Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky

PREDMET ZÁKAZKY
1. Názov predmetu zákazky: „Informačné a propagačné predmety_DNS“
2. Lehota vytvorenia dynamického nákupného systému (ďalej ako „DNS“):
a. DNS sa vytvára na obdobie 36 mesiacov od jeho zriadenia.
3. Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme je dodávka predovšetkým informačných
a propagačných predmetov, ktoré sú bežne dostupné na trhu a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka
obstarávania (ďalej ako „CPV“) najmä v rozsahu skupiny 392, 798,185 a 301. Predmetom zákaziek môže byť
aj poskytovanie súvisiacich služieb.
4.

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS na základe Výzvy na predkladanie
ponúk (ďalej ako „Výzva na predkladanie ponúk“). Presná špecifikácia predmetu zákazky bude uvedená v
príslušnej Výzve na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky, pričom môže obsahovať tovar
alebo tovary s inými technickými špecifikáciami, ktoré sú bežne dostupné na trhu a sú najmä v rozsahu skupiny
392 (Informačné a propagačné výrobky), 798 ,185 a 301 uvedenej v CPV.

5. Verejný obstarávateľ predpokladá zadávanie konkrétnych zákaziek v rámci DNS v dopredu neurčitých,
nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa. Rovnako
objem konkrétnych zákaziek zadávaných v rámci dynamického nákupného systému, verejný obstarávateľ
predpokladá od jednotiek až po tisíce jednotiek v konkrétnej zadávanej zákazke v rámci dynamického
nákupného systému. Tovar bude dodávaný v rozsahu a v závislosti od potrieb verejného obstarávateľa, podľa
podrobného opisu v každej konkrétnej zákazke. Dodávateľ sa zaväzuje, že bude pri plnení predmetu zákazky
dodržiavať platnú legislatívu Slovenskej republiky a Európskej únie.
6. Výzva na predkladanie ponúk v rámci zadávania konkrétnej zákazky obsahuje druh, množstvo tovarov a
miesta plnenia kde sa budú tovary dodávať, prípadne ďalšie informácie. V prípade, že konkrétna zákazka bude
spolufinancovaná z prostriedkov Európskej únie, Výzva na predkladanie ponúk bude obsahovať aj informácie
o podmienkach poskytovateľa finančných prostriedkov.
7. V prípade, že si to bude zadávanie konkrétnej zákazky vyžadovať, súčasťou výzvy na predkladanie ponúk
budú aj požiadavky na preukázanie čestných vyhlásení, odborných certifikátov, prípadne iných nevyhnutných
dokladov potrebných na to, aby sa verejný obstarávateľ uistil, že predmet zákazky bude realizovaný
a dodávaný na profesionálnej úrovni v súlade s platnými právnymi predpismi.
8. V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať verejný obstarávateľ bude požadovať
výkonnostnú zábezpeku, ktorej podmienky poskytnutia budú upravené v kúpnej zmluve.
9. V prípade, že si to bude predmet konkrétnej zákazky vyžadovať verejný obstarávateľ bude uplatňovať
environmentálne a sociálne aspekty verejného obstarávania.
10. Číselné kódy pre hlavný predmet a doplňujúce predmety podľa CPV na zatriedenie povahy predpokladaných
nákupov:
CPV

OPIS

39294100-0
79800000-2
18512000-1

Informačné a propagačné výrobky
Tlačiarenské a príbuzné služby
Mince a medaily

39298700-4

Trofeje

30192000-1

Kancelárske potreby

60000000-8

Dopravné služby (bez prepravy odpadu)

11. Verejný obstarávateľ podľa potreby použije aj iný konkrétny kód CPV zo skupiny 392 alebo inej skupiny podľa
CPV na zaradenie tovarov.
12. S tovarom sa požaduje zabezpečiť aj tieto súvisiace služby:
- dodanie tovaru do miesta dodania,
- vyloženie tovaru v mieste dodania.
13. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prevziať iba tovar funkčný, bez zjavných vád, dodaný v kompletnom
stave a v požadovanom množstve. V opačnom prípade si vyhradzuje právo nepodpísať dodací list, neprebrať
dodaný tovar a nezaplatiť cenu za neprebraný tovar.
14. Tovar musí byť nový, nepoužívaný, zabalený v neporušených obaloch, nepoškodený.
15. Verejný obstarávateľ požaduje na dodaný tovar minimálne 24 mesačnú záručnú dobu s tým, že v konkrétnej
zákazke môže byť uvedená aj dlhšia záručná doba.
16. Miestom dodania predmetu zákazky je Slovenská republika. Konkrétne miesta dodania určí verejný
obstarávateľ v konkrétnej Výzve na predkladanie ponúk.
17. Lehota dodania tovaru v konkrétnej zákazke zadávanej v rámci dynamického nákupného systému bude
uvedená v príslušnej výzve na predkladanie ponúk.
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