
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0162/O ŠEMPETER PRI GORICI,  31.12.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        12.1.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-130/2014-18

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo del, ki so po Uredbi o seznamih naročnikov, seznamih
gradenj, storitev, določenih vrst blaga, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij in
zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje, uvrščene na seznam dejavnosti
na področju gradenj (priloga 1 45.3 Inštalacijska dela).natančnejši opis premdetaj je v nadaljevnaju
dokumenta in v prilogi.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 20.600,0020.600,00
Parovodne inštalacije od kotlovnice do porabnikov v pralnici.
Dela se izvajajo skladno s popisom del PAROVODNE INŠTALACIJE OD KOTLOVNICE
DO PORABNIKOV V PRALNICI št. 273-130/2014-2, ki je priloga in sestavni del
povpraševanja.

SJN019 Gradbena dela 1 12.1.2015KOS

20.600,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudnik odda ponudbene cene na obrazcu priloge 1. Ponudbena cena (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja
DDV!) zajema izvedbo po načelu funkcionalni ključ v roke, fiksne cene  fco sedež naročnika in vključuje vsa predvidena in
nepredvidena dela in stroške.
2.Rok izvedbe - v 20 dneh od uvedbe v delo, uvedba v delo in uskladitev terminskeg plana v 5 dneh po prejemu naročilnice.Pri
izvajanju del se mora izvajalec prilagajati delovnemu procesu v pralnici, dela se praviloma izvajajo v popoldanskem času, na dan
sobote in nedelje.
3.Rok plačila - 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika s strani odgovorne osebe naročinika in izvajalca (primopredaja je
opravljena ko je dostavljena vsa pripadajoča dokumentacija, ki je opredeljena v popisu del v prilogi povpraševanja in predložena
garancijska izjava in finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi + 1 dan v višini 5% vrednsoti
inštalacijskh del v EUR z DDV).
4.Garancijska za izvedena dela in vgrajene materiale: najmanj 5 let od primopredaje.
Ogled lokacije je možen po predhodni najavi na e-naslov: sjn@bolnisnica-go.si.
MERILO IZBORA: najnižja ponudbena vrednost v EUR z DDV (vrstica skupaj 1+2 v prilogi).

Stran: 1/2



 

Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in sicer, da ima poravnane davke in
prispevke in da nima blokiranega računa na dan oddaje ponudbe.
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 Inštalacijska dela na parovodu (št.: 273-130/2014-)
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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