Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi
Javno naročilo – redno vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti v Občini Ig
1. Naročnik: Občina Ig
2. Naslov naročnika: Ig 72, 1292 Ig, tel. 01/ 2802-300, faks 01/ 2802-322, elektronska pošta:
obcina-ig@siol.net
3. a) Opis in obseg gradnje: redno vzdrževanje, varstvo in obnavljanje lokalnih cest in javnih poti
ter opravljanje zimske službe na lokalnih cestah na območju Občine Ig
b) Če je predvidena oddaja delov ali sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en
sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
c) Podatki o namenu naročila, kadar vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Ig
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek marec 2004, trajanje 4 leta
(do aprila 2008)
7. a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: Občina Ig, vložišče, Ig 50, 1292 Ig, tel. 01/ 2802-300, informacije Zlatko Pečar,
tel. 01/ 2802-312, e-naslov: zlatko.pecar@obcina-ig.si
b) Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak dan od ponedeljka do petka
od 8. do 12. ure
c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: TTR. 01237-0100000321, znesek 5.000
SIT
8. a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13.2.2004 do 12. ure
b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ig, Ig 50, 1292 Ig
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb: 13.2.2004 ob 13. uri, Občina Ig, Občinska uprava, Ig 50
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost
ponudbe v višini 4.500.000,00 SIT
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali sklicevanje na določila v predpisih: plačilo po izvedenih del
z minimalnim rokom plačila 30 dni
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot
najugodnejša (47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba o ureditvi medsebojnih pravic in
obveznosti znotraj skupine izvajalcev
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične
usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakon o javnih naročilih: kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
ponudba veljavna do 28.3.2004, odločitev do 20.2.2004
15. Merila za ocenitev ponudbe: cena 50%, reference 30%, plačilni pogoji, fiksnost cen 5%, druge
posebne ugodnosti ponudnika 5%, mehano opremljenost in strokovna usposobljenost kadrov
10%
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 13.1.2004
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