
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0013/C ŠEMPETER PRI GORICI,  25.2.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        3.3.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-013/2015-5

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 15.300,0015.300,00
Vzdrževanje kurilnih naprav v kotlovnici SB Šempeter za obdobje 3 -eh let.
Podrobnejši opis predmeta je v prilogi št. 1, ki je sestavni del povpraševanja.

SJN023 Ostale storitve - razno 1 3.3.2015KOS

15.300,00Skupaj : EUR

PONUDBENI PREDRAČUN
Ponudnik  mora v ponudbi navesti cene za storitve kot sledi: •Izvedba letnega servisnega pregleda kotlov (točka Ad1.1 in Ad1.2); 2 x letno = v EUR (brez DDV). •Izvedba letnega servisnega pregleda gorilnikov (točka Ad1.3), 2 x letno = v EUR (brez DDV). •Izvedba kontrole sistema in opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem  razširjenega manipulativnega prostora
(omejeni nadzor) (Ad 1.4), 2 x letno = v EUR (brez DDV). •Skupna cena servisnih storitev (točka Ad1.1, Ad1.2, Ad1.3, Ad 1.4) za obdobje 3-eh let = v EUR (brez DDV).
Op.:  V ceni servisnih storitev je potrebno upoštevati postavke: delo, poraba drobnega  potrošnega materiala in prevozni stroški. •5. Cene storitev “Vzdrževanje - odprava napak delovanja” (točka Ad2) :
-  cena delovne ure za odpravo napak (ponedeljek- petek ) :v EUR (brez DDV),
- cena delovne ure  za odpravo napak (sobota, nedelja, praznik) : v EUR (brez DDV). •6.  prihod na objekt za odpravo napak (prevozni stroški):  v  EUR (brez DDV).

Kriterij za izbor najugodnejše ponudbe  je  najnižja skupna okvirna ponudbena vrednost,seštevka točk A+B+C :
A= točka 4 cenika storitev (Skupna ponudbena vrednost servisnih storitev za obdobje 3-eh let),
B= točka 5 cenika storitev (Cene cena delovne ure za odpravo napak, ponedeljek- petek  x 60 ( predvideno število ur),
C= točka 6  cenika storitev ( Cena prihodov na objekt za odpravo napak   x 10 (predvideno število prihodov ).

OSTALE DOLOČBE: 1.Ponudnik mora izkazati strokovno usposobljenost s potrdilom, da je pooblaščen za servisiranje  opredeljenih kotlov, pripadajoče
kotelne opreme in naprav na področju RS. 2.Ponudnik mora izkazati strokovno usposobljenost s potrdilom, da je pooblaščen za servisiranje opredeljenih gorilnikov na
področju RS. 3.Ponudnik mora biti skladno»Organizacijsko shemo obratovanja kotlovnice - parno kotelni postroj, SB dr. Franca Derganca« (v
prilogi izsek) pooblaščen s strani dobavitelja opreme za obratovanje parnih kotlov s posluževanjem z razširjenega
manipulativnega prostora (omejeni nadzor). 4.Ponudnik  mora po opravljenem servisu podati servisno poročilo, kot ga je predpisoval Pravilnik o tehničnih normativih za
projektiranje, graditev, obratovanje in vzdrževanje plinskih kotlovnic (Uradni list SFRJ, Uradni list SFRJ, št. 10-222/1990 s
spremembami). 5.Naročanje in izvedba storitev: -vsako posamezno servisno storitev bo izvajalec opravil  po predhodno oddani ponudbi in po prejetju naročilnice, -storitev bo zaključena po podpisu delovnega naloga in po opravljeni primopredaji (primopredajni zapisnik), -izjemoma, v primeru nujne intervencije bo izvajalec opravi storitev že takoj po prejetju  poziva naročnika (telefon, GSM, e- mail),
še pred prejetjem “naročilnice”. Vrstni red nadaljnjih postopkov naročanja bo enak, kot v predhodni točki. 6.Garancija na opravljeno storitev je šest mesecev.
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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 kurilnih naprav v kotlovnici SB Šempeter za obdobje 3-eh let (št.: 273-013/2015)
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:  DUŠAN MAGAJNE, inž.str. (tel. št.: 05 3301480).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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