
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z201847375

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechyNázov:

Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy, dodávka obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov

03200000-3 - Obilniny, zemiaky, zelenina, ovocie a orechy; 60000000-8 - Dopravné služby (bez
prepravy odpadu)

CPV:

Tovar; SlužbaDruh/y:

II.  Funkčná a technická špecifikácia predmetu zákazky

Dodávka obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechovPoložka č.1:

Funkcia

Dodávka obilnín, zemiakov, zeleniny, ovocia a orechov

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

38323kgPredpokladané ročné množstvá obstarávaného tovaru

90kgCesnak

1900kgCibuľa

500kgCvikla

80kgHliva

550kgJablká

1350kgKapusta hlávková biela

700kgKapusta Červená

550kgKapusta Čínska

950kgMrkva

320kgKarfiol

500kgPaprika Čerstvá PCR

240kgParadajky

190kgPetržlen

1100kgUhorky

245kgZeler

26500kgZemiaky

160kgBanány

300kgCitróny

48kgPór

350kgPaprika farebná

5kgCesnaková pasta

50%tolerancia odobratého ročného množstva tovaru - minimum

50%tolerancia odobratého ročného množstva tovaru - maximum

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

zohľadniť sezónne cenysezónnosť tovaru
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v požadovanom množstve, v plnej kvalite a čerstvostidodávať tovar

možnosť reklamovať v prijateľnom časenekvalitný tovar ( zvädnutý, zamrznutý, nahnitý..)

používať pevné a nepoškodenéobaly a prepravky

dodávať do priestorov pivnicedodávka tovaru

Názov

III. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

zohľadniť sezónne ceny tovaru

UpresnenieNázov

IV. Zmluvné podmienky

MartinObec:

MartinOkres:

ŽilinskýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

Čas / lehota platnosti
rámcovej dohody v
mesiacoch:

12

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

kg

38323,0000Požadované maximálne
množstvo:

Jednotka:

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 24678,000 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:

Lehota na predkladanie ponúk elektronického trhoviska: 12.11.2018 11:15:00

VI. Stanovenie lehoty na predkladanie ponúk

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

12.11.2018 11:30:00Začiatok elektronickej aukcie:

VII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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