
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201530325

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Dodanie vybavenia školskej kuchyneNázov:

gastro inventár, riad, kuchynské potreby

39221000-7 - Kuchynské vybavenie; 39221100-8 - Kuchynské potreby; 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

Predmetom zákazky je dodanie kuchynských potrieb a inventára za účelom dovybavenia školskej kuchyne.•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

2ksTermoizolačná nádoba z nerezu - 10 litrová

2ksTermoizolačná nádoba z nerezu - 15 litrová

2ksTermoska s pumpou - 5 litrová

1ksHrniec stredný - 37,7 litrový

1ksHrniec stredný - 62,8 litrový

1ksNerezová pokrievka s priemerom 40 cm

1ksNerezová pokrievka s priemerom 50 cm

1ksLopatka perforovaná s rukoväťou a plochou 20,3 cm

1ksLopatka/špachtla

1ksŠtetec s drevenou rúčkou  - 8 cm

2ksDigitálny teplomer s vlhkomerom

3ksSilikonový štetec - 5 cm

4ksVedro s výstupom - 12 litrové

4ksKôš na príbory

1ksPracovný stôl s dvomi policami s rozmerom 80x60 cm

1ksPracovný stôl s jednou policou s rozmerom 80x80 cm

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Požaduje sa predložiť podrobný aktualizovaný rozpočet do 7 dní od uzavretia zmluvy
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Dodanie obsahu predmetu zákazky v pracovných dňoch v čase od 8.00 do 13.00 hod. na adresu sídla objednávateľa

UpresnenieNázov

V. Zmluvné podmienky

MarkušovceObec:

Spišská Nová VesOkres:

KošickýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

28,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

29.10.2015 14:34:00 - 3.11.2015 14:34:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 2000,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Kúpna zmluva

Neuplatňuje sa

4.7    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: 20.10.2015 14:37:00

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

Dátum a čas vyhlásenia: 15.10.2015 14:44:10

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

20.10.2015 14:52:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii

Strana 2 z 2


		2015-10-15T14:44:11+0200
	EKS PDF PODPIS




