strane obalu

30kuskus161. Kniha podpisová, triediaca, A4, PVC obal, 18 vnútorných listov

50kuskus162. Obal polypropylénový, A4, zatváranie na nit

300kuskus163. Zakladač A4 (šanón), pákový, papierový, mramorovaný, šírka 8 cm

300kuskus164. Zakladač A4 (šanón), pákový, plastový, šírka 8 cm, s prstokrúžkom
a radokrúžkom

300kuskus165. Zakladač A4 (šanón), pákový, plastový, šírka 5 cm, s prstokrúžkom
a radokrúžkom

101 kg/balíkbalík166. Gumičky, priemer 80 mm, hrúbka 3 mm

50kuskus167. Plastová magnetická nádobka na sponky, farba čierna

30kuskus168. Dátumová pečiatka, samofarbiaca, písmo 4 mm

50kuskus169. Nôž odlamovací, bezpečnostný, 18 mm

50100 ks/balíkbalík170. Rozraďovač, 11 x 24 cm, kartón, 5 farieb

5012 listov/balíkbalík171. Rozlišovač papier, A4, mix farieb

30blokblok172. Tlačivo PRIEPUSTKA A7, 100 listový blok
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30blokblok173. Tlačivo Záznam o prevádzke vozidla osob. dopravy, A5, 100 listový
blok

30kuskus174. Rotačný stolový vizitkár na 300 vizitiek

3040 kusovbalenie175.  Náhradné plastové vrecká pre rotačný vizitkár

30kuskus176.  Mechanická ceruzka verzatilka kovová s klipom 5900 - 2 mm

3020 kusovbalenie177.  Tuha do verzatilky priemer 2 mm B

3020 kusovbalenie178. Tuha do verzatilky priemer 2 mm HB

30kuskus179.  Mechanická ceruzka verzatilka kovová silná 5343

30kusbalenie180. Tuha do verzatilky kovovej silnej 9 mm

30kuskus181. Vyťahovací meter 3 metrový

30kuskus182. Vyťahovací meter 5 metrový

30kus-rolkakus-rolka183.  Baliaci papier 0,81 x 50 m (hnedý antistatický, gramáž 70 g/m2)

30kuskus184. Trojboké stavbárske merítko

20kuskus185. Diár A5 (rozmer: cca 145 x 205 mm, kalendárium, denné s
menami, rozsah:352-365 strán, slovenský jazyk, tvrdé dosky, na vrchnej
strane dosiek rok)

200kuskus186. Kalendár stolový pracovný (rozmer cca 320 x 150 mm,
kalendárium: týždňové stĺpcové s menami, na boku trojmesačný
prehľad, rozsah:31 - 35 listov, slov. jazyk, dane sviatky SK a EU, väzba:
špirálová

100kuskus187. Plastové menovky na kľúče s krúžkom, rôzne farby

30kuskus188. Podložka na písanie A4 s klipom na uchytenie papiera, laminovaný
lesklý povrch

10kuskus189. Magnetický flipchart trojnohý s nastav.výškou, rozmer cca 105 x 70
cm, vhodný na bežne dostupné paierové bloky, sklápací držiak
papierových blokov, odkladacia lišta na popisovače po celej šírke tabule

10kuskus190. Bloky papiera na flipcharty, 80 g/m2, čistá alebo štvorčeková
úprava, rozmer 98 x 65 cm, 20 listov v bloku

10kuskus191. Skartátor, chod motora 10 minút, aj na spinky, kancelárske spony,
magnetické karty, CD a DVD, kapacita 10 -15 listov

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

III. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia a vyloženia tovaru na miesto plnenia do priestorov, určených obstarávateľom.

Dodaný tovar musí byť nový, nepoužívaný a spravidla v originálnom balení výrobcom a dodávateľ zodpovedá za to že, predmet
zákazky spĺňa technické a kvalitatívne parametre podľa platných noriem.

Dodávateľ doručí objednávateľovi do 5 pracovných dní od uzatvretia Rámcovej zmluvy rozpis jednotlivých cien na každú položku
nasledovne:

- kód položky, názov položky, spôsob balenia, predpokladané množstvo odberu balenia, jednotková cena za spôsob balenia bez
DPH, jednotková cena za spôsob balenia s DPH, cena celkom za všetky položky bez DPH a s DPH, zaokrúhlené na 2-desat. miesta.
Ocenené (v EUR) musia byť všetky položky.

