Katalog informacij javnega značaja Občine Ig- predpisi
Javni razpis – rekonstrukcija – gradnja občinskih cest
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne
I.1.) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Ig, kontaktna oseba: Franci Dovč, Ig 72, 1292 Ig,
Slovenija, tel. 01/2802-312, faks. 01/2802-322, elektronska pošta: franci.dovc@obcina-ig.si
I.2.) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isto kot v I.1.
I.3.) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Ig, kontaktna oseba: Franci Dovč, Ig 50
(vložišče), 1292 Ig, Slovenija, tel. 012802-312, faks 01/2802-322, elektronska pošta:
franci.dovc@obcina-ig.si
I.4.) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Ig, Ig 50 (vložišče),
1292 Ig, Slovenija, tel. 012802-300, elektronska pošta: obcina-ig@siol.net
I.5.) Vrsta naročnika: regionalna / lokalna raven
II.1.1.) Vrsta javnega naročila gradnje: izvedba
II.1.4.) Ali gre za okvirni sporazum: ne
II.1.5.) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 403-09/05-01
II.1.6.) Opis/predmet javnega naročila: gradnja – rekonstrukcija občinskih cest na območju Občine Ig
v letu 2005
II.1.7.) Lokacija in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Ig in okolica
II.1.9.) Razdelitev na sklope: ne
II.1.10.) Ali se bodo variante sprejemale: ne
II.2.1.) Celotna količina ali obseg: posamezni cestni odseki v skupni dolžini 3,4 km
II.3.) Trajanje javnega naročila ali rok za zaključek: 90 dni od oddaje naročila
III.1.1.) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini 10 % razpisne
vrednosti
III.1.2.) Glavni pogoji financiranja in plačila ter / ali sklic na ustrezne določbe: 60 – dnevni plačilni rok
III.2.1.) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter
podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in
tehničnih sposobnosti: po razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1.) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji
III.2.1.2.) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v razpisni dokumentaciji
III.2.1.3.) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji
IV.1.) Vrsta postopka: odprti
IV.2.) Merila za oddajo
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
b1) spodaj navedena merila:
- Cena 75%
- Rok izvedbe 10%
- Garancija za izvedena dela 10%
- Reference ponudnika 5%
V vrstnem redu od najpomembnejšega do najmanj pomembnega: da
IV.3.1.) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-09/05-01
IV.3.2.) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: cena 12.000 SIT
(10.000 SIT + 20 % DDV)
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Pogoji in način plačila: račun: 01237-0100000320, sklic 00 120-045102 – (navesti datum plačila –
samo dan in mesec)
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23.5.2005, do 12. ure
IV.3.5.) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski
IV.3.6.) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do
30.7.2005
IV.3.7.2.) Datum, čas in kraj: 23.5.2005 ob 13.uri, Ig 50
VI.5.) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13.4.2005
Občina Ig
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