
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0024/E ŠEMPETER PRI GORICI,  5.3.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        11.3.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-022/2015-7

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 3.000,003.000,00
Vzdrževanje plinskega kotla VISSMANN VITOPLEX 100 SX1 in gorilnika WEISHAUPT tip:
WG20 F/1-AZ-LN za obdobje treh let.

OPIS  PREDMETA:
Ad 1.1) Izvedba letnega servisnega pregleda plinskega kotla v obsegu: •Pregled, preizkus in nastavitev regulacijske in varnostne opreme na toplovodnem  kotlu. •Pregled signalni naprav. •Pregled kotelnih armatur in cevovodov. •Kontrola tesnosti plinske proge.

Ad 1.2) Izvedba letnega servisnega pregleda gorilnika v obsegu: •Servisni pregled delovanja gorilnika. •Razstavljanje in čiščenje vseh vitalnih delov gorilnika; regulacija in nastavitev gorilnika. •Kontrolne meritve emisij dimnih plinov, z izpisom testerja.

Ad 2) Vzdrževanje - odprava napak delovanja
Ponudnik bo ves čas trajanja pogodbe nudil tudi ostala vzdrževalna dela. In sicer :odpravo
napak na kotlih, gorilnikih in pripadajoči opremi, ki so bile ugotovljene ob izvedbi servisa in
intervencijsko odprava napak na poziv.
Ponudnik se bo moral, na  zahtevo naročnika, za intervencijski poseg - nepredvidena
popravila za odpravo napak na poziv odzvati v roku 24 ur po prejetju naročila, oziroma v
najkrajšem možnem času.

SJN013 Vzdrževanje in popravilo - ostalo 1 11.3.2015KOS

3.000,00Skupaj : EUR

PONUDBENI CENIK STORITEV:
Ponudnik  mora v ponudbi navesti cene za storitve kot sledi:
1. Cena letnega servisa (točka Ad1.1 in Ad1.2): _____________ EUR (brez DDV).
2. Cena letnih servisov (točka Ad1.1 in Ad1.2) za obdobje 3-eh let : _____________ EUR (brez DDV).
Op.:  V ceni servisnih storitev je potrebno upoštevati postavke: delo, poraba drobnega  potrošnega materiala in prevozni stroški.

3. Cene storitev  “Vzdrževanje - odprava napak delovanja” ( točka Ad2) :
3.1. Cena delavne ure (ponedeljek- petek 08.00 do 21.00 h) : _____________ EUR.
3.2. Cena delavne ure (sobota, nedelja, praznik, 08.00 do 21.00 h ) : _____________ EUR.
3.3. Prihod na objekt (prevozni stroški):  _____________ EUR.

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe  je  najnižja skupna okvirna ponudbena vrednost,seštevka iz točk A+B+C +D:
A= točka 2 cenika storitev (Skupna ponudbena vrednost servisnih storitev za obdobje 3-eh let),
B= točka 3.1. cenika storitev ( Cena delavne ure : ponedeljek- petek, od 08.00 do 21.00h) X 30 ( predvideno število ur),
C= točka 3.2.  cenika storitev (Cena delavne ure : sobota, nedelja, praznik, od 08.00 do 21.00h) X  10 ( predvideno število ur),.
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D= točka 3.3.  cenika storitev ( Cena prihodov na objekt za odpravo napak)  X 6 (predvideno število prihodov ).

OSTALE DOLOČBE:
1. Ponudnik mora izkazati strokovno usposobljenost s potrdilom, da je pooblaščen za servisiranje  opredeljenih kotlov,
pripadajoče kotelne opreme in naprav, na področju RS.
2. Ponudnik mora izkazati strokovno usposobljenost s potrdilom, da je pooblaščen za servisiranje opredeljenih gorilnikov na
področju RS.
2. Ponudnik mora po opravljenem servisu podati servisno poročilo .
3. Naročanje in izvedba storitev:
-  vsako posamezno servisno storitev bo izvajalec opravil  po predhodno oddani ponudbi in po prejetju   naročilnice,
- storitev bo zaključena po podpisu delovnega naloga in po opravljeni primopredaji (primopredajni zapisnik),
- izjemoma, v primeru nujne intervencije bo izvajalec opravi storitev že takoj po prejetju  poziva naročnika (telefon, GSM, e- mail),
še pred prejetjem “naročilnice”. Vrstni red nadaljnjih postopkov naročanja bo enak, kot v predhodni točki.
4. Garancija na opravljeno storitev bo veljala šest mesecev.

 

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 Vzdrževanje plinskega kotla VISSMANN VITOPLEX 100 SX1 in gorilnika WEISHAUPT tip: WG20
F/1-AZ-LN za obdobje treh let (št.: 273-022/2015)
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
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