
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0116/H ŠEMPETER PRI GORICI,  18.9.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        23.9.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-91/2014-10

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za nabavo medicinske opreme. Minimalne zahtevane lastnosti
predmeta povpraševanja so navedene v nadaljevanju.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 1.800,00900,00
Ročni mini dopler  kot npr. MULTI DOPLEX 2, MD2 ali enakovreden ter sonda VP8-HS
DOP -SONDA - 8 MHz vaskularna.
Zahtevane funkcionalnosti: za potrebe merjenja segmentnih tlakov, detekcije prifernih
pulzov pri pacientih v kirurških ambulantah.
Tehnični podatki: višina 140mm,širina 74mm,debelina 27mm, z zvočnim izhodom in
izhodom za slušalke, LCD prikazovalnik, ohišje prevlečeno s ABS polikarbonatnim slojem,
9V alkalna manganska baterija, aktivni zmanjševalnik šuma, dvosmerni prikaz. CAL
funkcija 5-nivojska.
Zapis blagovne znamke pomeni zgolj informacijo o inštrumentariju. Naročnik skladno z
določilom 37. čl. ZJN-2  dopušča ponudbo enakovrednega artikla. Zapisani številčni
podatki v opisu artikla morajo biti izpolnjeni v celoti.
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1.800,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE NAROČNIKA:
1.Izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih
pripomočkov ter CE certifikat ponujene medicinske opreme skladno s PECA sporazumom.
2.Ponujena medicinska oprema mora ustrezati  predpisom varstva pri delu ter standardom in normativom, ki jih narekujejo
predpisi Republike Slovenije in EU.
3.Zagotavljanje pooblaščene servisne službe v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ponujene medicinske
opreme ter rezervnih delov v RS za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) ( rok dobave rezervnih delov ni daljši od
14 dni ).
4.Ponujena medicinska oprema mora biti nova in zadnje generacije.
5.Dostava medicinske opreme franco naslov zavoda (skladišče) najkasneje v roku 30-ih dni od prejema naročilnice;
6.Najmanj 2 letna garancija za ponujeno medicinsko opremo, šteto od uspešno opravljene primopredaje.

DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA:
1. Ponudbena cena (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema dobavo razpisanega blaga po načelu fiksne
cene fco Splošna bolnišnica „Dr. Franca Derganca“ Nova Gorica - skladišče ( po potrebi tudi montažo!).
2. Rok plačila - 30 dni po primopredaji.
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.
V kolikor je na aparat vezana uporaba potrošnih materialov ponudnik v ponudbi navede možne proizvajalce potrošnega materiala.
Potrošni material bo naročnik naročal in kupoval skladno z veljavnimi predpisi in izvedenimi internimi postopki javnih naročil glede
na dejanske potrebe.
Ponudnik mora v ponudbi navesti znesek vzdrževanja (servisni pregledi skladno z navodili proizvajalca) ter ceno delovne ure
popravila za čas pričakovane življenjske dobe medicinske opreme.
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MERILO IZBORA: najnižja cena medicinske opreme + cena vzdrževanja za čas pričakovane življenjske dobe medicinske opreme
(7 let)
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 Ročni mini dopler (št.: 273-91/2014-)
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:  MATJAŽ MRHAR, dipl.zn. (tel. št.: 05 3301065).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

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