
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0018/K ŠEMPETER PRI GORICI,  21.2.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        26.2.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-011/2014-13

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. SJN010 6.000,006.000,0026.2.2014KOS1Nemedicinska osnovna sredstva
Zakup 380 licenc antivirusni program za obdobje 2 leti.
Tehnične zahteve programa:
- združljiv z Win XP, Vista, Win 7, Win 8, Win 8.1 za 32 bit in 64 bit
- zaznavanje in odstranjevanje virusov, trojancev, spyware, adware, hoax, phising,
pharming, rootkit
- nadzor dostopa do spletnih strani po kategorizaciji ( web filtering), izdelava različnih
profilov dostopa do spleta, analiza dostopa, podpora protokolov pregleda za HTTP in
HTTPS
- centralna spletna administratorska konzola, ki služi upravljanju, distribuciji, administraciji,
namestitvi in nadgradnji celotne zaščite.

6.000,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1. Ponudbena cena v EUR (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema namestitev antivirusnega programa za
350 računalnikov s posodabljanjem za obdobje dveh let po načelu fiksne cene fco Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“
Nova Gorica.
2. Rok plačila - 30 dni po namestitvi antivirusnega programa in podpisu primopredajnega zapisnika.
3. Garancijska doba - izbrani izvajalec bo moral za obdobje veljavnosti naročila zagotavljati odpravo napak na lastne stroške.

 

4. Rok namestitve: v 8-ih dneh po prejemu naročilnice.
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 Zakup licenc za antivirusni program za obdobje dveh let (št.: 273-011/2014-)
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:  (tel. št.: ).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

MARJETKA REBEK Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica

Stran: 1/1


