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*4102-789/2020-67*
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Spoštovani,
Vabimo vas k oddaji ponudbe za: »Nabava prenosne projekcijske opreme z digitalno kinematografsko
reprodukcijo«
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v priloženi tehnični specifikaciji naročila.
Čas dobave opreme: Vsa oprema, ki je predmet povpraševanja, mora biti dobavljena v 30 koledarskih dneh
od obojestranskega podpisa pogodbe.
Ponudba se izdela v slovenskem jeziku, cene so izražene v evrih.
Ponudnik v ponudbi predloži naslednjo dokumentacijo:
- Ponudbeno dokumentacijo z rekapitulacijo ponudbenega predračuna 1
- kataloge in tehnične liste za ponujeno opremo. V katalogih in drugi tehnični dokumentaciji naj bo
posamezna vrsta opreme, ki jo ponudnik ponuja, označena
Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in DDV.
Pogoji za sodelovanje:
Ponudnik mora izkazati, da je:
-

v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila dobavil najmanj eno (1) tehnično
opremo za kinematografsko dejavnost v vrednosti vsaj 30.000 EUR brez DDV.

Garancija:
Ponudnik mora na blago nuditi štiri leta garancijske dobe, šteto od podpisa zapisnika o prevzemu opreme.
Servisna služba in zagotavljanje nadomestnih delov:
Ponudnik mora:
• biti razpoložljiv vsak dan, od ponedeljka do petka, med 8. in 16. uro,
• zagotavljati vzdrževalno službo z odzivnim časom največ 4 ure od obvestila naročnika v primeru
okvare na opremi, ki onemogoča njeno normalno uporabo,
• napake odpraviti v roku 48 ur od prejema obvestila o napaki in za ta čas nuditi ustrezno nadomestno
opremo,
• v kolikor je napaka strojne narave, mora biti naročniku v roku 24 ur odkar je dobavitelj prejel
obvestilo o okvari, na voljo vsa nadomestna oprema, potrebna za odpravo napak na tehnični opremi,
vse dokler napaka strojne narave ni odpravljena in sistem prične normalno delovati,
ter mora zagotavljati:
• servisno pripravljenost in dobavo rezervnih delov za obdobje 7 let od zaključka del za opremo iz
skupine 1 (Digitalni kino projektor s strežnikom),
• servisno pripravljenost in dobavo rezervnih delov za drugo opremo in materiale, skladno z
garancijsko izjavo proizvajalca.

1 Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsa dela,
ki ga namerava oddati v podizvajanje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi:
Izbrani ponudnik bo moral naročniku najkasneje v roku 15 (koledarskih) dni po končnem prevzemu opreme
izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer bančno garancijo ali kavcijsko
zavarovanje zavarovalnice v višini 5 odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Dodatne informacije:
Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe po e-pošti sjn@maribor.si, za tehnični del pa pri
g. Ferdo JEHART, ki je dosegljiv na tel. št.. 02 /22 01 315 ali na elektronski naslov: ferdo.jehart@maribor.si .
Načini oddaje ponudb:
Ponudnik lahko odda ponudbo skenirano po elektronski pošti na naslov: sjn@maribor.si z obveznim pripisom
v zadevi:
Ponudba za javno naročilo »Nabava prenosne projekcijske opreme z digitalno kinematografsko
reprodukcijo«
do dne 15.3.2021 do 10.00 ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku in ne bodo pravilno označene oz. ponujena oprema ne bo
izpolnjevala minimalnih tehničnih zahtev, bomo izločili in o tem obvestili ponudnike.
Naročnik si pridržuje pravico izvesti s ponudniki pogajanja o ceni, da zagotovi gospodarno porabo proračunskih
sredstev.
Izmed prejetih ponudb bo izbrana tista, ki ustreza zahtevam iz priložene specifikacije naročila in je v skladu z
merili ekonomsko najugodnejša.
Merilo za izbiro je: najnižja cena.
Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma da kadarkoli prekliče
ali ustavi vabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli neodvisno od tega,
ali se postopek zaključi z izbiro ali ne.
Lep pozdrav.

vodja Službe za javna naročila
Rok Selinšek, univ. dipl. prav.
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