
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 15/0060/O ŠEMPETER PRI GORICI,  15.6.2015

 

Rok za oddajo ponudbe:        19.6.2015

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-52/2015-19

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 2.450,002.450,00
Opis storitve: Pregled in izdaja potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne
požarne zaščite v skladu z Zakon o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št.:71/93 s
sprem.) in Pravilnikom o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne
zaščite (Uradni list RS, št.: 45/2007 s sprem.) za objekte:
1.Oddelek za invalidno mladino,Stara Gora: Pregled sistema »APZ« varnostna
razsvetljava PAVILJON I,II,II,IV, na lokaciji Stara Gora, za 91 varnostnih svetilk;Pregled
sistema« APZ« sistem za javljanje prisotnosti gorljivih plinov, za 1x požarna centrala
proizvajalca ZITON, 1x javljalnik prisotnosti gorljivih plinov v kotlovnici,70x avtomatski
javljalniki požara, 6x ročni javljalnik požara, 3x sirena javljanja požara, 1x kupola za odvod
dima in toplote. Agregatno napajanje je del sistema.
2.Bolnišnica s pomožnimi prostori, na lokaciji Ul. Padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri
Gorici
Pregled sistema »APZ« varnostna razsvetljava, za 990 varnostnih svetilk;
Pregled  sistema »APZ« sistem za javljanje prisotnosti gorljivih plinov, za 4x požarna
centrala, 152 avtomatskih  javljalnikov požara, 38 ročnih javljalnikov požara, 2 prisotnosti
gorljivih plinov v plinski kotlovnici, 70x optični javljalniki požara, 2x sirena javljanja požara,
90x požarne lopute. 4x avtomatsko odpiranje oken v primeru zadimljenosti objekta.
Agregatno napajanje je del sistema.
3.Sestrski dom, na lokaciji Prekomorskih brigad 60B, 5290 Šempeter pri Gorici
Pregled sistema »APZ« varnostna razsvetljava, za 10 varnostnih svetilk;
Pregled  sistema »APZ« sistem za javljanje prisotnosti gorljivih plinov, za 1x požarna
centrala, 1 javljalnik prisotnosti gorljivih plinov v kotlovnici

SJN013 Vzdrževanje in popravilo - ostalo 1 19.6.2015KOS

2.450,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1. Ponudnik mora biti pooblaščeni izvajalec razpisane storitve, kar izkaže z ustrezno listino, ki jo priloži ponudbi.
2.Ponudbena cena (v EUR z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo razpisane storitve po načelu
fiksne cene fco lokacije naročnika. V ceno mora biti vključen tudi ponovni pregled v primeru neuspelega preizkusa pregleda
sistemov.
Predviden ponovni pregled minimalno 1x.
3.Rok izvedbe -  Izvedba: v 8-ih dneh od prejema naročila.
4.Rok plačila - 30 dni po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika
5.Garancijska doba: za izvedeno storitev 1 leto.
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 Pregled sistemov aktivne požarne zaščite "APZ" (št.: 273-52/2015-)
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: 2/2Povpraševanje: 15/0060/O


