RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA NAROČILO
za izvedbo del
SANACIJA STRELOVODNE INSTALACIJE OBJEKTA
ŠOLSKEGA CENTRA SLOVENJ GRADEC

junij 2016

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec, objavlja javno povabilo
k oddaji ponudbe za izbiro izvajalca za izvedbo storitev sanacija strelovodne instalacije objekta
Šolskega centra Slovenj Gradec, na lokaciji Koroška ulica 11.
Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s
predmetno razpisno dokumentacijo, ki je posredovana vsem ponudnikom v okviru povabila k
oddaji ponudbe.
2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU
Naziv: ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC
Naslov: Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec
Internetni naslov: http://www.sc-sg.si
Zakoniti zastopnik: Kotnik Gabrijela, direktorica
2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU
Ime naročila: Sanacija strelovodne instalacije objekta Šolskega centra Slovenj Gradec
Številka evidenčnega javnega naročila: 2/2016
Kratek opis predmeta javnega naročila:
Predlog sanacije po sledečem postopku:
 Izdelava lovilne strelovodne instalacije z namestitvijo strelovodnega vodnika na
pločevinaste obrobe, z ustreznimi pritrdilnimi elementi.
 Izdelava ustrezne zaščite nadgradenj na strehi-zračnikov, izpuhov, klimatov s postavitvijo
lovilnih palic, ki zagotavljajo ustrezno ščiteno področje.
 Spojitev zasilnih lestev na lovilno strelovodno instalacijo.
 Spojitev lovilne strelovodne instalacije neposredno na odvodne vodnike.
 Izdelava dodatnih odvodnih vodov na mestih, kjer le ti manjkajo.
 Izdelava oziroma sanacija ozemljila, kjer le to manjka (odtočne cevi) oziroma je neustrezno
(po merilnem poročilu) ter izdelava povezav na obstoječe ozemljilo.
 Izdelava načrta strelovodne instalacije z vrisano strelovodno instalacijo ter merilnimi mesti.
Rok za izvedbo del: junij, julij 2016

2.3. PONUDBA
Ponudba mora biti pripravljena v skladu z aktualno veljavno zakonodajo za predmetno področje
javnega naročila.
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo: ponudba v skladu z veljavno specifikacijo, podpisane
izjave in parafiran vzorec pogodbe.
Ponudba se pripravi v skladu s popisi del v nadaljevanju.
Zap. Popis del
Enota Količina Cena v € /enoto Skupaj v €
št.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Dobava in montaža lovilne
strelovodne
instalacije
z
aluminijastim vodnikom AH1,
pritrjenim
na
pločevinasto
obrobo
atike
s
tipskim
pritrdilnimi
elementi
iz
nerjavečega jekla na medsebojni
oddaljenosti 0,8m, z ustreznim
tesnenjem, komplet z vodnikom,
nosilnimi elementi, potrebnimi
sponkami in spoji z obstoječo
strelovodno instalacijo
Dobava in montaža lovilne
strelovodne
instalacije
z
aluminijastim vodnikom AH1 po
ravni steni, pritrjenim na tipske
nosilne elemente za ravne kritine,
komplet z vodnikom, nosilci in
potrebnimi sponkami in spoji z
obstoječo strelovodno instalacijo
Dobava in montaža lovilnih palic
LOP04 višine 4m, za zaščito
klimatske naprave na strehi
objekta,
komplet
trinogim
podstavkom, priključno sponko
ter postavitvijo na ravno streho
Dobava in montaža lovilnih palic
LOP02 višine 2m, za zaščito
klimatske naprave na strehi
objekta, komplet s podstavkom,
priključno
sponko
ter
postavitvijo na ravno streho
Dobava in montaža lovilnih palic
LOP01 višine 1m, za zaščito
klimatske naprave na strehi
objekta, komplet s podstavkom,
priključno
sponko
ter
postavitvijo na ravno streho
Dobava in montaža novih
odvodnih vodov po fasadi
objekta oziroma odtočnih ceveh
meteornih vod izvedenih z
aluminijastim vodnikom AH1,
vključno
s
potrebnimi
pritrdilnimi elementi oziroma
cevnimi objemkami
Izdelava
novega
ozemljila
oziroma sanacija obstoječega
ozemljila s paličnimi sondami iz
nerjavečega jekla POS Rf,

m

750

m
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kpl

4

kpl

8

kpl

5

m

60

kos

15

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.
15.
16.

