
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0048/I ŠEMPETER PRI GORICI,  22.4.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        28.4.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-039/2014-11

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje kot sledi:.

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. SJN023 500,00500,0028.4.2014KOS1Ostale storitve - razno
Storitve hitre pošte.

500,00Skupaj : EUR

Količino in vrsto posameznih storitev je v naprej objektivno nemogoče navesti.  Naročnik bo storitve naročal po dejanskih
potrebah. Ocenjena vrednost naročila je zgolj ocena porabe in ni ugotovitveni faktor za trajanje okvirnega sporazuma/pogodbe.
Naročnik predvideva približno 97 pošiljk/letno, od tega večina v teži 5 kg (90 kos) ter v teži do 10 kg (7 kos) in v odvisnosti od tega
ocenjuje vrednost povpraševanja na 500,00 EUR brez DDV.

Bistvene zahteve naročnika:
1.Kvaliteta predmeta javnega naročila mora ustrezati vsem veljavnim predpisom Republike Slovenije.
2.Izbrani ponudnik bo za naročnika opravljal prevoz paketov na klic naročnika iz odpremne lokacije naročnika (poštni oddelek oz.
nabavna služba) in obratno, ter bo pakete dostavil naslovnikom najkasneje naslednji delovni dan do 12,00 ure. Izbrani ponudnik
bo obravnaval pošiljko kot prednostno.Naročnik prevoza je vedno SBNG.
3.Izbrani ponudnik odgovarja za morebitno uničenje ali poškodbo vsakega prevzetega paketa v vrednosti do 5000 EUR/kos.
Zavarovanje mora veljati od prevzema pošiljke pri naročniku do predaje pošiljke naslovniku. Strošek zavarovanja teh pošiljk mora
biti že vključen v ceno prevozne storitve. Ponudnik mora ponudbi priložiti lastno izjavo o zavarovanju za rizik izgube ali poškodbe
prevzete pošiljke v vrednosti do 5.000,00 EUR/1 kos pošiljle. Za prevoz pošiljk nad vrednostjo 5000 EUR7kos bo izbrani ponudnik
podal ceno zavarovanja glede na vsakokratno naročilo.
4.Izbrani ponudnik bo moral naročniku dostaviti vzorec voznega lista in vzorec izjave za reševanje eventuelnih reklamacij.
Ponudnik mora v ponudbi priložiti tudi tehnična navodila glede kakovosti za pripravo pošiljke. Naročnik bo pošiljke pakiral skladno
z navodili izbranega ponudnika. Pakiranje in označevanje mora biti v skladu s stopnjo nevarnosti poškodavanja predmeta naročila
in z namenom uporabe - prevoza predmeta naročila.
5.Izbrani ponudnik bo moral zagotavljati dostave v 24-ih urah od prevzema pošiljke. Ponudnik mora ponudbi priložiti lastno izjavo
o zagotavljanju dostave v 24 urah.
Ponudnik mora v ponudbi navesti naslov, matično število, ID številko za DDV in številko transakcijskega računa;
6.Rok plačila-1-krat mesečno, v 30-ih dneh od izstavitve računa.
7. Izbrani ponudnik bo obveznost izvajanja storitev zavaroval z eno (1) bianco menico z menično izjavo in pooblastilom za
unovčenje v višini 500,00 eurov.
Ponudnik mora v ponudbi navesti najmanj dve referenci, ki izkazujeta, da je ponudnik v zadnjih dveh letih izvajal razpisane
storitve v RS.
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.

MERILO IZBORA : najnižja okvirna vrednost ponudbe.  Okvirna vrednost ponudbe se izračuna na način: cena paketa do teže 5 kg
x 90 + cena paketa do teže 10 kg x 7.
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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 Storitve hitre pošte - sklenitev okvirnega sporazuma (št.: 273-039/2014-)
Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".  Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki
presega ocenjeno vrednost naročila.

Kontaktna oseba za pojasnila:  BORUT BADALIČ, dipl.ekon. (tel. št.: 05 3301455).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

MARJETKA REBEK Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica
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