
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0008/C ŠEMPETER PRI GORICI,  4.2.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        6.2.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-7/2015-6

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve upravljanja večstanovanjske hiše za obdobje od
sklenitve pogodbe do 31.1.2018.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 10.728,0010.728,00
Upravljanje stanovanjske hiše v Ulici Prekomorskih brigad 60/b v Šempetru pri Gorici za
obdobje treh let (od sklenitve pogodbe do 31.01.2018). Natančnejši opis predmeta naročila
je v prilogi 1, ki je sestavni del tega povpraševanja.

SJN023 Ostale storitve - razno 1 6.2.2015KOS

10.728,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudbena cena (v EUR z DDV), ki vključuje vse storitve, ki so opredeljene v predmetu povpraševanja za obdobje treh let.
2.Odlog plačila kvartalno (za 3 mesece skupaj in sicer vsakič po 3/36 pogodbenega zneska v 30 dneh po izstavitvi računa, ki ga
bo izbrani ponudnik izstavil za preteklo trimesečje.)

 

Merilo izbora: najnižja ponudbena cena v EUR z DDV za obdobje treh let.
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 Upravljanje stanovanjske hiše v Ulici Prekomorskih brigad 60/b v Šempetru pri Gorici za obdobje treh let
(od 01.02.2015 do 31.01.2018). (št.: 273-7/2015)
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:  PETER ŽUŽEK, dipl.var.inž. (tel. št.: 05 330 1583).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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

Stran: 1/1


