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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik je ob uporabi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/15) sprejel Pravilnik o oddaji javnih naročil, katerih ocenjena vrednost je nižja od mejne
vrednosti za uporabo zakona o javnem naročanju, št. 007-27/2015 z dne 19.5.2016 na podlagi
katerega naročnik poziva vse zainteresirane ponudnike, da oddajo svojo ponudbo.
1. Naročnik: Mestna občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto
Predmet naročila: UPS — Olimpijski center Novo mesto
Opis obstoječega stanja
Obstoječi velodrom v Novem mestu smo pokrili z napihljivo membrano. V sredini kolesarske
steze je nameščena atlatska steza, obnovljena je bila tudi kolesarska steza. V objektu je
nameščena tudi razsvetljava objekta. Objekt ima prisobljeno uporabno dovoljenje. Da pa bi na
novo registrirali kolesarsko stezo je potrebno izvesti določene varnostne popravke, ki so
navedeni v priloženem eleboratu PZI.
Predviden poseg /
Elaborat obravnava odpravo pomanjkljivosti na kolesarski stezi, ki so bile ugotovljene na
pregledu steze s strani tehničnega delegata UCI Erika Weispfenninga aprila 2019. V mesecu
juniju smo od UCI prejeli dopis z navedenimi pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti in sicer:

•

Obstoječo varnostno razsvetljavo je potrebno nadgraditi tako, da bo kolesarska steza v
primeru izpade električne. energije osvetljena še vsaj 5 minut z najmanj 100 lux -i.

Vsi navedeni ukrepi so natančno opisani v izvedbenem elaboratu št. EL-PR E-057/18, Kamnik,
Julij 2019, podjetja Elektro -projektivna, Damjan Mršič s.p.
2. Merilo za oddajo javnega naročila
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena, s tem
da ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje (glej obrazec 1).
3. Pogajanja: Naročnik ne predvideva pogajanj.
4. Rok za dobavo/izvedbo naročila: Dela morajo biti izvedena v času 30 koledarskih dni od
uvedbe v delo.
5. Način in rok plačila: Račun za opravljena dela bo plačan 30 dan od prejema računa in
izvedenih delih s priloženim prevzemnim zapisnikom.

2 2 -10- 2019
6. Rok za oddajo ponudbe:

do 1200
. ure

7. Način in kraj oddaje ponudbe: Podpisano in žigosano ponudbo s prilogami, ki jih je določil
naročnik (Obrazec 1), je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov naročnika: Mestna
občina Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto. Na ponudbi mora biti oznaka:
NE ODPIRAJ - PONUDBA —»UPS — Olimpijski vadbeni center Novo mesto «.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v navedenem roku.
8. Ponudba mora obsegati in se nanašati: Ponudba mora obsegati vse aktivnosti opisane
v točki 1.
9. Naročnik in izvajalec bosta za izvedbo naročila podpisala pogodbo.
10.
•
•
•

Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:
kontaktna oseba: Pavle Jenič
e- naslov: pavle.ienic@novomesto.si
telefonska številka: 07 39 39 215

Naročnik bo obvestilo o oddaji naročila posredoval po elektronski pošti vsem
ponudnikom, ki bodo pravočasno oddali ponudbo, zato morajo ponudniki v svoji
ponudbi obvezno navesti elektronski naslov ponudnika.
Priloge:
• OBRAZEC 1
• Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
• Vzorec pogodbe
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OBRAZEC št. 1

Na podlagi povabila za oddajo ponudbe za :
Odprava pomanjkljivosti — UPS — Olimpijski vadbeni center Novo mesto
PONUDBO
Rekapitulacija
Opis

Vrednost v EUR

Vrednost del iz ponudbe
Davek na dodano vrednost 22%
SKUPNA VREDNOST PONUDBE z DDV)
Podatki o ponudniku:

Naziv ponudnika
Naslov
Poštna številka
Telefon
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
Številka transakcijskega računa
Banka
Odgovorna oseba za podpis ponudbe
Kontaktna oseba
Prilagamo:
•
•
•
•
Kraj:
Datum

Ponudbo za odpravo pomanjkljivosti -namestitev opreme po priloženem popisu del
Kopijo zavarovalne police za odškodninsko odgovornost najmanj v višini 50.000 EUR
Izpolnjena izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
Parafiran vzorec pogodbe

ŽIG

Podpis odgovorne osebe

