
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 13/0138/I ŠEMPETER PRI GORICI,  19.12.2013

 

Rok za oddajo ponudbe:        31.12.2013

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-109/2013-11

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za nabavo drobnega inventarja kot sledi:

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. SJN026 12.538,6212.538,6231.12.2013KOS1Drobni inventar
Kuhinjski pripomočki in pribor:
Sklop1: kuhinjski pripomočki in pribor- ostalo. Specifikacija artiklov se nahaja v spletni
aplikaciji v programu Gosoft pod šifro razpisa 1056.
Sklop2: kuhinjski pripomočki in pribor- naročilo. Specifikacija artiklov se nahaja v spletni
aplikaciji v programu Gosoft pod šifro razpisa 1057.

Dodatne tehnične zahteve in specifikacije:
- posoda mora biti izdelana iz visoko kvalitetnih umetnih mas kot npr. melamin in mora
izpolnjevati pogoje po veljavni Uredbi za embalažo, ki prihaja v stik z živili
- površinska glazaura mora biti odporna proti vplivom kislin in barv  in mora omogočati
pranje v pomivalnem stroju na temperaturi do 90°C
- volumen in višina skodelic s pripadajočim pokrovom sta  pogojena z višino vodil v vozičku
za razvoz hrane na oddelek
- pvc pladenj in pokrov za krožnik se izdela po vzorcu, ki ga dostavi naročnik v primeru
izbora.

12.538,62Skupaj : EUR

Specifikacija je dostopna preko internetnega naslova : www.bolnisnica-go.si (javna naročila – postopki povpraševanj pod mejnimi
vrednostmi za objavo - drobni inventar) preko objavljene povezave ob objavi povpraševanja. Zainteresirani ponudniki pridobijo
dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani zahtevajo dostop do sistema javnih naročil tako, da preko gumba
“ZAHTEVAJTE DOSTOP” posreduje naročniku elektronsko sporočilo, v katerem navede podatke o ponudniku in sicer ime firme,
naslov, matično, številko, ID številko za DDV, zakonitega zastopnika, šifro razpisa v naročnikovi spletni aplikaciji za katerega želi
imeti dostop do podatkov ter imena in priimke oseb, ki bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo za
to povpraševanje.
Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom, ki še nimajo uporabniškega imena in gesla,  posredoval uporabniška imena in gesla po
elektronski pošti. Ostalim ponudnikom, ki uporabniška imena in gesla že imajo, pa bo odprl dostop do aplikacije v roku, kot je
naveden zgoraj. Ponudniki bodo o odprtju dostopa do razpisane šifre JR obveščeni po elektronski pošti. Naročnik ne odgovarja za
morebitne primere napačno posredovanih podatkov elektronske pošte s strani zainteresiranega ponudnika.
Zainteresirani ponudniki, ki so v preteklosti že sodelovali z naročnikom in torej že imajo uporabniško ime in geslo pošljejo
naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje za oddajo ponudbe  in sicer tako, da v aplikaciji preko ikone “KONTAKT” pošljejo
sporočilo v katerem navedejo podatke o šifri razpisa v naročnikovi spletni aplikaciji, za katero želijo imeti dostop ter podatke o
morebitnih dodatnih osebah, ki jih pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo spletno aplikacijo.
Bistvene zahteve:
- Ponudnik lahko odda ponudbo za oba ali en sklop.
- Ponudnik mora ponuditi vse razpisane artikle za sklop, za katerega oddaja ponudbo.
- Garancijska doba: najmanj eno leto
- Odzivni čas za dobavo blaga: v 7. dneh od prejema pisnega naročila, izjemoma za izdelavo PVC pladnjev in pokrovov za
krožnike po vzorcu v 14. dneh od prejema  pisnega naročila.
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- Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpis ponujenega drobnega inventarja s ponudbenimi cenami v EUR z DDV iz naročnikove
spletne aplikacije (žigosan in podpisan) ter kataloge ponujenega drobnega inventarja. Pri vpisovanju podatkov o ponujenih artiklih
v  naročnikovo spletno aplikacijo mora  ponudnik vpisati tudi ponudbeno ceno v EUR z DDV na razpisano enoto mere. Ponudnik
mora v spletni aplikaciji izpolniti tudi polja; e-pošta za naročila, skrbnik pogodbe in podpisnik pogodbe. Navedba blagovne znamke
v specifikaciji prdmeta povpraševanja pomeni zgolj informacijo o razpisanem artiklu. Naročnik dopušča prijavo enakovrednega
artikla. V primeru, ko ponudnik ne ponuja identičnega artikla razpisanemu, mora ponudnik v spletni aplikaciji označiti, da ponuja
"nadomestek" in obvezno izpolniti polja: slovenski naziv,proizvajalec, opis sestave  izdelka/artikla, kataloška številka in katalog
Vpis polja “OPOMBA” je neobvezen.
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.
Ocenjena vrednost za oba sklopa znaša 12.538,62 EUR (brez DDV), med tem znaša ocenjena vrednost  za  Sklop 1:kuhinjski
pripomočki in pribor- ostalo:  5.977,55 EUR (brez DDV), za Sklop 2: kuhinjski pripomočki in pribor- naročilo: 6.561,07 EUR (brez
DDV).

 

Merilo izbora: najnižja ponudbena vrednost.
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 Kuhinjski pripomočki in pribor (št.: 273-109/2013-)
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:  GABRIJELA PUC (tel. št.: 05 3301490).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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