
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0103/E ŠEMPETER PRI GORICI,  8.8.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        13.8.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-80/2014-7

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 12.995,0012.995,00
Peskanje in antikorozijska zaščita zaščite podzemnega rezervoarja za kurilno olje velikosti
100 m3 in sanacija pripadajočega cevovoda rezervoarja ter treh pokrovov servisnih
odprtin, pri katerih je potrebno privariti (popraviti) polomljene tečaje.
Rezervoar je vgrajen v betonski lovilni keson.
Opis del :
1. Priprava delovišča, protiprašna zaščita ter zaščita rezervoarjev pred kapljajočim
kondenzom, ki mestoma moči rezervoar.
2. Popravilo-varjenje novih tečajev na treh servisnih odprtinah
3. Peskanje (peskanje do stopnje SA 2,5 po DIN 55928/4):
- rezervoarja (dimenzije rezervoarja: l= 15.610 m; premer 2.9 m),
- tri pokrove servisne odprtine  (mera: 1mx1m),
- cevovodi (ocevje, ventili velikosti  DN32 oz. DN 40 ) v skupni dolžini 35m.
4. Odpraševanje peskanih površin.
5. Temeljno barvanje z 2K epoxi temeljno barvo.
6. Pokrivno barvanje (zaključni sloj) z 2K epoxi barvo (npr.siva).
7. čiščenje  ostankov peskanje v notranjosti betonskega kesona pospravljanje delovišča.
( Op.:Skupna debelina suhega filma znaša 250 mic.)
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12.995,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudba mora biti specificirana po delu in materialu in mora vsebovati vse stroške ( strošek dela, materiala, potni strošek, in
morebitne druge stroške).
2.Ponudbena cena v EUR (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu fiksne cene fco sedež
naročnika.
3.Dela se bodo izvajala po principu: "funkcionalni ključ v roke".
4.Rok izvedbe - maksimalno 60 dni od prejema naročilnice.
5.Rok plačila - 30 dni po primopredaji.
6.Garancijska doba: najmanj 5 leti od primopredaje.
7.Izvajalec bo moral pred primopredajo z meritvami dokazati nanosu epoxsia.
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.
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Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj eno referenco za opravljeno storitev vsaj enakega obsega.
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 Antikorozivna sanacija rezervoarja za kurilno olje (št.: 273-80/2014)
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:

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