
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201511764

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Kancelárske potrebyNázov:

Kopírovací papier, euro obal, zošit, ceruzka, spisové dosky, pákový zakladač

30192000-1 - Kancelárske potreby; 30192130-1 - Ceruzky; 30192160-0 - Korektory;

30197000-6 - Drobné kancelárske vybavenie; 30197642-8 - Papier na fotokopírovanie a

xerografický papier; 30197100-7 - Sponky, cvočky, pripináčiky; 60000000-8 - Dopravné

služby (bez prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2. Služby pozemnej dopravy, vrátane služieb pancierových automobilov a kuriérskych

služieb okrem prepravy poštových zásielok

Kategória služieb:

II.  Funkčná špecifikácia predmetu zákazky

Kancelárske potreby na administratívnu činnosť•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

10ksPákový zakladač /šanon/, páková mechanika, šírka chrbta-5cm,

farba-čierna, formát A4

10ksPákový zakladač /šanon/, páková mechanika, šírka chrbta-7,5cm,

farba-čierna, formát A4

2balenieEuro obal, priehľadný, formát A4, 11-dierk., balenie-100ks

5ksŠkolský zošit 464, linajkový, formát-A4, 60 listov, šírka riadkov-

8mm

5ksŠkolský zošit 460, čistý, formát-A4, 60 listov

5ksŠkolský zošit 565, linajkový, formát-A5, 60 listov, šírka riadku-

8mm

2ksLepiaca páska priesvitná, silno lepiaca, 24mmx66m

15ksOdkladacia mapa bez chlopne, bez gumičky /facikel/, formát-A4,

farba-oranžová

20ksOdkladacia mapa s troma chlopňami, s gumičkou, formát-A4,

farba-oranžová

2balenieOpravné papieriky RADEX /alebo ekvivalent/, k oprave strojom

písaného textu, balenie-20lístkov

5ksKorektor, jednorázový korekčný strojček, 5mmx6m

2baleniePripínačky kovové s plochou hlavičkou 222/10mm, balenie-150

ks

1balenieKancelársky papier na fotokopírovanie a xerografický papier, do

kopíriek a laserových tlačiarní, farba-biela, gramáž-80g/m2,

formát-A3, balenie-500 listov

10balenieKancelársky papier na fotokopírovanie a xerografický papier, do

kopíriek a laserových tlačiarní, farba-biela, gramáž-80g/m2,

formát-A4, balenie-500 listov

20ksFarebný papier na fotokopírovanie a xerografický papier, do

kopíriek a laserových tlačiarní, farba-červená, gramáž80g/m2,

formát-A3

5blokPríjmový pokladničný doklad, samoprepisovací, bez DPH, formát-

A6, blok obsahuje 100 listov
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5blokVýdavkový pokladničný doklad, samoprepisovací, bez DPH,

formát-A6, blok obsahuje 100 listov

20ksDosky spisové so šnúrkami, formát-A4, farba-modrá, hrúbka

dosky-1,5-2mm

3balenieKancelárske spony spisové, 33mm, zinkované, balenie-100 ks

6balenieSpinky do zošívačky RON 24/6, balenie-1000 ks

3balenieSamolepiace neónové bločky 75x75 mm, mix 5 farieb, balenie-

100 listov

10ksDrevená školská ceruzka, obyčajná 1703/3 s gumou

10ksNáplň extra tenká pre guličkové perá /náplň do prepisovačiek/,

farba-modrá, dĺžka plastu 98 mm

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia a s vyložením tovaru v kancelárií objednávateľa.

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

KorňaObec:

ČadcaOkres:

ŽilinskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

položky

23,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

24.6.2015 10:00:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 145,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

Neuplatňuje sa

4.7    Druh osobitných ustanovení OPET:

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:
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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: 15.6.2015 14:00:00

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

16.6.2015 8:00:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii

Strana 3 z 3


		2015-06-11T13:54:06+0200
	www.eks.sk




