
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0020/E ŠEMPETER PRI GORICI,  12.2.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        17.2.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-12/2014-7

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje  kot sledi:.

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. SJN023 800,00800,0017.2.2014KOS1Ostale storitve - razno
Odvoz in prevzem odpadkov citotoksičnih in citostatičnih zdravil s klasifikacijsko številko 18
01 08* (odpadki iz zdravstva onesnaženi s citostatičnimi zdravili) za obdobje 2 let.
Okvirna predvidena količina odvoza odpadkov za obdobje dveh let 200 kg. Količine so
okvirne in služijo ponudniku za izračun  ponudbene vrednosti.
TEHNOLOŠKI POSTOPEK:
Naročnik zbira odpadke v plastičnih posodah za odpadke za enkratno uporabo, s
pokrovom z nepredušnim zapiranjem. Izbrani ponudnik bo na poziv naročnika na lokaciji
naročnika prevzel navedene odpadke v zbiralnici odpadkov (ekološki otok EO1)
predvidoma 1 krat mesečno.

800,00Skupaj : EUR

Ponudnik pripravi ponudbeni predračun, v katerem upoštevajoč zahteve naročnika kot sledi:
Cena mesečni odvoz odpadka na kg v € z in brez DDV;
Cena za 24 x odvoz odpadka v okvirni skupni količini 400 kg  (dvoletna količina)  v € z in brez DDV .
Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo za predvideno količino in periodiko odvoza odpadka.

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 Odvoz odpadkov (št.: 273-12/2014)
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

Stran: 1/1


