
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0165/K ŠEMPETER PRI GORICI,  24.12.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        29.12.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-134/2014-1

Šifra partnerja: 999999
Tel./Fax:  
E-pošta:

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za vzdrževanje dvigal za obdobje  od 01.01.2015 do zaključka
izvedbe postopka oddaje javnega naročila za vzdržvenje dvigal za obdobje dveh let, ki ga je objavil
naročnik, vendar najdalj za obdobje dveh mesecev, to je do 28.02.2015.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 7.386,007.386,00
Predmet povpraševanje zajema vzdrževanje dvigal skladno z veljanimi predpisi
(Pravilnikom o varnosti dvigal (Ur.l.RS št.97/03 s spremembami) in dobre prakse in sicer
ad1)storitve rednega mesečnega vzdrževanja in
ad2)druge servisne storitve izven rednega vzdrževanja (npr. odpravljanje napak in
poškodb naprav, zamenjava obrabljenih  in pokvarjenih elekmentov, zagotavljanje
rezervnih delov, ipd). Sezunam dvigal je priloga in sestvni del povpraševanja.

SJN023 Ostale storitve - razno 1 29.12.2014KOS

7.386,00Skupaj : EUR

Bistvene zahteve naročnika:
-ponudnik mora razpolagati s programirno konzolo za krmilne omare dvigal proizvajalca SEC, tip D, tip E in liftomatik
-ponudnik mora naročniku poslati pondubeni predračun s specifikacijo cene mesečnega vzdrževanja dvigal po seznamu skladno
z veljavnimi predpisi in ponudbeno vrednost za vzdrževanje dvigal za obdobje dveh mesecev.
-ponudnik mora v ponudbi navesti tudi ceno delovne ure za morebitna popravila dvigal v rednem delovnem času po predhodni
najavi naročnika in za izredna popravila na vpoklic (odzivni čas za popravila znotraj 24-ih ur) ter priložiti cenik najpogosteje
zamenljivih rezervnih delov (frekvenčnik posameznega dvigala,svetlobna zavesa posameznih  kabinskih vrat,kontakt kabinskih
vrat, ključavnica jaškovnih vrat,kontakt jaškovnih vrat,dvosmerna govorna naprava,vodilne čeljusti kabine,vodilne čeljusti
protiuteži,zasilna razsvetljava kabine,glavni kontaktor posamezne krmilne omare,pomožni releji v krmilni omari, fluo cev-žarnica
36 W, žarnica 24 V BA);
-v primeru zamenjave rezervnega dela mora ponudnik zagotoviti najmanj 1-letno garancijo.
-ponudnik poda pondubeno ceno v EUR z in brez DDV vključno s potnimi stroški, cene so fiksne in veljajo fco lokacija naročnika.

Druge zahteve naročnika:
-Ponudbena cena za vzdrževanje dvigal  (končna cena!)  mora zajemati izvajanje storitev po načelu fiksne cene fco sedež lokacije
(vključno s potnimi stroški),
-Rok plačila - 30 dni od izstavitve računa, ki ga izvajalec izstavi do 8. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec; za storitev
popravila pa v 30-ih dneh od posredovanja poročila o opravljenem delu (poročilo o opravljenem delu podpisano s strani
pooblaščene osebe naročnika je priloga računa),

Stran: 1/2



 

Edino merilo izbora  je "NAJNIŽJA CENA", ki zajema vsa predvidena in nepredvidena dela in stroške kot je opredeljeno v
bistvenih in drugih zahtevah naročnika .
Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega  za oddajo ponudbe.Ponudnik mora v ponudbi navesti
naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV in številko transakcijskega računa ter ime banke.
Ponudbo je potrebno oddati do datuma označenega na tem dokumentu do 9.00 ure na elektronski naslov: sjn@bolnisnica-go.si s
pripisom: PONUDBA za Vzdrževanje dvigal za obdobje dveh mesecev (št.: 273-134/2014)
Prepozne ponudbe bo ponudnik zavrgel. Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost naročila. V primeru, da bosta najugodnejši
ponudbeni ceni/vrednosti v cenovnem razponu ± 5%, si naročnik pridržuje pravico oba ponudnika/vse ponudnike pozvati k
znižanju ponudbenih cen.

Kontaktna oseba za pojasnila: mag. ROBERT BIZJAK-OVIDONI, dipl.inž.str., spec.managementa (tel. št.: 05 3301450).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

MARJETKA REBEK, posl.sekr. Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica
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