
Objednávkový formulár
Dokumentácia zákazky č. Z20154937

I.  Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky

Kľúčové slová:

stravné poukážkyNázov:

stravné poukážky, stravovanie zamestnancov

30199770-8 - Stravné poukážky; 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

zabezpečenie stravovania pre zamestnancov objednávateľa prostredníctvom stravných lístkov•

III. Technická  špecifikácia predmetu zákazky

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

3,30Eurnominálna hodnota stravnej poukážky

420420ksmnožstvo

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti

ochranné prvky proti falšovaniu používané pre tlač

cenných papierov

stravná poukážka obsahuje

rok platnosti stravnej poukážkystravná poukážka obsahuje

nominálnu hodnotu stravnej poukážkystravná poukážka obsahuje

Názov

IV. Osobitné požiadavky na plnenie

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Celková cena za stravnú pokážku je tvorená súčtom nominálnej hodnoty stravnej poukážky v Eur a výškou provízie v

Eur/vrátane DPH

Provízia pokrýva všetky náklady dodávateľa za sprostredkovanie služieb stravovania objednávateľovi, pokrýva tiež všetky

náklady dodávateľa spojené s dodaním stravných poukážok objednávateľovi a všetky ďalšie prípadné náklady dodávateľa

spojené s objednaním a využívaním predmetu zákazky.

Dodávateľ je povinný zabezpečiť akceptáciu stravných poukážok vo vybraných reštauračných zariadeniach a obchodoch s

potravinami v lokalite Košice a Košice-Západ

UpresnenieNázov

minimálne do konca roka v ktorom boli vydanéDoba platnosti stravných

lístkov

ich výmena za nové s novou platnosťouvrátenie nepoužitých

stravných lístkov

viazané po 20 ksKnižná väzba

V. Zmluvné podmienky

4.1    Miesto plnenia zmluvy:
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Košice - mestská časť ZápadObec:

Košice IIOkres:

KošickýKraj:

Slovenská republikaŠtát:

4.1    Miesto plnenia zmluvy:

ks

420,0000Požadované množstvo:

Jednotka:

30.4.2015 9:20:00

4.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

4.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:

4.4    Maximálna výška zdrojov (objednávateľ disponuje objemom max. 1445,000 EUR vrátane DPH)

4.5    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

Zmluva o poskytovaní služieb

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

4.6    Druh financovania:

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: 21.4.2015 9:20:00

2Interval predlžovania konca aukcie:

Plánované trvanie aukcie: 20

22.4.2015 8:00:00Začiatok elektronickej aukcie:

VIII. Výzva na účasť v elektronickej aukcii
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