Rámcová zmluva sa uzatvára na obdobie 12 mesiacov odo dňa uzatvorenia zmluvy alebo do vyčerpania celkového finančného
objemu tejto rámcovej zmluvy v závislosti od toho, ktorý skutok nastane skôr.

Dodanie tovaru bude prebiehať na základe čiastkových objednávok podľa aktuálnych potrieb objednávateľa počas celej doby
platnosti Rámcovej zmluvy. Dodávateľ je povinný dodať celý predmet jednotlivej čiastkovej objednávky jednorázovo. (t.j. naraz
jedným dodaním)

Obidve zmluvné strany určia oprávnené osoby za vecné plnenie v rozsahu tejto Rámcovej zmluvy a ich kontaktné údaje (tel.číslo., e-
mailová adresa)

Dodávateľ je povinný 1 deň pred dňom podania tovaru kontaktovať oprávnenú osobu obstarávateľa. Dodávateľ dodá tovar v
pracovných dňoch od 8.00 hod do 14.00 hod do priestorov plnenia, určených obstarávateľom.
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Obstarávateľ požaduje umožniť preberanie po jednotlivých položkách priamo pri dodaní podľa dodacieho listu alebo faktúry za účasti
osoby dodávateľa, obstarávateľ neakceptuje doručenie tovaru prepravnou službou, bez možnosti rozbalenia a skontrolovania
položiek priamo pri dodaní.

Obstarávateľ bude tovar podľa tejto Rámcovej zmluvy objednávať u dodávateľa na základe písomnej objednávky, v ktorej bude
uvedený druh, množstvo tovaru a cena. Obstarávateľ žiada o emailové potvrdenie prijatia tejto objednávky.

Lehota dodania tovaru je najneskôr do 15 kalendárnych dní odo dňa doručenia čiastkovej objednávky.

V prípade dodania ekvivalentu sa ,,ekvivalentom,, rozumie výrobok alebo tovar s rovnakým alebo lepším zložením, rovnakými alebo
lepšími vlastnosťami a s rovnakou alebo lepšou funkionalitou ako má výrobok alebo tovar, ktorý sa požaduje.

Dodávateľ si nemôže nárokovať odber všetkých tovarov uvedených v Rámcovej zmluve. Neodobratie všetkých druhov tovarov
uvedených v Rámcovej zmluve nezakladá právo dodávateľa uplatniť si náhradu škody a ani odstúpiť od Rámcovej zmluvy z tohto
dôvodu.

Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Faktúra - prílohou faktúry bude dodací list potvrdený obidvoma zmluvnými stranami. Dodávateľ je povinný vo faktúre uviesť číslo
čiastkovej objednávky obstarávateľa alebo k faktúre pripojiť kópiu čiastkovej objednávky obstarávateľa.

Pri Rámcovej dohode - periodicita zasielania Čiastkových výziev na plnenie Obstarávateľom počas platnosti Rámcovej dohody -
najviac 1x mesačne

Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky obstarávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok

Ak je Dodávateľ identifikovaný pre DPH v inom členskom štáte EÚ a tovar bude do SR prepravený z iného členského štátu EÚ, tento
Dodávateľ nebude pri plnení Zmluvy fakturovať DPH. Vo svojej Kontraktačnej ponuke však musí uviesť príslušnú sadzbu a výšku
DPH podľa zákona č. 222/2004 Z.z. a cenu vrátane DPH. Objednávateľ nie je zdaniteľnou osobou a v tomto prípade je/bude
registrovaný pre DPH podľa § 7 zákona č. 222/2004 Z.z. a bude povinný odviesť DPH v SR podľa zákona č. 222/2004 Z.z..

UpresnenieNázov

IV. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

Čas / lehota platnosti
rámcovej dohody v
mesiacoch:

12

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

súbor položiek

191,0000Požadované maximálne
množstvo:

Jednotka:

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 15600,000 EUR vrátane DPH)

Rámcová dohoda

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:
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Hodnotiace kritérium:

Váha:

Cena s DPH

100

Kritériom určujúcim poradie dodávateľov je celková cena predmetu zákazky:

V. Kritéria ponuky

Dátum a čas vyhlásenia: 16.10.2018 10:11:12

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 23.10.2018 08:09:00

VI. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

23.10.2018 08:24:00Začiatok elektronickej aukcie:

VII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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