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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudbe
Vse potencialne ponudnike vabimo, da nam posredujejo ponudbo za izdelavo elaboratov križanja in
poteke elektroenergetskih vodov v varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju
Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI.
V nadaljevanju vam pošiljamo pogoje za sodelovanje pri izvedbi naročila. Prosimo, da vso
dokumentacijo skrbno pregledate in v skladu z navedenimi zahtevami dopolnite manjkajoče podatke.
Izbrani ponudnik bo moral za posamezni projekt izvesti oziroma izdelati:
- Pridobiti vse podatke o podzemnih komunalnih vodih.
- Situacijo križanja ali približevanja elektroenergetskega voda z glavno ali regionalno cesto.
- Tehnično poročilo.
- Popise gradbenih del.
- Prereze križanja.
- Ostale detajle križanja.
- Pridobiti projektne pogoje od upravljalca cestišča Direkcije Republike Slovenije za
infrastrukturo (DRSI).
- Pridobiti soglasje upravljalca cestišča (DRSI).
Elaborati morajo biti izdelani po zahtevah:
• Zakona o graditvi objektov – ZGO,
• Zakona o cestah,
• Zakona o javnih cestah,
• Pravilniku o projektiranju cest (Uradni list RS, št. 91/05 in 26/06).
Ponudbena vrednost/enoto (brez DDV) mora vsebovati vse stroške, ki jih ponudnik predvideva za
izvedbo pogodbenih obveznosti (prevozni stroški, stroški dela, materialni stroški ipd.) v vsebini in pod
pogoji, kot izhajajo iz tega povabila in njegovih prilog.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati in žigosati (če uporablja žig) vse priložene obrazce in dokumente
(kjer je naveden podpis ponudnika) ter jih priložiti ponudbeni dokumentaciji. S podpisom potrdi, da
je s pogoji naročila seznanjen in se z njimi strinja.
Naročnik bo izmed pravočasno prispelih ponudb praviloma izbral cenovno najugodnejšo ponudbo ob
predpostavki, da bo(do) ponudnik(i) izpolnjeval(i) vse zahtevane pogoje, ki so navedeni v
predmetnem povabilu. Naročnik si pridržuje pravico do pogajanj (poziv za novo ponudbo bo
ponudnikom poslal na kontaktni e-naslov, naveden v ponudbi).
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele oziroma bodo vložene pri naročniku do
vključno 27. 3. 2018, do 10. ure, v zaprti kuverti z oznako "ne odpiraj – ponudba – izdelava
elaboratov". Ponudnik lahko do navedenega dne in ure ponudbo pošlje ali prinese osebno (v
vložišče) na naslov: Elektro Gorenjska, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj. Ponudbe, katere
bo naročnik prejel po navedenem datumu in uri, ali ki ne bodo oddane v zaprti kuverti z zahtevano
oznako "ne odpiraj", bodo vrnjene ponudniku. Odpiranje ponudb ne bo javno.
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Družba je registrirana pri Okrožnem sodišču v Kranju.
Osnovni kapital: 71.898.060,69 EUR.
Matična številka: 5175348000. ID številka za DDV: SI20389264.

Za dodatna pojasnila smo vam na voljo na naslednjih e-naslovih:
- janez.rozman@elektro-gorenjska.si
- florijan.cerkovnik@elektro-gorenjska.si.

OPOZORILO:
Naročnik na tem mestu obvešča potencialne ponudnike, da bo morebitne spremembe podatkov
predmetnega naročila (npr. rok oddaje ponudb, dodatna pojasnila ipd.) objavljal na svoji spletni
strani: http://www.elektro-gorenjska.si/aktualno/povprasevanja. Na tej strani bo objavil tudi izbiro
najugodnejšega ponudnika v predmetnem naročilu, tako da ponudniki, ki bodo oddali ponudbo, o
izbiri ne bodo neposredno obveščeni.
Naročnik si pridržuje pravico, da v tem postopku brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti
ne izbere nobenega ponudnika oziroma ne sklene pogodbe s ponudnikom, ki izpolnjuje vse pogoje in
je ponudil najugodnejšo ceno, oziroma da ta postopek izbire povpraševanja ustavi vse do sklenitve
pogodbe.

Lepo pozdravljeni,
Elektro Gorenjska, d. d
Predsednik uprave:
mag. Bojan Luskovec

Priloge:

-

ponudba
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PONUDBA
Številka ponudbe:

___________________

Ponudnik:

______________________________________________________

Naslov:

______________________________________________________

ID za DDV:

___________________

Kontaktni e-naslov in telefon:

___________________________________, __________________

Na osnovi povabila k oddaji ponudbe, št. POV18-019, dajemo naslednjo

PONUDBO1

Za predmet naročila:

Izdelava elaboratov križanja in poteka elektroenergetskih vodov v
varovalnem pasu glavnih in regionalnih cest na področju
Gorenjske in pridobitev soglasja DRSI

Vrsta projektne dokumentacije

kom

Cena brez DDV

Elaborat križanja glavnih ali regionalnih
cest – dolžina križanja 20 m

15

Elaborat vzporednega poteka EE voda ob
glavni ali regionalni cesti – dolžina

5

vzporednega poteka 100 m
Pridobivanje projektnih pogojev

20

Pridobivanje soglasja DRSI

20

SKUPAJ cena v EUR (brez DDV):
Cena v ponudbi vključuje vse stroške ponudnika za izdelavo projektne dokumentacije, tako da
naročnika ne bremenijo nikakršni drugi stroški, povezani z predmetom povpraševanja. DDV se
obračuna po veljavni zakonodaji.
Naročnik bo izdelovalcu ob naročilu predal načrt elektroinštalacij in opreme s situacijo križanja in
geodetski načrt.
Roki izdelave elaboratov: 10 dni po pridobitvi projektnih pogojev.
Rok plačila je 30 dni od izstavitve računa, ki ga izvajalec izda po potrditvi posameznega elaborata s
strani naročnika (naročnik mora posamezni načrt potrditi ali podati zahtevo za popravke v roku 10

1

Opomba: Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 45/2010 s spremembami) naročniku v VI. odstavku 14.
člena nalaga, da mora, zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pred sklenitvijo
pogodb v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, od pogodbenega partnerja pridobiti izpolnjeno in podpisano izjavo o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih,
za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. To izjavo
oz. podatke je naročnik dolžan, na njeno zahtevo, predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Glede na navedeno bo
izbrani ponudnik naročniku moral predložiti predmetno izjavo.
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delovnih dni od prejema načrta). V primeru pripomb na predani načrt mora izdelovalec odpraviti
napake v treh delovnih dneh in predati popravljane načrte naročniku.
Za vse načrte se mora izdelovalec oziroma vsak posamezni odgovorni projektant aktivno odzivati na
morebitna vprašanja in razjasnjevanje nejasnosti v načrtih v času projektiranja in še posebej gradnje
objekta.
Rok izvedbe je 31. 12. 2018.
Rok plačila je 30 dni od datuma izdaje računa, katerega izvajalec izda po opravljeni storitvi oziroma
dobavi blaga.

Veljavnost ponudbe:

____ (najmanj 20) dni od datuma oddaje ponudbe

Ponudnik izjavljam, da imam zavarovano projektantsko odgovornost v skladu z veljavno zakonodajo.
Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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