
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0016/C ŠEMPETER PRI GORICI,  27.2.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        5.3.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-011/2015-7

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvajanje storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 1.888,001.888,00
Vzdrževanje zapornic za obdobje dveh let.

SJN023 Ostale storitve - razno 1 5.3.2015KOS

1.888,00Skupaj : EUR

Količino in vrsto posameznih storitev je v naprej objektivno nemogoče navesti.  Naročnik bo storitve naročal po dejanskih
potrebah. Ocenjena vrednost naročila je zgolj ocena porabe in ni ugotovitveni faktor za trajanje okvirnega sporazuma/pogodbe.

- Ponudbena cena v EUR (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu fiksne cene fco sedež
naročnika. Ponudnik mora v ponudbi navesti ceno vzdrževalne ure v EUR z in brez DDV/veljavno fco sedež naročnika. Ponudnik
mora v ponudbi navesti ceno rezervnih delov v EUR z in brez DDV: fotocelica, elektronika, alu zapornica, led svetilka na zapornici.
- Rok izvedbe: v 2-eh delovnih dneh po prejemu naročilnice za izvedbo posameznega popravila. Ponudnik se zavezuje, da bo
izvajal storitve, ki so predmet tega povpraševanja skladno s posamičnimi naročili naročnika. Naročnik naročilo potrdi z
odpošiljanjem naročilnice, s čimer tudi potrdi, da mora izvesti storitev v določenem roku.
- Rok plačila -  v 30-ih dneh po izstavitvi računa, ki ga bo izvajalec izstavil do osmega dne v tekočem mesecu za pretekli mesec .
Poročilo o opravljenem delu, podpisano s strani predstavnika naročnika, je priloga k računu.

 

MERILO IZBORA: Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo ponudil najnjižjo ceno vzdrževalne ure, veljavne fco sedež
naročnika.
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 zapornic za obdobje dveh let (št.: 273-011/2015)
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: 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

Stran: 1/1


