OBR2 - PONUDBENI PREDRAČUN
V skladu z razpisnimi pogoji po tem javnem naročilu dajemo ponudbo št. ___________ za izvedbo tega JN po ponudbeni vrednosti:

OPIS

Oznaka, šifra materiala

Naziv

KOS

Perkutana elektroda 8
kontaktna, omogoča MR
slikanje celega telesa
pod določenimi pogoji
(Vectris® SureScan®
MRI ali enakovredna).

14

Podaljšek 1x8

14

Multi test kabel za testno
stimulacijo

7

Programator za bolnika
(SureScan ali
enakovreden).

6

Vodilo za tuneliranje

10

Nevrostimulator,
implantabilni,
programabilni, nepolnilni,
dvostranski, omogoča
MR slikanje celega telesa
pod določenimi pogoji, z
možnostjo HD stimulacije
(PrimeAdvanced®
SureScan® MRI ali

3

CENE / KOS brez DDV

CENE SKUPAJ brez DDV

enakovreden).
Čep za zaščito in
diskonektiranje drugega
kanala
nevrostimulatorja

8

Kirurška elektroda,16
kontaktna, omogoča MR
slikanje celega telesa
pod določenimi pogoji
(Specify® SureScan®
MRI 5-6-5 ali
enakovredna).

4

Nevrostimulator,
implantabilni,
programabilni, polnilni,
dvostranski, omogoča
MR slikanje pod
določenimi pogoji, z
možnostjo HD stimulacije
in samodejnega
prilagajanja jakosti
stimulacije glede na
položaj telesa.
(RestoreSensor®
SureScan® MRI ali
enakovreden).
Sistem za polnjenje
nevrostimulatorja
(RestoreSensor®
SureScan® MRI ali
enakovreden)
Zunanji stimulator za
bolnika (Intellis®
SureScan® ali

4

4

4

enakovreden).
Programator za bolnika
(Intellis ali enakovreden).

4

Nevrostimulator,
implantabilni,
programabilni, polnilni,
dvostranski, omogoča
MR slikanje pod
določenimi pogoji, z
možnostjo:
• HD stimulacije in
samodejnega
prilagajanja jakosti
stimulacije glede na
položaj telesa.
• programiranja zunaj
sterilnega območja
operacijske sobe v času
kirurškega posega
• hitrega napolnenja
prazne baterije v cca 1
uri
• polnenja povsem
prazne baterije
(Intellis® SureScan®
MRI ali enakovreden).

4

Sistem za polnjenje
nevrostimulatorja
(Intellis® SureScan®
MRI ali enakovreden).

4

Tablični računalnik za
zdravnika

1

Komunikator

1

SKUPAJ

SKUPAJ CENA BREZ DDV

DDV (_____%)

SKUPAJ CENA Z DDV

Sestavni del ponudbe je tudi specifikacija ponudbe po posameznih postavkah, ki je priloga temu ponudbenemu predračunu (OBR2Priloga 1 Tehnična
specifikacija)
V končni ponudbeni vrednosti so zajeti tudi vsi stroški (prevozni stroški, zavarovanja, carine, taksa in podobno), morebitni popusti in rabati ter davek na
dodano vrednost. Cena je fiksna za vse obdobje trajanja veljavnosti pogodbe.
V končni ponudbeni ceni je zajeto tudi usposobitev uporabnika na lokaciji (vključno s časom potovanja ter stroški nočitve in prevoza), klinično
usposabljanje (teoretično in praktično) zdravnikov in drugega medicinskega osebja v slovenščini ali angleščini.

Strinjamo se, da ta ponudba velja do 1. 9. 2019 in da za nas ostane obvezujoča in se jo lahko sprejme kadarkoli pred tem datumom.

Dovoljujemo vam, da preverite resničnost podatkov, ki jih navajamo v naši ponudbi, oziroma resničnost dokumentov, ki so ji priloženi. V ta namen
dovoljujemo katerikoli tretji osebi, ki razpolaga z ustreznimi informacijami ali podatki, da vam le-te na vašo zahtevo posreduje.
Izjavljamo, da:
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila brez
kakršnihkoli omejitev;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
smo podali resnične oz. verodostojne izjave.
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:
popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati,
lahko popravi računske napake zaradi nepravilne, vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri
pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi
ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije
napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
Če bo ta ponudba sprejeta, bomo po podpisu pogodbe priskrbeli zahtevano garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Vemo, da niste obvezani sprejeti nobene od ponudb, ki ste jih prejeli.
Datum:
PONUDNIK
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

ŽIG IN PODPIS

