
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0154/I ŠEMPETER PRI GORICI,  5.12.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        11.12.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-124/2014-11

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 4.074,004.074,00
Popravilo strehe – atike (terase) na lokaciji 9A  nadstropje glavna stavba (popis Pintar,
poz. 27).
Popravilo zajema sanacijo membrane in sanacijo fasade. Sanacija membrane zajema
začasno odstranitev prodca odstranitev vrste pohodnih pralnih plošč, čiščenje stare
(obstoječe) hidro izolacijske membrane, dolžine ca. 122 ml, izdelava prednamaza za boljši
oprijem, lokalno oplaščenje z novo EPDM membrano elastoseal, zaključevanje z novo
zaključno letvijo rš  višine 6 cm, tesnenje s sealant maso. Postavitev novega PP filca, ter
postavitev prodca in pohodnih plošč;
Lokalno popravilo poškodovane fasade, izmere ca. 20 m2, ki zajema pripravo podlage za
nanos sanacijske mase, dobava in montaža mase. Končni oplesk fasade ni predmet
naročila (izvede naročnik).
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2. 560,00560,00
Popravilo odtočne kanalizacijske inštalacije v kleti glavne stavbe.
Popravilo zajema odpiranje stropnih letev, zaščito hodnika ter demontaža ter razrez LTŽ
kanalizacijske instalacije fi 75 mm z odstranjevanjem ter odvozom na deponijo.
-dobava in montaža odtočne cevi Geberit črne barve ali boljšimi, s termoskrčlljivimi
elementi, cevmi, varilnimi spojkami, koleni ter tesnilnim materialom
-dobava in montaža: Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi ( varilni material,
nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili (NPU in NPL),
jekleni pocinkani perforiran trak)

SJN023 Ostale storitve - razno 1 11.12.2014KOS

4.634,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudbena cena (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu fiksne cene in
funkcionalnega ključa v roke.
2.Rok izvedbe - maksimalno 30 dni od prejema naročilnice.
3.Rok plačila - 30 dni po primopredaji.
4.Garancijska doba: najmanj 2 leti od primopredaje - za postavko pod zap. št. 1
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 Vzdrževalna dela na objektu bolnišnice (št.: 273-124/2014-)
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:  GALINA LIČEN (tel. št.: 05 3301091).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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

Stran: 2/2Povpraševanje: 14/0154/I


