
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0065/Q ŠEMPETER PRI GORICI,  19.5.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        30.5.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-50/2014-30

Šifra partnerja: 999999
Tel./Fax:  
E-pošta:

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. Artikel Naziv artikla CenaKoličina EM Rok dobave

1. SJN011 10.000,0010.000,0030.5.2014KOS1Projekti in projektna dokumentacija
Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za
izvedbo (PZI) ter projektantski nadzor v okviru  investicije sanacije  streh SB Nova Gorica
skladno s projektno nalogo št. 273-50/2014-2 in kulturnovarstvenimi pogoji št.
35106-0233-2/2014-M/M z dne 22.04.2014.
Vsa navedena dokumentacija je dostopna na povezavi:
https://www.dropbox.com/sh/a08uqzo7xbvhkqr/AABUEu5W0uNeBnDDKQBgeWN3a.

10.000,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) in projekt za izvedbo (PZI) obsega izdelavo projektne dokumentacije skladno
s Pravilnikom o projektni dokumentaciji  (Ur.l. RS št. 55/08) in Zakonom o graditvi objektov  (Ur.l. RS št. 110/02 s spremembami in
dopolnitvami).
- V ceni (v EUR z DDV) mora ponudnik zajeti vse stroški  v zvezi s predmetom povpraševanja, znane in neznane, vse po načelu
"funkcionalni ključ v roke" in sicer predvsem stroške pridobivanja lokacijske informacije, projektnih pogojev in soglasij,
sodelovanja z naročnikom pri pridobivanju gradbenega dovoljenja.
- Izbrani ponudnik bo moral dobro izvedbo storitve zavarovati z menično izjavo in tremi bianco menicami v višini 10% vrednosti
razpisane storitve v EUR z DDV z veljavnostjo za čas veljavnosti pogodbe + 1 dan.
- Roki izvedbe so opredeljeni v projektni nalogi št. 273-50/2014-2.
- Rok plačila:  v 30-ih dneh od izstavitve računa, ki ga bo izbrani izvajalec dostavil po uspešno opravljeni primopredaji, ki sledi
zaključku gradbeno obrtniških del po izdelani projektni dokumentaciji.
- Dostava dokumentacije: PGD - 5 kompletov izvodov v tiskani obliki in 1 izvod v digitalni obliki, PZI - 8 kompletov izvodov v tiskani
obliki in 2 izvoda v digitalni obliki.
- Izdelovalec načrtov se odpoveduje avtorskim pravicam iz naslova izdelane projektne dokumentacije.
Naročnik bo zainteresiranim ponudnikom omogočil ogled obstoječega stanja po predhodni najavi na elektronski naslov:
sjn@bolnisnica-go.si.
MERILO IZBORA: najnižja cena
Glede na ocenjeno vrednost povpraševanja mora ponudnik podati izjavo o lastništvu v vsebini kot jo določa 6.odst. 14.čl. ZIntPK
in sicer za pravne osebe: firma, sedež, matična številka, delež  lastništva, navedba morebitnih tihih družbenikov, navedba
lastnikov poslovnih deležev ali delnic (fizične in pravne osebe ) in navedbo povezanih družb (527. čl. ZGD-1 s spremembami in
dopolnitvami). V izjavi je potrebno navesti vse fizično osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene v lastništvo ponudnika. V
primeru, ko je lastnik oz. solastnik ponudnika gospodarska družba, je potrebno navesti tudi lastnike njenih poslovnih deležev, tihe
družbenike in povezane družbe.Predloga obrazca se nahaja na
povezavi:https://www.dropbox.com/sh/a08uqzo7xbvhkqr/AABUEu5W0uNeBnDDKQBgeWN3a.
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Ponudnik mora v ponudbi podati izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo in sicer, da ima poravnane davke in
prispevke in da nima blokiranega računa na dan oddaje ponudbe.
Ponudba mora biti veljavna najmanj 2 (dva) meseca od roka, določenega  za oddajo ponudbe.Ponudnik mora v ponudbi navesti
naslov, elektronski in internetni naslov, matično število, ID številko za DDV in številko transakcijskega računa ter ime banke.
Ponudbo je potrebno oddati do datuma označenega na tem dokumentu do 9.00 ure na elektronski naslov: sjn@bolnisnica-go.si s
pripisom: PONUDBA za Izdelava projektne dokumentacije (PGD in PZI) ter projektantski nadzor v okviru investicije "sanacija streh
SB Nova Gorica" (št.: 273-50/2014-)
Prepozne ponudbe bo ponudnik zavrgel. Ocenjena vrednost javnega naročila (brez DDV) je zapisana v rubriki "Znesek".
Naročnik si pridržuje pravico zavrniti ponudbo, ki presega ocenjeno vrednost naročila. V primeru, da bosta najugodnejši
ponudbeni ceni/vrednosti v cenovnem razponu ± 5%, si naročnik pridržuje pravico oba ponudnika/vse ponudnike pozvati k
znižanju ponudbenih cen.

Kontaktna oseba za pojasnila: mag. ROBERT BIZJAK-OVIDONI, dipl.inž.str., spec.managementa (tel. št.: 05 3301450).

VODJA SKUPINE ZA JAVNA NAROČILA:Pripravil/a:

MARJETKA REBEK Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica
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