Obec Šarišské Michaľany
Obecný úrad, ul. Kpt. Nálepku 18, 082 22 Šarišské Michaľany
Požiadavka
na verejné obstarávanie Tovarov, Služieb a Stavebných prác
cez Elektronické trhovisko
Organizácia/Referát

Meno a Priezvisko

číslo telefónu,
e-mail

Podpis

Žiadateľ nesie plnú zodpovednosť za správne definovanie predmetu zákazky a jeho technickú
špecifikáciu.
(A) Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky: Názov predmetu zákazky:
Názov predmetu zákazky (výstižne formulovať)

Kľúčové slová (uveďte pojmy, ktoré sú spojené s predmetom obstarávania a vystihujú ho)

CPV kód daného Tovaru, Služby alebo Stavebných prác (podľa hlavného slovníka obstarávania)
Predmet obstarávania

CPV kód

Druh zákazky (nehodiace sa preškrtnúť)
Tovar

Služby

Stavebné práce

(B) Funkčná špecifikácia predmetu zákazky:
• slúži na vyjadrenie funkcie alebo účelu predmetu zákazky; funkčnou špecifikáciou
predmtu zákazky je opis funkcií alebo účelu predmetu zákazky
(C) Technická špecifikácia predmetu zákazky a/alebo osobitné požiadavky na plnenie
• Pri podrobnom opise je potrebné vyplniť časť "Funkčná špecifikácia" alebo časť
"Technická špecifikácia". V rámci časti "Technická špecifikácia" je možné opísať
predmet zákazky dvomi alternatívnymi spôsobmi, ktoré možno aj kombinovať.
• V prvej časti "Technické vlastnosti" sa uvádzajú technické vlastnosti, ktoré možno opísať
s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných
(kvanitifikovateľných) jednotiek.
• V druhej časti "Technické vlastnosti" sa uvádzajú technické vlastnosti, ktoré nemožno
opísať s použitím fyzikálnych, chemických, matematických a inak číselne vyjadriteľných
(kvantifikovateľných) jednotiek. Ide o slovné opisy predmetu zákazky, kde pre opis určitej
vlastnosti je potrebné použitie určitých ucelených viet alebo textov.
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•
•

•

Ak nemožno pri určitej špecifikácii jednoznačne odčleniť hodnotu/charakteristiku od
označenia/opisu, vyplní sa prvé pole a pole "Hodnota/charakteristika" sa nechá prázdne.
Osobitnými požiadavkami na plnenie sú špecifické požiadavky na plnenie zmluvy
nevyhnutné pre riadne plnenie zmluvy, ktoré nie sú v rozpore alebo v konflikte so
Všeobecnými zmluvnými podmienkami ET. Môže ísť o požiadavku na poskytnutie
vzorky plnenia, povolenia, osvedčenia, rozhodnutia, certifikáty a pod.
Do Opisného formuláru je možné vložiť aj prílohu. Môže ísť o obrázok, graf, fotografiu,
perovku, nákres a pod., ktoré sú nevyhnutné na presnú špecifikáciu predmetu zákazky.
Systém neumožní vkladať textové súbory.

Technické vlastnosti

Jednotka

Technické vlastnosti

Minimum

Maximum

Presne

Hodnota/charakteristika

Zmluvné podmienky: Miesto plnenia zmluvy: Štát:
• Kraj:
• Okres:
• Obec:
• Ulica a číslo:
• Čas/lehota plnenia zmluvy
• Dodávané množstvo/rozsah zmluvného plnenia:
• Jednotka:
• Požadované množstvo:
• Maximálna výška zdrojov:
• Druh všeobecných zmluvných podmienok:
• Druh financovania:
• Zákazka je/nie je financovaná zo zdrojov EÚ
Podpisom potvrdzujem, že finančné zdroje sú k dispozícii
(vyplní ekonomické oddelenie, v prípade projektov, zamestnanec zodpovedný za zdroje projektu)
Dátum:

Meno a priezvisko:

Schválil
Dátum:

Meno a priezvisko
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