
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0019/C ŠEMPETER PRI GORICI,  2.3.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        6.3.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-017/2015-5

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 3.700,003.700,00
Mikrobiološka dezinfekcija  klima naprav po seznamu iz priloge.Ponudnik se zavezuje, da
bo delo opravil kakovostno, v skladu s strokovnimi standardi in da bo uporabljal biološko
razgradljiva čistilna sredstva, kar bo moral tekom izvajanja storitev izkazati naročniku.
Storitev vključuje :  suho čiščenje, mokro čiščenje s toplo vodo 70-80 st.C, razmaščevanje
in dezinfekcijo s suho paro 165-175 st.C. klima naprav   (notranjost naprave : grelno
-hladilna rebra,  korito kondenza z odvodno cevjo kondenza, ventilar, filter in zunanjo enoto
pri split klima napravah).
Izbrani izvajalec bo  dolžan vsako delovišče protiprašno zaščititi in poskrbeti za odvoz
ostankov čiščenja.

SJN013 Vzdrževanje in popravilo - ostalo 1 6.3.2015KOS

3.700,00Skupaj : EUR

 BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudbena cena (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema  vse stroške in dajatve za izvedbo razpisane
storitve po načelu fiksne cene fco lokacija/lokacije naročnika. Ponudnik mora v ponudbi specificirati ceno storitve po posamezni
napravi iz priloge.
2.Rok izvedbe : v 30-ih dneh po prejemu naročnice. Storitve se bodo izvajale po predhodnem dogovoru z naročnikom. Na oddelku
dializa 2 samo ob nedeljah, dializa 1 ob sobotah in nedeljah, v Stari Gori vsak dan od 9h do 14h.
3.Rok plačila - 30 dni po dostavi poročila o izvedeni storitvi.
4.Garancijska doba na izvedeno storitev: 6 mesecev
5. Ponudnik mora izkazati z referenčno izjavo naročnika, da je razpisane storitve izvedel v najmanj dveh ustanovah z (npr.
zdravstvene ustanove, šole, domovi starejših občanov).
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 Mikrobiološka dezinfekcija  klima naprav (št.: 273-017/2015)
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:  DUŠAN MAGAJNE, inž.str. (tel. št.: 05 3301480).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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

Stran: 2/2Povpraševanje: 15/0019/C


