
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0109/E ŠEMPETER PRI GORICI,  2.9.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        9.9.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-84/2014-10

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvajanje storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 672,00672,00
Robljenje iverala z abs trakom (skupaj 400 tekočih metrov). V storitvi je zajeto: prevzem
iverala pri naročniku, fini obrez iverala, robljenje iverala z abs trakom deb. 1,5-2 mm (trak
dobavi izvajalec) v RAL abs traka v odtenku iverala, dobava izdelkov naročniku, fco
centralno skladišče.

SJN023 Ostale storitve - razno 1 9.9.2014KOS

672,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudbena vrednost (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) za robljenje iverala v skupni količini 400
tekočih metrov zajema izvedbo po načelu fiksne cene fco sedež naročnika. Ponudnik v ponudbi tudi specificira ponudbeno ceno
za robljenje iverala na tekoči meter.
2.Rok izvedbe - maksimalno 30 dni od prejema naročilnice.
3.Rok plačila - 30 dni po primopredaji.
4.Garancijska doba: najmanj 6 mesecev od primopredaje.
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.

 

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 Robljenje iverala (št.: 273-84/2014-)
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: mag. ROBERT BIZJAK-OVIDONI, dipl.inž.str., spec.managementa (tel. št.: 05 3301450).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

MARJETKA REBEK, posl.sekr. Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica

Stran: 1/1


