
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0021/I ŠEMPETER PRI GORICI,  19.2.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        24.2.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-15/2014-11

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. SJN023 1.800,001.800,0024.2.2014KOS1Ostale storitve - razno
Izdelava dokumenta indentifikacije investicijkega projekta (DIIP) za nameravano investicijo
Ureditve fekalne in meteorne vode na območju splošne bolnišnice  »dr. Franca Derganca«
v Šempetru.

2. SJN023 2.500,002.500,0024.2.2014KOS1Ostale storitve - razno
Izdelava investicijskega projekta (IP) s študijo izvedbe za nameravano investicijo Ureditve
fekalne in meteorne vode na območju splošne bolnišnice  »dr. Franca Derganca« v
Šempetru.

4.300,00Skupaj : EUR

Podatki: Podlaga za  je dokument Načrt gradbenih konstrukcij in drugi gradbeni načrti; Objekt: Ureditev fekalne in meteorne vode
na območju splošne bolnišnice »dr. Franca Derganca« v Šempetru; Vrsta projektne dokumentacije: Idejna zasnova; Št. načrta:
3175PG-G; Kraj in datum izdelave načrta: 15.01.2014;  Projektant: Projektiva Gorica d.o.o.. Izvedba GOI del je planirana v letu
2014 in 2015. Ocenjena vrednost investicije cca. 1,4 mio EUR z DDV. Vir financiranja: delno iz lastnih sredstev, delno kredit
BISTENE ZAHTEVE: 1.)Dokument mora biti izdelan skladno z Uredbo  o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije  na področju javnih
financ (Ur.l. RS, št. 60/2006 s spremembami in dopolnitvami). 2.) Ponudbena cena (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu fiksne cene z vsemi
predvidenimi in nepredvidenimi stroški. Izdelovalec bo moral dokumenta predstaviti na kolegiju vodstva zavoda in na Svetu
zavoda naročnika.
Ponudben predračun mora biti specificiran (ločeno: izdelava DIIP, izdelava IP). 3.)Rok za izdelavo dokumenta indentifikacije investicijskega projekta (DIIP) - maksimalno 10 delovnih dni od prejema
naročilnice.Rok za izdelavo investicijskega programa (IP) - maksimalno 14 delovnih dni od prejema naročilnice. 4.)Rok plačila - 30 dni po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika.Pri primopredaji se naročniku preda 5 kos
posameznega dokumenta  v papirni obliki in en kos dokumenta na CD mediju.
MERILO IZBORA: najnižja cena
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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 Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP, IP) (št.: 273-15/2014-)
Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".  Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki
presega ocenjeno vrednost naročila.

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 Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica
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