
Številka: 35-19/bb
Datum:  17.12.2019

Vsem potencialnim ponudnikom/izvajalcem

ZADEVA:  Opravljanje gradbenega nadzor, svetovanje in pridobivanje upravnih 
dovoljenj za obdobje 12 mesecev

Spoštovani!

Vabimo vas k oddaji ponudbe za "Opravljanje gradbenega nadzora, svetovanje in pridobivanja 
upravnih dovoljenj za obdobje 12 mesecev.

Ocenjena vrednost naročila je pod 19.000 eurov brez DDV.

Rok za sprejem ponudb je 24.12.2019 DO 12:OO ure.

Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj na podlagi prejetih ponudb. 
Plačilni pogoji: 60 dni od izstavitve računa.

Ponudbo lahko oddate po elektronski pošti na naslov (nabava@bolnisnica-go.si)  ali
po pošti z navedbo "PONUDBA - NE ODPIRAJ" - Opravljanje gradbenega nadzora, svetovanje in 
pridobivanja upravnih dovoljenj za obdobje 12 mesecev".

 

                                                                                         vodja nabavne službe 

                                                                                             Borut Badalič
                       

Priloge:
– zahteve naročnika
– merilo za izbor
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ZAHTEVE NAROČNIKA: 

1. Svetovanje,  sodelovanje  pri  pripravi  in  spremljanje  izdelave  investicijske 
dokumentacije:

           __________________________eur /uro brez DDV-ja (vpišite znesek)
           
     2.   Nadzor GOI del:

– izvajalec  nadzora  mora  imeti  licenco  IZS-ja  (Inženirske  zbornice 
Slovenije)

– vodja  nadzora  predloži  kot  dokazilo  fotokopijo  odločbe  Inženirske 
zbornice Slovenije

– ob izvajanju GOI del je potrebno zagotoviti nadzornika za strojne in 
elektro instalacije, ki sta vpisana v imenik poobleščenih inženirjev IZS

– zagotovljena mora biti dnevna razpoložljivost nadzornika

                Ponudba za nadzor GOI del:

– vrednost investicije do 40.000 eurov brez DDV-ja: ___________ %

– vrednost investicije nad 40.000 eurov brez DDV-ja: ___________ %
(Ponudnik  naj  vpiše  dejanske  vrednosti  GOI  del  na  podlagi  katerega  bo 

izračunana storitev nadzora za posamezno investicijo)

     3.   Pridobivanje uporabnih dovoljenj:
             
               - gradbemo dovoljenje _______________EUR/dovoljenje brez DDV-ja
               

- uporabno dovoljenje ________________EUR/dovoljenje brez DDV-ja
          (Ponudnik naj vpiše znesek za posamično dovoljenje)

                
MERILO ZA IZBOR:

Naročnik  bo  izbiro  najugodnejšega  ponudnika  uporabil  merilo  ekonomsko  najugodnejše 
ponudbe. 

Način ocenjevanja:
– 40 % je najnižja ponudbena cena za svetovanje, sodelovanje pri pripravi in 

spremljanje nvesticijske dokumentacije (40 točk),
– 50 % ( 25% do 40.000 in 25% nad 40.000 eurov vrednosti investicije) je najnižji 

ponujeni odstotek za storitev nadzora GOI del ( 50 točk), 
– 10 % je najnižje ponudbena cena za pridobivanje upravnih dovoljenj (10 točk)

Formula za izračun: X= (Cmin/Cx*40) +(Cmin/Cx*50)+(Cmin/Cx*10)

(Cmin- najnižja ponujena cena oz. odstotek, Cx cena ocenjevanjega ponudnika, X je skupno 
število točk ponudnika.)

                                                                                     vodja nabavne službe 

                                                                                             Borut Badalič
   


