
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0052/I ŠEMPETER PRI GORICI,  8.5.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        13.5.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-045/2015-10

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 8.900,008.900,00
Vzdrževanje požarnega sistema za obdobje treh (3) let.

Predmet povpraševanja zajema izvajanje storitev vzdrževanja požarnega sistema - redno
trimesečno vzdrževanje požarnega sistema skladno z veljavnimi predpisi po posameznih
požarnih centralah kot so opredeljene v nadaljevanju.Vzdrževanje zajema pregled in
preizkus naprav, kontrolo rezervnega napajanja, testiranje naprav po navodilih
proizvajalca, odstranjevanje napak na napravi, vodenje evidenc o pozivih in okvarah,
poučevanje oseb in strokovno svetovanje in izdajo potrdil o pregledih in preizkusih. a)2x Požarna centrala proizvajalca Iskra z optični javljalniki in 1x Siemens Požarna
centrala. DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA:1x zamenjava akumulatorjev, nazivne
vrednosti 100Ah za dve centrali Iskra,1x zamenjava akumulatorjev za požarno centralo,
nazivne vrednosti 26Ah,1x zamenjava in montaža magneta požarnih vrat z elektro
napajalnikom. b)b)1x  požarna centrala ZITON z vsemi pripadajočim javljalniki požara in sirenami.
DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA:1 x zamenjava akumulatorjev nazivne vrednosti 26Ah
(2 kosa),5 x zamenjava dimnih javljalnikov. c)c)1x Požarna centrala proizvajalca ZARJA, 2x plinski javljalnik propana. DODATNE
ZAHTEVE NAROČNIKA:2 x letna kalibracija dveh plinskih javljalnikov propana.

SJN023 Ostale storitve - razno 1 13.5.2015KOS

8.900,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1. Ponudbena cena (v EUR z DDV; DDV mora biti specificiran posebej) mora zajemati vse stroške za izvajanje razpisane storitve
in velja fco lokacije naročnika. V ceni morajo biti zajete tudi vse intervencije zaradi odprave napak z odzivnim časom maksimalno
12h,  vse dni v letu.
2.Rok plačila - 30 dni po izvedeni storitvi in dostavi poročila.
3.Garancijska doba: za izvedeno storitev 1 leto, za eventuelno zamenjane rezervne dele 6 mesecev.
MERILO IZBORA: najnižja cena

Stran: 1/2



 

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  Storitve vzdrževanja požarnega sistema za obdobje treh (3) let (št.: 273-045/2015-)
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:  (tel. št.: ).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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