
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0124/G ŠEMPETER PRI GORICI,  29.9.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        1.10.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-097/2014-9

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 550,00550,00
Sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje storitev pooblaščene osebe za varstvo pred
požarom in strokovnega delavca za varno delo.
Storitev zajema le nujna opravila v času do zaposlitve strokovnega delavca za VZD,
vendar maksimalno en mesec.
Izbrani ponudnik bo za naročnika po potrebi opravljal le bistvene naloge s področja
varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom kot so:
- usposabljanje zaposlenih za varno delo in varstvo pred požarom po programu SB Nova
Gorica,
- raziskava in prijava nezgod pri delu,
- raziskava začetnih požarov in eksplozij,
- sodeloval pri raziskavi hujših požarov,
- sodeloval pri postopkih IK ZPIZ (izpolnjevanje obrazcev – del ki se nanaša na
strokovnega delavca VZD).
Predviden obseg storitev:
Okvirno predvideno število usposabljanj za varno delo in varstvo pred požarom na sedežu
naročnika: ena skupina do 5 ljudi.
Okvirno predvideno število nezgod pri delu: 2 nezgodi z enim udeležencem.
Maksimalno predvideno število začetnih požarov: 1 začetni požar.
Okvirno predvideno število postopkov IK ZPIZ: 1 postopek
Ocenjen čas za raziskavo hujše nezgode pri delu v primeru hujšega požara: 5 ur

SJN023 Ostale storitve - razno 1 1.10.2014KOS

550,00Skupaj : EUR

Bistvene zahteve:
1. Ponudnik vpiše cene v EUR z DDV na enoto storitve v priloženo tabelo. Cena mora vsebovati vse znane in neznane stroške
(stroški dela, materiala, prevozni stroški ipd.)
2. Ponudnik mora izpolnjevati zahteve za izvajanje storitev skladno s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva
pred požarom.
3. Ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo, ki ima opravljen strokovni izpit iz področja varnosti in zdravja pri delu,
andragoški izpit ali tečaj za izvajanje usposabljan s področja VZD ter eno osebo, ki ima opravljen splošni in posebni del
strokovnega izpita s področja varstva pred požarom.
4. Naročnik se ne zavezuje naročiti vse storitev v okvirnih količinah, ampak bo posamezno storitev naročil glede na dejanske
potrebe. Pri naročanju posameznih storitev lahko v smislu količine pride do odstopanj, zlasti pri usposabljanjih novo zaposlenih,
vendar skupna vrednost storitev ne sme preseči ocenjene vrednosti.
5. Naročnik bo ponudniku plačal le dejansko opravljene storitve 30 dni po izvedbi le-te.
Merilo izbora: Najnižja ponudbena vrednost (usposabljanje skupine 5 ljudi, raziskava dveh nezgod, raziskava začetnega požara,
izpolnjevanje obrazcev ZPIZ – za en postopek, raziskava hujšega požara v obsegu 5 ur)
Ponudnik mora ponudbi predložiti kopijo potrdila dovoljenja za izvajanje storitev, ki ga izda ministrstvo ter potrdila o opravljenih
izpitih.
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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 Izvajanje storitev pooblaščene osebe za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za varno delo. (št.:
273-097/2014)
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:  SEBASTJAN CIGOJ, dipl.var.inž. (tel. št.: 05 330 1583).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

SEBASTJAN CIGOJ, dipl.var.inž. Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica

Stran: 2/2Povpraševanje: 14/0124/G


