Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi
Javni razpis – novogradnja telovadnice z aneksom in prenova stare telovadnice pri Osnovni šoli
Ig
1. Naročnik: Občina Ig
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/2862-806, faks 01/2862-229, elektronska pošta:
obcina-ig@siol.net
3. a) Opis in obseg gradnje: novogradnja telovadnice z aneksom in prenova stare telovadnice pri
Osnovni šoli Ig
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudniki lahko oddajo ponudbo za celoto, tako da se
lahko nato sklene gradbena pogodba s klavzulo »ključ v roke« ali pa posamezni sklop. Sklopi
investicije se delijo na:
- gradbeno – obrtniška dela
- krovsko - kleparska dela
- elektro instalacije
- strojne instalacije
c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov:: /
4. Kraj izvedbe: Osnovna šola Ig, Ig 217, 1292 Ig
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: sprejemljiva je variantna ponudba, po kateri se lahko sklene
gradbena pogodba s klavzulo »ključ v roke«
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: pričetek del takoj po podpisu
pogodbe, dokončanje del oktober 2002
7. a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Zlatko Pečar, Občina Ig, Ig 72, Ig, tel. 01/2862-806, faks 01/2862-229,
elektronska pošta: obcina-ig@siol.net
b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo se lahko
prevzame vsak delavnik med delavnim časom na Občini Ig od 2.4.2002 dalje. Ob dvigu
dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in
davčno številko
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroške v višini 10.000 SIT za razpisno
dokumentacijo ponudniki nakažejo na TTR Občine Ig, št. 01000-0100000390 namen nakazila:
»za razpisno dokumentacijo novogradnja telovadnice z aneksom in prenova stare telovadnice
pri Osnovni šoli Ig.«
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
poslane najkasneje do petka, 26.aprila 2002 do 12. ure
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: po pošti na naslov Občina Ig, Ig 72, 1292 Ig
osebno pa v prostore na naslovu Ig 50, 1292 Ig
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo v petek, 26.aprila 2002 ob 13. uri, v
sejni sobi na naslovu Ig 50 (stara šola)
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak ponudnik mora
predložiti za resnost ponudbe bančno garancijo na prvi poziv prvovrstne banke v višini 10 %
skupne ponudbene vrednosti (DDV vračunan) in z veljavnostjo 90 dni po od datuma odpiranja
ponudbe izstavljena v skladu z vzorcem bančne garancije.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanja na določila v predpisih: avansa ni, najkrajši
plačilni rok 60 dni.
12. Pravna oblika povezane skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot
najugodnejša (Zakon o javnih naročilih, 47. člen): določeno v razpisni dokumentaciji
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične
usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona o javnih naročilih:
navedeni v razpisni dokumentaciji.
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14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
ponudba mora veljati do 1.9. 2002, predviden datum odločitve torek 14.5.2002
15. Merila za ocenitev ponudb: cena 60% (30% najnižja in najvišja ponudbena cena in povprečna
cena 30%), reference ponudnika 15%, reference odgovornega vodjo del 15%, garancijski rok
10%, plačilni rok 10 %
16. Morebitne druge informacije o naročilu: kompletna tehnična dokumentacija je na ogled pri
investitorju Občini Ig, Ig 72, 1292 Ig
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 19 z dne 1.3.2002
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 25.3.2002
Občina Ig
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