
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0026/B ŠEMPETER PRI GORICI,  5.3.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        7.3.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-18/2014-4

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 1.140,001.140,007.3.2014KOS1Ostale storitve - razno
Pol letni radiološki nadzorni pregled laboratorija za nuklearno medicino.

1.140,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE
1. Ponudbena cena (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu fiksne cene fco Splošna
bolnišnica "dr.Franca Derganca" Nova Gorica, Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Gorici.
2. Rok izvedbe - maksimalno 7 dni od prejema naročilnice.
3. Izpolnjevanje pogojev skladno z določbami  Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (Ur.l. RS št. 102/04 s
spremembami in dopolnitvami) in veljavnimi podzakonskimi predpisi;
4. Izbrani ponudnik bo storitev izvajal v skladu s pravili stroke, mednarodnimi standardi in veljavnimi predpisi s področja varstva
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.
5. Pregled mora opraviti pooblaščeni medicinski fizik.
6. Rok plačila: v 30-ih dneh po prejemu poročila o izvedeni storitvi.

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 Pregled laboratorija za nuklearno medicino (št.: 273-18/2014)
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:  BARBARA KOMPARA, dipl.inž.rad. (tel. št.: 05 330 1050/1052).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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

Stran: 1/1