vključno
s
potrebnimi
zemeljskimi deli ter spojem z
obstoječim ozemljilom.
Izdelava spoja odtočnih odtočnih
cevi meteornih vod na ozemjililo,
komplet z izdelavo izvoda
ozemljila z vodnikom RH5,
ustrezno cevno objemko KON11
A, ter potrebnimi instalacijskimi
deli
Izdelava
povezave
med
posameznimi ozemljili oziroma
povezave novega paličnega
ozemljila
z
obstoječim
ozemljilom
z
nerjavečim
vodnikom RH5 komplet z
vodnikom, potrebnimi spoji,
rezkanjem asfalta, polaganjem
vodnika v utor ter zalivanjem
asfalta z bitumensko maso
Izdelava
povezave
med
posameznimi ozemljili oziroma
povezave novega paličnega
ozemljila
z
obstoječim
ozemljilom
z
nerjavečim
vodnikom RH5 komplet z
vodnikom, potrebnimi spoji,
strojno
ročnim
izkopom
kanala, polaganjem vodnika v
kanal ter zasutjem zemljine
Izvedba montažnih del z uporabo
dvigala
Pridobitev geodetskih posnetkov
komunalne infrastrukture v
okolici objekta
Meritve strelovodne napeljave z
izdajo poročila in merilnih
protokolov
Drobni in montažni material
Transportni in manipulativni
stroški
Nepredvidena dela z vpisom v
gradbeni dnevnik
Skupaj brez DDV
Nepredvidena dela 10 %
Popust v %
Skupaj vsa dela brez DDV
Skupaj vsa dela z DDV

kpl

12

m

90

m

100

kpl

1

kpl

1

kpl

1

%
%
%

V vrednost ponudbe so vključeni vsi stroški v zvezi z dobavo ustreznega materiala, demontaža
obstoječe ga strelovoda in montaža novega strelovoda, vsa dela, povezana s polaganjem
vodnikov, potrebna strojna oprema, izvedba montaže s pomočjo dvigala, vsi prevozni stroški,
stroški deponiranja odstranjenega materiala, stroški varstva pri delu, geodetskih posnetkov
komunalne infrastrukture v okolici objekta, pregleda in meritev strelovodne napeljave ter
izdelave poročila in merilnih protokolov.
Navedena cena v ponudbi je tudi končna cena. Ponudbena cena mora biti fiksna in mora
vključevati vse morebitne popuste.
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika
ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe.
Ponudba mora biti predložena v zaprti ovojnici.
Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od roka za oddajo ponudb.
Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR).
Rok za izvedbo del: junij, julij 2016.
2.4. VPRAŠANJA IN OGLED
Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z dokumentacijo in ostalimi elementi naročila po
e-pošti na naslov tajnistvo@sc-sg.si do 15. 6. 2016 do 13. ure. Ogled je možen po predhodni
najavi po e-pošti ali po telefonu 02 88 46 500 najkasneje do 15. 6. 2016 do 13. ure.
2.5. ODDAJA PONUDBE
Končni rok za oddajo ponudb je do ponedeljka, 20. 6. 2015 do 10. ure, po pošti na naslov
Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec ali osebno v tajništvo
direktorice na Koroški ulici 11, 2380 Slovenj Gradec.
2.6. MERILA
Naročnik bo med popolnimi ponudbami izbral tisto končno ponudbo, ki bo na podlagi meril
ekonomsko najugodnejša.

