
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0029/S ŠEMPETER PRI GORICI,  12.3.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        19.3.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-026/2015-20

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaArtikel Količina Rok dobaveEMNaziv artikla

1. 3.500,003.500,001 19.3.2015KOSProjekti in projektna
dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije: Projekt za izvedbo (PZI)  za izdelavo izravnalnega
bazena na iztoku iz glavne stavbe bolnišnice in preureditev iztoka iz energetike – namesto
v potok Vrtojbica, v iztok iz glavne stavbe bolnišnice.
Projektna dokumentacija se izdela  skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji
(Uradni list RS št.55/2008). Projektna rešitev in dokumentacija mora ustrezati zahtevam, ki
izhajajo iz Okoljevarstvenega dovoljenja št. 35441-74/2013-6 z dne 11.11.2014. Dokument
je objavljen na naročnikovi spletni strani v okviru objave tega povpraševanja.

SJN011

3.500,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.V ponudbeni ceni (v EUR z DDV) morajo biti zajeti vse stroški  v zvezi s predmetom povpraševanja, vključno s projektantskim
nadzorom v skupni količini 3. obiskov projektanta na objektu (prihod na delovišče, kilometrina, dnevnica, čas na poti ipd.).
2. Dokumentacija se dostavi v 6x natisnjenih izvodih in 1x na CD mediju v 45 dneh od prejema naročila.
3. Rok plačila:  v 30-ih dneh od izstavitve računa, ki ga bo izbrani izvajalec dostavil po uspešno opravljeni primopredaji.
4. Reference: najmanj ena referenca, ki izkazuje izdelavo  projektne dokumentacije Projekt za izvedbo (PZI)  za izdelavo
izravnalnega bazena na kanalizacijskem omrežju v zadnjih treh letih pred objavo povpraševanja. Navedba referenčnega posla je
obvezna sestavina ponudbe.
5. Izdelovalec načrtov se odpoveduje avtorskim pravicam iz naslova izdelane projektne dokumentacije.
MERILO IZBORA: najnižja cena

 

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 Izdelava projektne dokumentacije (PZI) za izdelavo izravnalnega bazena na iztoku iz glavne stavbe
bolnišnice in preureditev iztoka iz energetike (št.: 273-026/2015-)
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: mag. ROBERT BIZJAK-OVIDONI, dipl.inž.str., spec.managementa (tel. št.: 05 3301450).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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

Stran: 1/1


