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I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

l.

NARočNIK:
OBčINA NAKLO, Stara

2.

cesta 61,4202

NAKLO

PREDMET JAVNEGA ľARočlle: NAKUP IN MoNTAŽA oPREME
MoBILNEGA DRSALIŠčAs PRAVIM LEDoM
Predmet javnega naročila je )NAKUP
DRSALIŠČAS PRAVIM LEDOM<. Dela po

IN MoNTAŽA oPREME

MoBILNEGA

tem javnem razpisu obsegajo nakup in montažo

opreme mobilnega drsališčas pľavim ledom v velikosti 4Ż0,00 m2
zajema:

(

14,00 m

x 30'00 m ), ki

- ustrezni hladilni agregat,

ustrezno hladilno preprogo drsališča,
- ustręzno ograjo drsališča,
- ustrezno hladilno sredstvo,
- montažo,
- hokej gole,
- pripomočke za učenje drsanja - pingvini,
_

- drsalke,

vse v skladu z ?ahtevaÍÍi naročnika iz tehničnih specifikacij.

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno javno
naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru pĘema ne bo upošteval.

Vsa oprema mora biti nova.
Skrajni rok za izvedbo javnega naročila je največ 60 dni po podpisu pogodbe.
3.

POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE IN VRSTA POSTOPI(A:
Na podlagi 47. č|ena Zakona o javnem naročanju (zJN_3, Uradni list RS, št. 91/2015)'
naročnik vabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo

v

skladu s to

razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
Naročnik si pridržuje pľavico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po
potrebi podaljša ĺok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so
sestavni del razpisne dokumentacije' Ponudniki moľajo spremljati moľebitne spremembe
razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil in spletnih stľaneh naročnika, saj

pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VPRAŠANJA, oDGovoRI IN PoJASNILA
Ponudniki postavijo vprašanja na Portal javnih naročil. Naročnik bo v zakonskem roku na
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Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor. Naročnik si pridržujc pravico' da razpisno
dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša ĺok za oddajo ponudb.
Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovomost ponudnika je, da izpostavi morebitnc nejasnosti, protislovju, opustitvc in
podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka za zahtevanje pojasnil), tako da se lahko
zagotovi predložitev dopustne ponudbe, ki je v celoti skladna z zabtevami iz razpisne
dokumentacij e, vklj učno z vso spremlj
6.

aj

očo dokumentacij o.

PREDLoŽITEV PoNUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zapľti ovojnici, z jasno oznako in napisom "PONUDBA - NE
ODPIRAJ", z navedbo predmeta javnega naročila >NAKUP IN MONTAZA OPREME

MoBILNEGA DRsALlŠčł
s PRAVIM LEDoM(

Na vseh ovitkih mora bitinavedena firma in točen naslov ponudnika.
V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti lełi oštevilčeni.
7.

NAčIN, MESTo IN čAs oDDAJE PoNUDBE:
Upoštevane bodo ponudbc, ki bodo predloženc bodisi osebno bodisi po pošti najkasncje do
24.ll.20l7 do 10:00 ure na naslov občina NAKLO' Stara cesta 61,4Ż0Ż NAKLO.

8.

MESTo IN čAS JAVNEGA oDPIRANJA PoNUDB:
Na naslovu občina Naklo, Stara cesta 6|,4Ż02 Naklo, sejna soba (klet) dne Ż4.1I.20l7 ob
10:30 uri.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkaźejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na
postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki
ponudnika iďali prokuristi, saj se le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom. Tretje
osebe bodo na odpiranju ponudb lahko prisotne brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
Naročnik bo prisotnim predstavnikom ponudnikov vročil kopijo zapisnika o odpiranju ponudb.
V kolikor se kopija zapisnika ne vroči na odpiranju ponudb, jo bo naročnik posredoval
ponudnikom po elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v ponudbah' Naročnik
si pridrŽuje pravico, da zapisnike posreduje tudi na drug ustrezen način (po pošti, po faksu,
ipd.)
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NAVODILA PONUDNIKOM ZAIZDELAVO PONUDBE

1.

Navodila so namenjena za pomoč pľi pripravi ponudbe. Ponudniki morajo ponudbo sestaviti
v skladu s temi navodili, pri čemer morajo predložiti vse zahtevane podatke v obliki in po
vrstnem redu, kotje zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik

ęiše zahtevane

podatke v obrazce, ki so sestavni del

razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti
izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in
obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez
dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani
ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen

prilog' ki

jih

in žigosajo samo tisti ponudniki, ki

izpolnijo, podpišejo

podizvajalci.

nastopajo s

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo. Popravljene napake moľa ponudnik opremiti z źigom in podpisom svoje
pooblaščene osebe.

Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti ter se ne moĘo prijaviti za
izvajanje posameznih storitev predmetnega razpisa.
Na jarłri razpis se lahko prijavijo praule osebe z ustrezno registracijo.
oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

o
o
.
o
.
.

javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 9ll20l5);
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/l|,
60/ I I - ZTP -D, 631 13 in 90/ 14 - ZDU-ID
Zakona o flnanciranju občin (Uradni list RS, št. lŻ3/2006, l0l/Ż007 - odl. US,
57 /Ż008, 94120|0 - ZIU, 36/Ż0|l, 40lŻ0l2 - ZUJF , I04/Ż0lŻ - ZIPRS 13 14, l 0 l/Ż0l3
Zakona

o

ZIPRSl4|5, l4/Ż0l5 - ZIPRSl4l5-D, |4/2015 - ZUUJFO, 96/Ż015 );
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti Ż016 in 20ll7
(zIPRs l6l7; Uradni list RS, št. 96-3772/Ż015 );
Zakona o javnih ťlnancah (Uradni list RS, št. l 1/l l - uradno prečiščenobesedilo, l4ll3
- popr. in l0l/13, 55/15 - ZFisP in 96/15 - ZIPRS16lT);
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69ll l - uradno
-

prečiščenobesedilo; ZIntPK);
Uredbe o ťlnančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/|6);
obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.97/07 - uradno prečiščenobesedilo);
Zakona o uĘanju prostora (Ur' list RS št. ll0/0Ż in spremembe);
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99 in spremembe):
skladno z ostalimi predpisi, ki uĘajo podroěje predmeta javnega naročila,
in drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.

o
.
e
.
o

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, zakateregaje podana absolutna
pľepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZlntPK. V primeru nastopanja subjekta,
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