
2.4    Osobitné požiadavky na plnenie:

Dokument je prílohou protokolu o priebehu zadávania zákazky č. Z20158153

Príloha č.1: Zmluvný formulár zákazky

1.2    Dodávateľ:

1.1    Objednávateľ:

SídloIČONázov

Radničná 25, 98601 Fiľakovo, Slovenská republika00316075Mesto Fiľakovo

SídloIČONázov

I. Zmluvné strany

Obrancov mieru 66, 98601 Fiľakovo, Slovenská

republika

36051772OK TREND FIĽAKOVO , s.r.o.

Kategória služieb:

Tovar; SlužbaDruh/y:

2.1    Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky:

Kľúčové slová:

Materiál na stavbu oploteniaNázov:

oplotenie, brána, stĺpy,

II. Opisný formulár predmetu zákazky

34928220-6 - Súčasti oplotenia; 44144000-1 - Stĺpy; 60000000-8 - Dopravné služby

(bez prepravy odpadu); 44000000-0 - Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné

výrobky pre konštrukcie (s výnimkou elektrických prístrojov); 44400000-4 - Rôzne

montované výrobky a súvisiace diely

CPV:

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

služieb okrem prepravy poštových zásielok

2.2    Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:

2.3    Technická špecifikácia predmetu zákazky:

PresneMaximumMinimumJednotkaTechnické vlastnosti

48ksPanel MERKUR š:2500, v:1025 / ZN+PVC6005 - zelený

49ksStĺpik GALAXIA 60x40x1, 50x1800 / ZN+PVC6005 - zelený

49ksDržiak podhrabovej dosky, PVC, 60x40 / na stĺp 60x40mr

4ksPríchytka na stĺp GAL / koncová / ZN+PVC6005 - zelená

8ksPríchytka na stĺp GAL / rohová / ZN+PVC6005 - zelená

86ksPríchytka na stĺp GAL / priebežná / ZN+PVC6005 - zelená

48ksPodhrabová doska bet. 2500x200x40

1ksDvojkrídlová uzamykateľná (FAB) brána, s rozmermi krídla

š:1500, v:1200, otváravé smerom von, s výplňou (výplň z

hotových dielcov s podobnými parametrami ako pri paneloch

oplotenia) - zelená

Hodnota / charakteristikaTechnické vlastnosti
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Názov

2.4    Osobitné požiadavky na plnenie:

Vrátane dopravy na miesto plnenia

Faktúra musí obsahovať rozpis položiek a ich jednotkových cien

UpresnenieNázov

3.1    Miesto plnenia zmluvy:

III. Zmluvné podmienky

Slovenská republikaŠtát:

BanskobystrickýKraj:

LučenecOkres:

FiľakovoObec:

Ulica a číslo: Radničná 25

Zákazka nie je financovaná zo zdrojov EÚ

3.5    Druh financovania:

Kúpna zmluva

3.4    Druh Všeobecných zmluvných podmienok:

1,0000Požadované množstvo:

zostavaJednotka:

3.3    Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:

1.6.2015 11:01:00 - 10.6.2015 11:18:00

3.2    Čas / lehota plnenia zmluvy:
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