Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Pleskarska dela v letu 2015

junij 2015

Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje
Številka: 439-59/2015
Datum: 11.6.2015
Predmet javnega naročila: »Pleskarska dela«

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Obrazci za pripravo ponudbe (OBR3 – OBR5)
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OBR-1

Stari trg 63, 8210 Trebnje
tel: 07/3462-131 fax: 07/3462-151
e-pošta: dso_trebnje@siol.net
spletna stran: www.dso-trebnje.si

Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje

Številka: 439-59/2015
Datum: 11.6.2015

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo za izvedbo pleskarskih del v DSO Trebnje v skladu
z navodili za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Igor Borštnar.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 18.6.2015 do 8.30 ure.

Direktorica DSO Trebnje
Mateja Ribič

3

OBR-2
Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje
Številka: 439-59/2015
Datum: 11.6.2015

NAVODILA ZA
IZDELAVO PONUDBE

1. člen
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja.

2. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
 ponudbo/predračun;
 izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila.
3. člen
Po odpiranju ponudb bo naročnik vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno
nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu poslal po e-pošti kontaktni
osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.
4. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje.
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ –PONUDBA ZA PLESKARSKA DELA«..
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku do 18.6.2015 do 8.30 ure.
5. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
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1. Da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
2. Da ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s
plačilom prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. Ponudnik lahko ima
neplačane obveznosti le do višine 50 evrov.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
4. Da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da ponudnik ni bil obsojen s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za postopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
7. Da ponudniku ni bilo na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna
napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
B. Poklicna sposobnost:
8. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi.
9. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev
10. Ponudnik mora nuditi najmanj 30-dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema
pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev

6. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
7. člen
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena ponudbenega
predračuna (skupaj za vse postavke iz ponudbe/predračuna).
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse
stroške, DDV, popuste in rabate.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
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Končni obračun se opravi po dejansko opravljenih delih in dejanskih količinah. Cena na
enoto (m2) je fiksna.
Ponudbena cena mora vključevati tudi sanacijo poškodovanih površin, potrebno zaščito,
premikanje sobne opreme in čiščenje madežev od pleskanja, ter postavitev fasadnega
odra.
Rok plačila je v 30-ih dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa.
8. člen
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
9. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo
izpolnjeni obrazci. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana z neizbrisljivo
pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.

Direktorica DSO Trebnje
Mateja Ribič

Priloga 1: Tehnični del
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PRILOGA 1:
Tehnični del
I.
Okvirna površina pleskanja prostorov za 1x oplesk z visoko pokrivno notranjo barvo v
obstoječih barvnih odtenkih (pokrivno že v enem nanosu) znaša: 10.424 m2
Opis dela: Obseg storitev ponudnika vključuje potrebna drobna popravila poškodb na
površinah ter potrebno zaščito, grobo čiščenje po zaključku del, potrebno premikanje
opreme in ostala drobna dela. Posamezna soba mora biti zaključena z delom in primerna
za bivanje v roku 4 ur od pričetka del.
Čas izvajanja del: Dela se lahko izvajajo med 7.30 in 17. uro od ponedeljka do petka.
Rok izvedbe: 15.09.2015
Rok od pričetka izvajanja del do zaključka del: 30 dni.
Lokacija izvedbe: Trebnje, Stari trg 63 in Enota Šmarjeta, Šmarjeta 70A, 8220 Šmarješke
Toplice.
II.
Okvirna površina pleskanja fasadne površine z belo fasadno barvo znaša: 172 m2
Opis dela: Obseg storitev ponudnika vključuje tudi postavitev fasadnega odra.
Rok izvedbe: 15.09.2015
Rok od pričetka izvajanja del do zaključka del: 5 dni.
Lokacija izvedbe: Trebnje, Stari trg 63, severna stran stavbe (trakt C).
Naročnik omogoča zainteresiranim ponudnikom predhodni ogled po predhodni najavi
na gsm 051 400 706 - Igor Borštnar.
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OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
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OBR-3
Ponudnik ______________________________________________________________________________________
Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje
Prijavljamo se na vaš razpis za izbiro izvajalca za pleskarska dela v 2015 in prilagamo
našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-4
Ponudnik __________________________________________________________________________________________
Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM
POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2.
2. Da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
3. Da imamo na dan oddaje ponudbe poravnane zapadle obveznosti v zvezi s plačilom
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov. (Ponudnik lahko ima
neplačane obveznosti le do višine 50 evrov).
4. Da nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Da nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
6. Da kot ponudnik nismo bili obsojeni s pravnomočno sodbo v katerikoli državi za
postopek v zvezi z poklicnim ravnanjem.
7. Da nam ni bila na kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka
ali hujša kršitev poklicnih pravil.
8. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski
register.



Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko _______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________, številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona______________________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne
________________.
Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje
dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili
točke B, izpolnite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila;

10



da nudimo 30 dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno izstavljene
fakture.



Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni
podatki točni in resnični.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-5
Ponudnik _____________________________________________________________________________________
Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje
Predračun
cena
brez DDV

količina

cena brez DDV

DDV
%

cena z DDV

za m2
1x oplesk z visoko
pokrivno notranjo
barvo v obstoječih
barvnih odtenkih
(pokrivno že v
enem nanosu)

10.424 m2

9,5

oplesk fasade z belo
fasadno barvo

172 m2

9,5
9,5

skupaj cena
Končni obračun se opravi po dejanskih količinah. Cena na enoto (m2) je fiksna.
Opomba: DDV bo obračunan v skladu s 76. a členom ZDDV-1 – obrnjena davčna obveznost.
Cena vključuje potrebna pripravljalna dela, potrebna drobna popravila poškodb na
površinah, potrebno zaščito, grobo čiščenje po zaključku del, potrebno premikanje
opreme in ostala drobna dela.
Pri delu bomo uporabili naslednje vrste notranjih zidnih barv:

Pri delu bomo uporabili naslednjo vrsto fasadne barve:

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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