
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z20214950

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Tlačiarne /ekvivalent alebo lepšie / a originál toneryNázov:

tlačiareň, kopírky, kopírovanie, skenovanie, laserová tlač, tonery, 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 a technická špecifikácia predmetu zákazky

Tlačiarne /ekvivalent / a originál toneryPoložka č.1:

Funkcia

Tlačiarne a tonery pre potreby zamestnancov

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

6kus1. Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428fdn/fdw /ekvivalent/

18kus2. Toner  originálny HP CF259X č. 59X

2kus3. Toner originálny XEROX 106R02732 PHASER 3610, WorkCentre
3615

1kus4. Originálny valec XEROX 113R00773, valec ,čierny 3610/3615/3655

24mesiacTlačiarne a tonery - záruka

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

multifunkčná čiernobiela, technológia tlače - laser, formát
tlačiarne A4, rozhranie -RJ-45, USB 2.0,USB host,
farebné/čiernobiela - čiernobiela

1. Tlačiareň HP LaserJet Pro MFP M428fdn/fdw /ekvivalent/

rozlíšenie - 1200 x 1200 dpi, rýchlosť tlače - normálne
(strán/min): 38

- vlastnosti tlače

plochý skener -áno, podávač skenera- ADF (50 listov),
užitočné funkcie- automatická obojstr. tlač -áno, kopírka-
áno, fax-áno, skener-áno, multifunkčná áno, podpora W10 -
áno

- užitočné funkcie

(mesačne, A4) až 80 000 strán- výkonový cyklus

rýchlosť kopírovania (normálna), čiernobiela - až 38
kópií/min., rozlíšenie kópie (čierny text). 1200 x 1200 dpi

- kopírovanie

typ skenera-plochý , automatický podávač dokumentov
(ADF), rozlíšenie skenera- voliteľné až  1200 x 1200 dpi,
veľkosť skenu maximálna - 216 x 356 mm

- skener

kapacita toneru - 9 000 strán A42. Toner originálny HP CF259X č. 59X

kapacita toneru - 25 300 strán  A43. Toner originálny XEROX 106R02732 PHASER 3610, WorkCentre
3615

kapacita toneru - 85 000 strán A44.. Originálny valec XEROX 113R00773, valec ,čierny 3610/3615/3655

Názov

III. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia v pracovný deň v čase od 8.00 do 16.00 hod.
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Tovar musí byť dodaný naraz v jednej objednávke.

Uchádzač predložením svojej cenovej ponuky čestne vyhlasuje a zaručuje, že ním ponúkaný tovar je originálny, nový, nie
repasovaný, nepoužívaný, nevystavovaný, v prvej akostnej triede, zodpovedajúci požiadavkám verejného obstarávateľa.

Výsledná suma zahŕňa balenie, naloženie, dovoz.

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

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia verejnému obstarávateľovi.

Do 3 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy, teda ešte pred samotným plnením kúpnej zmluvy, dodávateľ predloží podrobný
aktualizovaný položkovitý rozpočet jednotlivých cien s uvedením obchodného názvu vrátane všetkých technických parametrov.
Rozpočet bude pozostávať z rozpisu jednotkových cien bez DPH aj s DPH, zaokrúhlených na 2 desatinné miesta (rovnaký rozpis
cien je dodávateľ povinný uviesť aj vo faktúre.

V prípade, že dodávateľ nie je platcom DPH, pri oceňovaní zákazky v EKS pri položke DPH uvedie nulu.

Dodávateľ sa zaväzuje dodať predmet plnenia do 14 dní od doručenia objednávky.

Záruka na tlačiareň, originálne tonery a originál valec je 24 mesiacov.

V prípade nemožnosti dodať predmet plnenia v zmysle kúpnej zmluvy z dôvodu ukončenia výroby dohodnutého predmetu plnenia
dodávateľ ponúkne tovar s rovnakými alebo vyššími technickými parametrami, avšak pri dodržaní ceny uvedenej v rozpočte.

Verejný obstarávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak je dodávateľ v čase plnenia zmluvy zaradený do Zoznamu s kvalifikovanými
negatívnymi referenciami (black - list) trhoviska

Nedodržanie určených osobitých požiadaviek na plnenie bude verejný obstarávateľ 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

UpresnenieNázov

IV. Zmluvné podmienky

Bratislava - mestská časť Nové MestoObec:

Bratislava IIIOkres:

BratislavskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

Čas / lehota plnenia
zmluvy:

29.03.2021 13:19:00 - 07.04.2021 13:19:00

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

ks

27,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 6492,240 EUR vrátane DPH)

Kúpna zmluva

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: 15.03.2021 13:23:29

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 24.03.2021 13:18:00

VI. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

24.03.2021 13:33:00Začiatok elektronickej aukcie:

VII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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