
POTENCIALNI PONUDNIK

Povpraševanje: 14/0156/O ŠEMPETER PRI GORICI,  8.12.2014

 

Rok za oddajo ponudbe:        10.12.2014

ID št. za DDV partner:

Zveza: 273-126/2014-17

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

Spoštovani.

Naročnik razpisuje povpraševanje za izvedbo storitve kot sledi:.

ZnesekPoz. CenaNaziv artiklaArtikel Količina Rok dobaveEM

1. 4.500,004.500,00
Izdelava elaborata celovite in trajne rešitve problematike objektov SB NG – Oddelka za
invalidno mladino Stara Gora. Izhodišča za elaborat:V elaboratu je potrebno določiti
potrebe in določiti potrebne dolgoročne kapacitete za izvajanje programa (45 do 60 postelj)
in izračunati potrebne površine v m2 v skladu s smernicami ,ne glede na lokacijo, ki je
lahko na Stari Gori ali na lokaciji kompleksa bolnišnice v Šempetru pri Gorici. Določiti je
potrebno površino spremljajočih prostorov (kuhinja, ambulante, drugo (telovadnica, fitnes,
skupni prostori…).Določiti je potrebno površino zemljišča za umestitev objekta, ne glede
na lokacijo.
Za lokacijo STARA GORA  za paviljone P1, P2 in P3 je potrebno pridobiti statično mnenje
o stanju obstoječih objektov, pridobiti knjigovodsko in tržno vrednost za objekte in
zemljišča – Stara Gora.
Na osnovi zgoraj navedenega mora elaborat obdelati  dve varianti, to je  umestitev objekta
na lokaciji na Stari Gori ali na lokaciji kompleksa bolnišnice v Šempetru pri Gorici,  ki
vsebujejo:
a.Izračun površin (novogradnja obnova) za vsako od lokacij (pojasnilo – upoštevati na
lokaciji Stara Gora statično poročilo in s tem kaj se obnovi in katere dele je potrebno na
novo izgraditi, upoštevati potrebo po spremljajočih prostorih, če je lokacija Stara Gora ali
SB NG – npr. kuhinja, ambulanta)
b.Izris tlorisa umestitve objekta na predvidenem zemljišču za obe variante upoštevajoč
zahteve iz lokacijske informacije in grobi opis objekta (gabariti, etažnost) za vsako od
lokacij.
c.Ocena vrednosti posegov vključno s projektno dokumentacijo, vodenjem, komunalnimi
prispevki …. ) za vsako od variant
d.Terminski plan izvedbe za vsako od variant (prednosti, slabosti)
e.Priprava predloga finančne konstrukcije za vsako od variant
f.Opis prednosti in slabosti glede na izvajanje programa za vsako od lokacij - stroka
g.Izdelati primerjalno tabelo obeh variant.
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4.500,00Skupaj : EUR

BISTVENE ZAHTEVE:
1.Ponudbena cena (z DDV; v ponudbi mora biti navedena stopnja DDV!) zajema izvedbo po načelu fiksne cene z vsemi
predvidenimi in nepredvidenimi stroški fco sedež naročnika. Izvajalec bo moral dokument predstaviti na kolegiju vodstva zavoda.
2.Rok za izdelavo dokumenta  - do 15.12.2014
3.Rok plačila - 30 dni po primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika. Pri prrimopredaju se naročniku preda 4 kos
dokumenta v papirni obliki in 1 kos na CD mediju.
MERILO IZBORA: najnižja cena
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.
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Iz elaborata mora izhajati predlagana optimalna varianta tako s strokovnega, tehnološkega in ekonomskega vidika na podlagi
katerega bo možno sprejeti odločitev o načinu celovite in trajne rešitve problematike objektov SB NG – Oddelka za invalidno
mladino Stara Gora ne glede na variantno lokacijo umestitve dejavnosti.
Za podrobnejše podatke, ki jih ponudnik potrebuje za izdelavo ponudbe s finančnega, računovodskega področja oz. glede
samega stanja objektov se posreduje pisna zahteva na sjn@bolnisnica-go.si s sklicem na  273-126/2014: prošnja za
posredovanje dodatnih podatkov za izdelavo elaborata rešitve objektov OIM Stara Gora.

 

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 elaborata rešitve objektov OIM Stara Gora (št.: 273-126/2014-)
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, posl.sekr. Katjuša BIZJAK, univ.dipl.pravnica
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