
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0031/E ŠEMPETER PRI GORICI,  19.3.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        24.3.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-22/2014-7

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 3.330,003.330,0024.3.2014KOS1Ostale storitve - razno
Izdelava načrta zaščite in reševanja za dejavnost bolnišnice na lokaciji Šempeter pri Gorici
in lokaciji Stara Gora.

3.330,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1. Pri izdelavi načrta je potrebno upošteval veljavno zakonodajo s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, občinske
- regijske in državne načrte ter druge morebitne predpise in standarde. (od nosilcev občinskih-regijskim ter državnim načrtov
pridobil podatke izvajalec)
2. Načrt mora biti izdelan v tiskani in elektronski obliki po 1 izvod.
3. 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.
4. Rok izvedbe - maksimalno 30 dni od prejema naročilnice.
5. V primeru, da bo naročnik v roku enega (1) leta po primopredaji ugotovil morebitne napake ali bo potrebno načrt še dodatno
uskladiti, bo izbrani ponudnik/izvajalec napake odpravil oziroma načrt uskladil na lastne stroške.
6. Rok za odpravo pomanjkljivosti ali dodatno uskladitev: 7 dni
7. Rok plačila - 30 dni po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika. Pogoj za primopredajo je poleg dostave izdelanega
načrta zaščite in reševanja, tudi dostava finančnega zavarovanja za dobro izvedeno storitev z menično izjavo in pooblastilom za
unovčenje ter tremi (3) bilanco menicami v višini 10% vrednosti naročila in z veljavnostjo 1 leto od dneva primopredaje plus 1 dan,
ki ga bo naročnik uveljavil v primeru, ko izvajalec na poziv naročnika ne bo v predpisanem roku 7 dni odpravil pomanjkljivosti
oziroma dodatno uskladil načrta.
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 Izdelava načrta zaščite in reševanja za dejavnost bolnišnice (št.: 273-22/2014)
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:  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


