
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0131/C ŠEMPETER PRI GORICI,  11.11.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        17.11.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-104/2014-5

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 3.945,003.945,00
Pregled in preizkus tesnosti plinskih napeljav v SB in naprav na tej napeljavi za obdobje 3
let.
Lokacija plinske napeljave in vrsta plinske napeljave
1.Mikrobiološki laboratorij stara stavba SB: Razvod  gumi cevi,  iz ene jeklenke
propan-butan ( 10 kg) do plinskih laboratorijskih gorilnikov – 3 DM.
2.Sestrski dom SB - plinska kotlarna: Plinska instalacija DN 32 od plinske pipe  do dveh
plinskih peči Bongass ( Z.P.).
3.Kotlovnica v SB- plinska kotlarna: Plinska instalacija DN 70 od plinske pipe do dveh T.K.
LOOS ( Z.P.).
4.Kotlovnica v SB- plinska kotlarna: Plinska instalacija DN 32 od plinske pipe do dveh P.K.
LOOS  ( Z.P.).
5.Oddelek za invalidno mladino Stara Gora, paviljon 4: Plinska instalacija DN 70 plinska
kotlarna od rezervoarja za UNP  do plinske peči VISSMANN.
6.Oddelek za invalidno mladino Stara Gora, paviljon 1, paviljon 2 in paviljon 3: Plinska
instalacija DN 70  od rezervoarja za UNP do treh plinskih peči Unical.

SJN023 Ostale storitve - razno 1 17.11.2014KOS

3.945,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Pregled mora biti opravljen skladno z veljavno zakonodajo: Zakonom o varnosti in zdravja pri delu (Ur. l. RS, št.: 56/1999 s
sprem.), Zakonom o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št.: 71/1993 s sprem.) in Pravilnikom o varnosti in  zdravju pri uporabi
delovne opreme (Ur. l. RS, št.:101/2004s sprem.).
2.Ponudnik mora v ponudbi predložiti dokazilo - odločbo Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za
opravljanje obdobnih pregledov in preizkusov delovne opreme.
3.Ponudbena cena (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu funkcionalni ključ v
roke fco v povpraševanju označene lokacije in mora zajemati vse stroške (ceno vseh sodelujočih pri pregledu, uporabo naprav,
uporabo potrošnega materiala).
Ponudnik mora v ponudbi specificirati ponudbeno ceno pregleda za posamezno plinsko napeljavo v EUR z in brez DDV, vse
preglede skupaj za eno (1) leto in vse preglede skupaj za tri (3) leta.
4.Rok izvedbe - v 14-ih dneh po prejemu naročilav dogovoru z naročnikom.Pregled ene oz.več plinskih napeljav istočasno, bo
izbrani ponudnik opravil v dogovoru z naročnikom in po prejetju naročilnice. Pregled bo zaključen po  predaji zapisnika o pregledu
in poročila o ustreznosti, na način, kot zahteva zakonodaja.
5.Rok plačila - 30 dni po predaji zapisnika o pregledu in poročila o ustreznosti za vse plinske napeljave.
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 Pregled in preizkus tesnosti plinskih napeljav in naprav za obdobje treh let (št.: 273-104/2014)
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:

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

Stran: 2/2Povpraševanje: 14/0131/C


