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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
NABAVA DELOVNE OBLEKE IN OBUTVE 2020/21

BIOTEHNIŠKI CENTER NAKLO, Strahinj 99, 4202 Naklo, vabi ponudnike k predložitvi ponudbe
v skladu z zahtevami in navodili za izdelavo ponudbe na osnovi naročila po evidenčnem postopku.
Predmet naročila je »Nabava delovne obleke in obutve za dijake, študente in zaposlene« za obdobje
enega leta za naslednja sklopa:
ŠT. sklopa
Ime sklopa
1. Seznam delovne obleke (OBR-1)
2.

Seznam delovne obutve (OBR-2)

Ponudnik lahko predloži ponudbo za posamezni sklop ali oba razpisana sklopa blaga.
Ponudniki morajo ponuditi vse artikle iz posameznega sklopa. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne
bodo ponudili vseh artiklov iz posameznega sklopa izločil iz ocenjevanja ponudb.
Predmet naročila je sukcesivna nabava blaga, ki ga naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej
natančno določiti. Okvirni seznam predvidenih artiklov nabave je razviden iz obrazca delovne obleke
in obutve – predračuna. V popisu navedene količine so okvirne. Naročnik ni v ničemer zavezan glede
doseganja navedenih količin, temveč bo blago nabavljal skladno z vsakokratnimi potrebami.
Zahteve/pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati:
1. Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet tega naročila.
2. Ponudnik mora izpolnjevati vse zahteve iz povabila in zahteve, ki so navedene na
posameznem obrazcu (OBR-1) in (OBR-2.)
3. Ponudba se mora nanašati na blago, ki ustreza vsem zahtevam naročnika po opisu, kvaliteti,
tehničnih in drugih lastnostih, videzu, uporabi… Naročnik lahko zahteva dodatno
obrazložitev, vzorce blaga, deklaracije, opis za posamezne vrste blaga, na stroške ponudnika.
4. Brezplačna dostava franco-razloženo kontaktni osebi naročnika. Ponudnik v predračunu
izpolni način in rok brezplačne dostave.
5. Cene z vsemi stroški popusti iz predračuna morajo biti fiksne za obdobje trajanja pogodbe,
predvidoma od 1. 6. 2020 do 31. 5. 2021 (12 mesecev).
6. V opisu artikla za delovno obleko je zahtevan tiskan ali vezan emblem (LOGO- BC Naklo).
Tiskan ali vezen emblem mora biti vračunan v ceno blaga.
7. Naročnik lahko pri dobavitelju naroči artikle, ki sodijo v razpisane sklope, niso pa bili
navedeni v predračunu, vendar jih bo naročnik tekom izvajanja naročila potreboval skladno s
svojimi dejanskimi potrebami. Ponudnik za nabavo dodatnih artiklov, prizna določen %
rabata. Ponudnik % rabata označi na obrazcu predračuna.
8. Ponudba mora viti veljavna do 31. maja 2020.
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Navodila za izpolnjevanje:
 Ponudniki morajo predračune izpolniti v vseh delih in predložiti na predpisanih obrazcih
naročnika.
 Ponudnik vpiše cene in izračuna vrednost na dve decimalni mesti natančno. Vsi obrazci
morajo biti pravilno izpolnjeni in podpisani.
 Ponudniki predložijo ponudbo v obliki PDF in tudi obrazec predračuna v Excelu na e-naslov:
razpisi@bc-naklo.si .
 Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme na elektronski naslov;:
razpisi@bc-naklo.si , najkasneje do navedenega roka, 3.4.2020 do 12:00 ure.
Povabilo je objavljeno na spletni strani BC Naklo: http://www.bc-naklo.si/o-centru/javne-objave/ .
Naročnik bo odgovarjal na dodatna vprašanja in pojasnila po e-pošti: razpisi@bc-naklo.si do 30.3.2020
do 12.00 ure in pomembna pojasnila za ponudnike objavil na spletni strani BC Naklo.
Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo najkasneje do 3.4.2020 do 12:00 ure na elektronski
naslov: razpisi@bc-naklo.si .
Ponudba mora biti poslana kot zahtevaj potrdilo o branju, označena z zadevo: PONUDBA
OBLEKA OBUTEV 2020/21.
Lepo pozdravljeni.
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