ObČi1.151(0 tiprciVe
Urad za prostor
in razvoj

Mestno občino Novo mesto

Seidlova cesta
8000 Novo mesto
T: 07 39 39 202
F: 07 39 39 208
roestnaiobcina@novomesto.si
www.novornesto.si

Številka:

4114-1/2018-47 (641)

Datum:

27.6.2018

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: Ureditev sanitarij v OŠ Center -trakt 3.
Opis obstoječega stanja
Na osnovni šoli Center obstajajo sanitarije v treh traktih. Predmet razpisa je trakt 3. Ta trakt
zajema sanitarije v pritličju, prvem nadstropju ter v drugem nadstropju. Prostor za sanitarije
trakta 3 je velik cca 4,20 x 2,80 v enem nadstropju in obsega predprostor z umivalnikom ter tri
sanitarne bokse z WC -jem, oziroma en prostor se uporablja za snažilko (trokadero). Skupna
površina za preureditev tako znaša cca 4,20 x 2,80 m x 3 = 35,28 m2. Prostor je obložen s
keramiko do višine cca 210 cm. Boksi so ločeni s predelnimi zidovi, ki ne segajo do stropa. Za
dostop v sanitarije se uporabljanju lesena vrata, ki so vzidana v predelne stene.
Predviden poseg / sanacija
Naročnik želi sanitarije povsem obnoviti. Odstranijo se vsi tlaki in keramične ploščice, zamenja
se vsa vodovodna instalacija ter kanalizacijske cevi (horizontalne in verikalne). V eni etaži se
tudi namesti bojler (80 l), ki bo oskrboval vse tri etaže s toplo vodo. Sanitarije (školjke ) so
vgradne (kot na primer LIV), pipe so enoročne srednjega cenovnega razreda. V prostoru, kjer
so še stari radiatorji se predvidi tudi nove radiatorje podobne moči kot so sedanji. Vsa vrata v
prostoru (sanitarni boksi) se odstranijo ter namesti nova stena z vrati v podobni izvedbi kot je
to že izvedeno na prenovljneih sanitarijah (lahko se opravi ogled prostora). Vsa stenska
keramika do višine cca 2.10 m bo nova (srednji cenovni razred, največ do 25 eur/m2) ravno
tako tudi talna.
Ponudba mora biti podana » na ključ(( pod navedenimi pogoji.
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: Sanacija sanitarij mora biti izvedena v času šolskih
počitnic, vendar najkasneje do 1.9.2018.
5. Način in rok plačila: Račun za opravljena dela bo plačan 30 dan od prejema računa in
izvedenih delih s priloženim prevzemnim zapisnikom.

6. Rok za oddajo ponudbe:

- 3 17- 1018

do 12.00 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 —»Ureditev sanitarij na Osnovni šoli Center. 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 bo izvajalcu za izvedbo naročila izročil naročilnico.

10.Dodatne informacije v zvezi z izdelavo ponudbe dobite na naslovu naročnika:
• kontaktna oseba: Pavle Jenič
• e- naslov: pavle.jenicnovomesto.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

Pripravil:
Pavle JENIČ, višir-etovalec za investicije
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Na podlagi povabila za oddajo ponudbe za :

OBRAZEC št. 1

Ureditev sanitarij — trakt 3 - Osnovna šola Center
PONUDBO
Rekapitulacija
Opis

Vrednost v [UR

Zidarska in keramičarska dela
Inštalacijska dela
Knauf izvedba, beljenje, barvanje
Dobava in montaža vrat s pregradno steno
Skupaj brez DDV
Davek na dodano vrednost 22%
SKUPNA VREDNOST PONUDBE

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 sanacijo sanitarij (popis potrebnih del s cenami izdela ponudnik po
zahtevanih sklopih iz rekapitulacije in so priloga ponudbe)
Kopijo zavarovalne police za odškodninsko odgovornost najmanj v višini 41.000 EUR
Izpolnjena izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika
ŽIG

Podpis odgovorne osebe

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V
LASTNIŠTVU PONUDNIKA
V skladu z določbo 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS,
št. 69/11-UPB2) in 71. člena Zakona o javnem naročanju (uradni list RS, št. 12/13-UPB5 in
19/14) podajam naslednjo izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane
družbe s ponudnikom:
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo...):

(ime in priimek oziroma firma)

(naslov prebivališča oz. sedež)

(matična številka oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe-ponudnike, ki niso vpisani v poslovnem registru)

Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označiti):

DA

NE

V lastništvu ponudnika so udeležene naslednje fizične ali pravne osebe:
a) fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:
Št

1.
2.
3.
4.
5.

ime in priimek:

prebivališče

delež lastništva

tihi družbenik (DA/NE)

(stalno/začasno)

ponudnika v %:

(če DA, navedite nosilca tihe
družbe)

b)
Št

pravne osebe, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe:
Naziv pravne

sedež:

osebe

matična/davčna

delež

št.:

lastništva

Pravna oseba je
hkrati nosilec tihe
družbe (DA/NE)

ponudnika v
%:
1.

2.

3.

4.

5.

Pri čemer so pravne osebe pod b) v lasti naslednjih fizičnih oseb:
Pravna oseba

Ime in priimek

Prebivališče

Tihi družbenik

Nosilec tihe

fizične osebe

(stalno/začasno)

(DA/NE)

družbe

c) so z zgoraj navedenim ponudnikom po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe,
povezane družbe, naslednji gospodarski subjekti:

Št

Naziv pravne

Sedež pravne osebe:

Matična/davčna

osebe

način povezave:

št.:

1.
2.
3.
4.
5.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba
v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi v skladu z določili Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, nična. Zavezujem se, da bom naročnika takoj obvestil o
vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Kraj in datum:

žig

Podpis zakonitega zastopnika:

Opomba: V primeru večjega števila udeleženih oseb, se obrazec kopira.

