NAVODILA PONUDNIKOM ZA DOBAVO OSNOVNIH SREDSTEV IN DROBNEGA
INVENTARJA

1. Naročnik:
Naziv: HOTELI METROPOL d.o.o.
Sedež: 6322 PORTOROŽ, Obala 77
2. Mesto dostave ponudbe: andreja.baricevic@remisens.com (Nabavna služba).
3. Javni razpis zajema:
a. Nabavo osnovnih sredstev,
b. Nabavo drobnega inventarja,
c. Artiklov za animacijo,
d. Delovne obleke.
4. Cena mora biti ponujena v eurih, brez DDV-ja, zaokrožena na dve decimalni mesti.
5. Pogoji, ki se nanašajo na dobavo so navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Rok dobave blaga: 01.04.2022 – 20.04.2022
V kolikor dobavitelj v navedenem roku ne dobavi pogodbeno dogovorjenega ali
naročenaga blaga, bo naročniku plačal pogodbeno kazen v višini 0,5% neto vrednosti
nedostavljenega blaga za vsak zamujeni dan, vendar ne več od 10% neto vrednosti
naročenega blaga.
7. Pogoji in način plačila: 30 dni od dneva izstavitve računa.
8. Rok vejavnosti ponudbe: 60 dni od roka dostave ponudb.
9. Ponudnik je k ponudbi dolžan predložiti prospekt z opisom za posamezni artikel.
V primeru, kjer ni točno navedena blagovna znamka artikla, se lahko ponudi
alternativa.
10. Ponudnik je k ponudbi dolžan predložiti:

a. dokaze o boniteti ponudnika BON-2 v izvirniku ali overjeni kopiji, ki ne sme biti
starejši osem (8) dni od dne dneva objave razpisa,
b. Izpisek iz sodnega registra oz. pristojnega organa kot dokaz, da ima družba
pravno in poslovno sposobnost za sklenitev in izvršitev pogodbe (za veljavnega
se šteje tudi izpisek iz internetne strani registra), ki ne sme biti starejši od 6
mesecev, šteto od datuma oddaje ponudbe.
11. Rok za oddajo ponudb je četrtek, 23.december 2021 do 14.00 ure.
Naslov, na katerega se oddajo ponudbe:
HOTELI METROPOL d.o.o.
Ponudbo lahko oddajo le ponudniki, ki so plačali za prevzem razpisne dokumentacije
in le-to preuzeli.
12. Za dodatne informacije se ponudniki lahko pisno obrnejo na gospo Andreja Baričević,
email andreja.baricevic@remisens.com.
13. Ponudba mora biti predložena v skladu z Navodili.
14. Naročnik ima pravico izbrati najugodnejšo ponudbo, ni pa zavezan k taki izbiri, temveč
lahko javni razpis po lastni presoji tudi razveljavi, pri čemer ne nosi nobene
odgovornosti do ponudnikov v zvezi z njihovimi stroški.
15. Odločitev Naročnika je dokončna.
Ponudniki, ki so sodelovali v postopku javnega razpisa, nimajo pravice ugovora ali
pritožbe zoper odločitev uprave Naročnika. Morebitne pritožbe ne bodo obravnavane.
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