
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0044/H ŠEMPETER PRI GORICI,  15.4.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        22.4.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-035/2014-10

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 3.200,003.200,0022.4.2014KOS1Ostale storitve - razno
Zamenjava dotrajanih odvodnih meteornih cevi na lokaciji arhiva klet glavna stavba.

Storitev zajema demontažo obstoječe LTŽ kanalizacije, izdelavo fiksnih točk fi 150 - fi 110
mm,  dobavo ter montažo troslojne brezšumne cevi fi 160 mm (cca 14 m),  dobavo ter
montažo fazonskih kosov fi 160 in fi 110 mm (cca 4 m), dobavo ter namestitev
elektrotermičnih spojev fi 170 - fi 110 mm - 2 kosa, dobavo ter izdelavo Armstrong izolacije
na omrežju meteorne vode (cca 18m), zidarska dela (štemanje), čiščenje, zaščita, odvoz
odpada v trajno deponijo, razni drobni in vezni material, prevozi, preiskusi.

3.200,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudbena cena (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu funkcionalni ključ v roke.
2.Rok izvedbe - Dela se izvaja v popldanskem času oz. na dan sobote in nedelje, dnevno zapustiti čisto delovišče.
3.Rok plačila - 30 dni po primopredaji.
4.Garancijska doba: najmanj 1 leto od primopredaje.

 

MERILO IZBORA: najnižja cena
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 Zamenjava dotrajanih odvodnih meteornih cevi (št.: 273-035/2014-)
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: mag. ROBERT BIZJAK-OVIDONI, dipl.inž.str., spec.managementa (tel. št.: 05 3301450).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

KATJUŠA BIZJAK, univ.dipl.prav. Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica

Stran: 1/1


