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Lendava, 19.03.2020
Številka: 120001

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da podate ponudbo za javno naročilo za novogradnjo nadstrešnice na Glavni ulici 109,
Lendava , prostori Eko-parka d.o.o.
Kontaktna oseba s strani naročnika je:
1. Jožef Gerenčer
 Tel.: 02 577 62 82,
 E-mail:jozef.gerencer@ekopark.si

Za morebiten ogled gradbišča, ki bo predmet opravljanja storitev, se lahko zainteresirani ponudniki
dogovorijo pri zgoraj navedeni kontaktni osebi.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika najkasneje do ponedeljka, 14. 4. 2020.
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. Predmet in obseg javnega naročila (specifikacija storitev)
Predmet javnega naročila-povpraševanja je novogradnja nadstrešnice na lokaciji Glavna ulica 109,
Lendava, na podlagi popisov del v prilogi:
1. Varianta 1 – lesena konstrukcija
2. Varianta 2 – jeklena konstrukcija
V ponudbo je potrebno zajeti dobavo vseh materialov iz popisa fco gradbišče ter vse strojno ročne
storitve ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Naročnik si pridržuje pravico po prejetju ponudbe izločiti postavke, brez spremembe cene
preostalih elementov popisa:
1. pripravljalna in rušitvena dela – točka 1.3
2. Zemeljska dela – točke 2.1,2.2, 2.3,2.4,2.8,2.9
3. Meteorna kanalizacija – točke 5.1 do 5.5
Naročnik si pridržuje pravico pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom, brez obrazložitve in
priznanja kakršnih koli stroškov odstopiti od investicije oziroma ne izbrati nobenega ponudnika.
II. Predložitev ponudbe
Kot ponudnik lahko kandidira pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet
razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in urejen status.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Cene morajo biti v EUR, vsebovati morajo
vse stroške izvajanja aktivnosti, popuste, rabate in davek na dodano vrednost (DDV).
Ponudba mora biti veljavna do 15.05.2020.
III. Popolnost ponudbe
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
 Ponudbo –varianta 1 in 2,
 Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev povabila (OBR-2).
Ponudnik mora ponudbo oddati v skladu z navodili in na obrazcih, predpisanih v teh navodilih.
Obrazci morajo biti podpisani s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosani na za to označenih
mestih.
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1. Ponudba s predračunom
Ponudniki morajo vložiti ponudbo na predpisanem obrazcu OBR-1. Predmet in obseg javnega
naročila mora biti skladen s specifikacijo, opredeljeno v točki I. predmetnega Povabila.
Predračun se izpolni tako, da se vpiše cena na enoto in skupna ponudbena vrednost. Popust se
daje na ponudbeno ceno brez DDV-ja, v skladu z veljavno zakonodajo. DDV se doda k ponudbeni
ceni s popustom. Popust se obračuna ob vsakem izplačilu. Na računu se navede znesek brez
popusta, odstotek popusta in znesek s popustom.
2. Plačilni pogoji
Plačilo opravljenih storitev se izvrši 50 % ponudbene vrednosti avans na podlagi ponudbenega
predračuna v roku 10 dni od podpisa pogodbe, pod pogojem, da izvajalec za predčasno plačilo
prizna dodatni popust (casaskonto) na ponudbeno vrednost, 50 % po dokončanju in prevzemu del
v roku 30 dni, na podlagi izstavljene fakture.
3. Rok izvedbe
Predviden rok izvedbe predmeta naročila je od podpisa pogodbe (predvidoma 20.4.2020) do
30.06.2020.
IV. Merilo za izbiro
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena.
Naročnik si pridržuje pravico odvisno od prejetih ponudb izbrati varianto 1 ali 2 pri čemer bo
merilo za izbiro najnižja ponujena cena za varianto, ki bo izbrana.
V. Opozorilo
Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v povabilu niso bili ustrezno opredeljeni,
pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
Naročnik ima pravico zavrniti vse ponudbe ali prekiniti postopek javnega naročila v skladu z 90.
členom ZJN-3. V tem primeru ponudniki nimajo pravice do povrnitve stroškov za izdelavo
ponudbe.
Naročnik si pridržuje pravico, da (kjer to dopušča zakon) v postopek oddaje naročila vključi tudi
pogajanja ter se z vsemi ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti, pogaja o
elementih ponudbe.
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VI. Rok oddaje ponudb
Izpolnjeno in podpisano ponudbo (z izpolnjenimi obrazci in prilogami) pošljite na naslov naročnika
čim prej oz. najkasneje do torka, dne 14. 4. 2020.
Ponudbo lahko pošljete na naš naslov Eko-park d.o.o., Glavna ulica 109, 9220 Lendava v zaprti
kuverti s pripisom »Ponudba – NE ODPIRAJ« ali po elektronski pošti na naslov jozef.gerencer@ekopark.si.

Direktor:
Gerenčer Jožef
Priloge:
 obrazec Ponudba (OBR-1)
 obrazec Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-2)
 popis del 2-krat
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