
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0049/D ŠEMPETER PRI GORICI,  30.4.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        11.5.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-041/2015-6

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvajanje storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaArtikel Količina Rok dobaveEMNaziv artikla

1. 2.000,002.000,001 11.5.2015KOSVzdrževanje in popravilo -
ostalo
Vzdrževanje fotokopirnih strojev MINOLTA z dobavo potrošnega materiala (razen papirja)
za obdobje 2 let"
SEZNAM FOTOKOPIRNIH STROJEV na lokaciji SB Nova Gorica  (model; leto nabave;
ser.št.; število kopij na dan 24.3.2015; predvideno št. kopij na leto, predvideno število
rednih letnih servisov):
1. MINOLTA DIALTA Di 3010; leto nabave:2004; ser.št.:21708607; stanje števca:1218023;
13.000 kopij/leto; 1;
2. KONICA 1312; leto nabave:2004;ser.št.: 26MF37752; stanje števca:96712; 20.000
kopij/leto
3. Page Pro 1390 MF; leto nabave:2009; ser.št.:2410021946; stanje števca:55775; 13.000
kopij/leto; 1;
4. Bizhub C280; leto nabave:2010; ser.št.:A0ED022009946; stanje števca:628877;
107.000 kopij/leto od tega 20.000 barvnih in 87.000 črno belih; 2
5. Bizhub 362; leto nabave:2010; ser.št.:A11U02105376; stanje števca: 704725; 151.000
kopij/leto; 2.
Redni servis se opravi na določeno število kopij, ki jih predpiše proizvajalec ali najmanj 1x
na leto.
Vzdrževanje zajema:
 •redne servisne preglede, ki si jih določi ponudnik po specifikaciji proizvajalca;
 •interventna popravila.

SJN013

2.000,00Skupaj : EUR

Bistvene zahteve naročnika:
Izbrani ponudnik bo moral:
 •vzdrževati funkcionalno sposobnost fotokopirnih strojev za vsak delovni dan od ponedeljka do petka za obdobje trajanja

pogodbe;
 •zagotavljati tudi interventna popravila na klic pooblaščene osebe naročnika (v primeru okvare fotokopirnega stoja); pričetek

popravila max 24 ur od naznanila, max čas za odpravo napake 48 ur od potrditve predračuna za popravilo, izjemoma 5 delovnih
dni, če se gre za večja popravila, ponudnik mora v ponudbi navesti ceno delovne ure popravila;
 •v primeru zamenjave rezervnega dela se le ta obračuna po veljavnem ceniku
 •dati 6-mesečno garancijo na zamenjan rezervni del ter enoletno garancijo na storitev;
 •v primeru odpisa fotokopirnega stroja zaradi prevelikih stroškov popravila ali nedobavljivosti rezervnih delov (zaradi zastarelosti)

se fotokopirni stroj odpiše in izloči iz pogodbe;
 •izvajalec mora pristopiti k izvajanju rednega servisa najkasneje v 48-tih od naznanila.

Ponudbeni predračun mora vključevati ponudbeno ceno v EUR z DDV za:
 �en redni servisa za aparate pod točko 1,2,3;
 �dva redna servisa za aparate pod točko 4 in 5;
 �10 obračunanih delovnih ur za popravila fotokopirnih strojev
 �potne stroške za 7 interventnih popravil

MERILO IZBORA: najnižja okvirna ponudbena vrednost kot zapisana v predračunu v EUR z DDV, ki velja fco sedež naročnika
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Rok plačila - 30 dni po prejemu računa, ki sledi izvedeni storitvi.

 

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 Vzdrževanje fotokopirnih strojev KONICA-MINOLTA za obdobje dveh let (št.: 273-041/2015)
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:  JANEZ BANEVEC, inž.elek. (tel. št.: 05 3301464).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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