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*3712-225/2020-351*
Spoštovani.
Vabimo vas k oddaji ponudbe za izvedbo javnega naročila:
»Izvedba strokovno tehničnega nadzora po GZ ter koordinatorja za VZD (z izdelavo VN) na
projektu "Izgradnja Dravske kolesarske poti – odsek Adamičevo naselje – dvoetažni most –
1. etapa«
Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v priloženi specifikaciji naročila.
Ponudba se izdela v slovenskem jeziku. Cene so izražene v evrih in mora vsebovati vse stroške,
popust, rabate in DDV.
Ponudnik v ponudbi predloži naslednjo dokumentacijo:
- Ponudbeno dokumentacijo z rekapitulacijo ponudbenega predračuna1
*v seznanitev z obsegom del na projektu "Izgradnja Dravske kolesarske poti – odsek Adamičevo
naselje – dvoetažni most – 1. etapa" naročnik prilaga skupni projektantski popis in pregledno
situacijo.
Čas izvajanja del:
- v skladu s potekom izvajanja GOI del, predvidoma do 30.06.2023. Izvajalec bo mora
sodelovati z naročnikom tudi pri morebitnih odpravah pomanjkljivosti in napak, ki bi nastale
v času garancijske dobe.
Merilo za izbiro:
- najnižja končna ponudbena cena z DDV
Pogoji za sodelovanje:
a. TEHNIČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izvajal
strokovni nadzor nad izgradnjo ali rekonstrukcijo kolesarskih in peš površin v kvadraturi najmanj
2.500m2 (od tega kolesarski pas dolžine vsaj 1000m in širine vsaj 1,25m)
ter
da je v zadnjih petih (5) letih pred objavo javnega naročila izvajal strokovni nadzor nad gradbenoobrtniškimi deli pri novo gradnji ali rekonstrukciji cestne infrastrukture v vrednosti vsaj 2.000.000
EUR brez DDV.
*Ponudnik lahko referenčna pogoja izkazuje z eno ali dvema ločenima referenčnima posloma.

b. KADROVSKA SPOSOBNOST
Ponudnik mora razpolagati s kadrom, ki izpolnjuje pogoje za vodjo nadzora:
-

-

ima najmanj visokošolsko izobrazbo s področja gradbeništva;
je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji
(IZS), oziroma izpolnjuje za ta vpis predpisane pogoje in izpolnjuje pogoje za opravljanje
dejavnosti vodje nadzora;
je zaposlen pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec);

Ponudnik izpolni »IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI IZVEDBE JAVNEGA
NAROČILA«
c. FINANČNA ZAVAROVANJA
Finančno zavarovanje za sodelovanje v garancijski dobi
Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 10 (desetih) dni po podpisu pogodbe predložil
naročniku bianco menico z menično izjavo za sodelovanje pri odpravi napak v garancijskem roku v
višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV. Unovčljivost bianco menice mora biti brezpogojna,
nepreklicna in plačljiva na prvi poziv brez protesta.
Ponudnik izpolni »VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA – MENIČNA IZJAVA«
Ponudnik lahko dobi podrobne informacije o pripravi ponudbe po e-pošti: sjn@maribor.si
kontaktna oseba za tehnični del in ogled lokacije pa je bostjan.stuhec@maribor.si,mobilna številka:
030 / 716–206.
Način oddaje ponudbe:
Ponudnik lahko odda ponudbo skenirano po elektronski pošti na naslov: sjn@maribor.si , z obveznim
pripisom v zadevi: Ponudba za javno naročilo »Izvedba strokovno tehničnega nadzora po GZ ter
koordinatorja za VZD (z izdelavo VN) na projektu "Izgradnja Dravske kolesarske poti – odsek
Adamičevo naselje – dvoetažni most – 1. etapa«
do 12.04.2022 do 12.00 ure
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku, bomo zavrgli.
Naročnik si pridržuje pravico izvesti s ponudniki pogajanja o ceni, da zagotovi gospodarno porabo
proračunskih sredstev.
Izmed prejetih ponudb bo izbrana tista, ki ustreza zahtevam iz priložene specifikacije naročila in je v
skladu z merili najugodnejša.
Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma da
kadarkoli prekliče ali ustavi vabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do
kogarkoli neodvisno od tega, ali se postopek zaključi z izbiro ali ne.
Lep pozdrav.
Vodja Službe za javna naročila
Rok SELINŠEK, univ. dipl. prav.
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