
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 13/0117/A ŠEMPETER PRI GORICI,  21.11.2013

 

Rok za oddajo ponudbe:        25.11.2013

ID št. za DDV partner:

Zveza: 274-027/2013-3

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

Spoštovani!

Iz razpoložljivih podatkov izhaja, da ste ekskluzivni izvajalec storitve, po kateri povprašujemo zato Vas
prosimo, da oddate ponudbo za izvedbo storitve kot je opisana v nadaljevanju.
Prosimo tudi, da v ponudbi z izjavo potrdite, da ste ekluzivni izvajalec storitve, za katero oddajate
ponudbo.

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. SJN023 332,00332,0025.11.2013KOS1Ostale storitve - razno
Redni servisni pregled naprave za odvod dima in toplote (TIP MEHANIZMA: PMC).
Storitev zajema:
Servisni pregled odpirala PMC, izdelavo in dostavo izjave o funkcionalnosti ter potrdila o
vzdrževanju skladno z veljavnimi predpisi (Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju
vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur.l. RS, št. 45/2007 s spremembami in
dopolnitvami).

332,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudbena cena (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu fiksne cene fco
Oddelek za invalidno mladino Stara Gora, Liskur 23, Rožna dolina, 5000 Nova Gorica.
2.Rok izvedbe - maksimalno 14 dni od prejema naročilnice.
3.Rok plačila - 30 dni po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika. Pogoj za primopredajo je dostava vseh zahtevanih
listin, vključno pisnih navodil proizvajalca za vzdrževanje dotične naprave iz katerih bo razvidno, da je ponudnik pooblaščen za
servisiranje.

MERILO IZBORA: najnižja cena

 

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 Redni servis naprave za odvod dima v objektu Paviljon IV v Stari Gori (št.: 274-027/2013)
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:  SEBASTJAN CIGOJ, dipl.var.inž. (tel. št.: 05 330 1583).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

SEBASTJAN CIGOJ, dipl.var.inž. Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica

Stran: 1/1