Direktorica
mag. Gabrijela Kotnik

PONUDNIK: ________________________________
Sedež: __________________________________________________
Reg. sodišče: _________________________________
Št. vpisa v sodni register: ___________

IZJAVA
V zvezi z našo ponudbo/predračunom štev.: _______ z dne ________ za: za izvedbo storitev
sanacije strelovodne instalacije objekta Šolskega centra Slovenj Gradec, na lokaciji Koroška
ulica 11 izjavljamo:
 da smo registrirani za dejavnost za katero dajemo ponudbo,
 izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
za katero dajemo ponudbo,
 da ne obstajajo razlogi za izključitev v skladu z 75. členom ZJN-3,
 da v ponudbi niso udeleženci funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi
družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani poslovodstva
ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 %
deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika za oddajo ponudbe;
 da je ponudbena cena fiksna;
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili.
Izjavljamo tudi, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca
naročnika, da v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi lahko pridobi podatke iz
uradnih evidenc in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega
zakonitega zastopnika ___________________________, ki se nanašajo na zahtevane pogoje
in ugotavljanje sposobnosti za izvedbo naročila.

Kraj in datum: _____________

Žig

Zakoniti zastopnik ponudnika:
_________________________

ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC, Koroška ulica 11, 2380 SLOVENJ GRADEC,
ki ga zastopa direktorica mag. Gabrijela Kotnik, DAVČNA ŠTEVILKA: SI73346276
(kot naročnik)
in
________________________, ki ga zastopa direktor _______________________, DAVČNA
ŠTEVILKA: _______________
(kot izvajalec)
skleneta
POGODBO štev. (VZOREC)
O izvedbi naročila storitve za sanacijo strelovodne instalacije
I. PREDMET POGODBE
1. člen
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da zaradi sprememb zakonodaje na področju javnega
naročanja (2. odstavek 21. člena ZJN-3), naročnik prehaja na evidenčna naročila. Naročnik je od
izvajalca pridobil ponudbo v mesecu ______________.
2. člen
Predmet pogodbe je sanacija strelovodne instalacije objekta na Šolskem centru Slovenj Gradec na
lokaciji Koroška ulica 11, Slovenj Gradec in v skladu z izvajalčevo ponudbo št. _________, ki je
sestavni del te pogodbe.
II. CENA
3. člen
Pogodbena vrednost vključuje sanacijo strelovoda na objektu na Koroški ulici 11 v Slovenj Gradcu
(faza 1 ali v celoti), vključno z vsemi deli, opredeljenimi v ponudi št. _________, z dne
_____________ in za predmet pogodbe znaša:

Vrednost del
Popust (v %)
Vrednost brez DDV z vključenim
popustom
DDV (22 %)
POGODBENA CENA SKUPAJ
V vrednost ponudbe so vključeni vsi stroški v zvezi z dobavo ustreznega materiala, demontaža
obstoječe ga strelovoda in montaža novega strelovoda, vsa dela, povezana s polaganjem
vodnikov, potrebna strojna oprema, izvedba montaže s pomočjo dvigala, vsi prevozni stroški,
stroški deponiranja odstranjenega materiala, stroški varstva pri delu, geodetskih posnetkov
komunalne infrastrukture v okolici objekta, pregleda in meritev strelovodne napeljave ter
izdelave poročila in merilnih protokolov.
III. ROK
4. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo dela izvedel na Šolskem centru Slovenj Gradec v mesecu _________in
bodo predhodno usklajeni z naročnikom, v terminih, ki ne bodo ovirali izvedbo izobraževalnega
procesa.

Rok se lahko spremeni le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo zakonska
določila, ali drugih objektivnih razlogov na zahtevo oz. z dovoljenjem naročnika.
IV. PLAČILO
5. člen
Izvajalec bo naročniku izstavil račun po opravljeni storitvi, naročnik pa bo račun poravnal v roku
30 dni po zaključku del in po izstavitvi računa na izvajalčev transakcijski račun.
Izvajalec se zaveže delo opraviti kvalitetno.
V. PREDSTAVNIKI PO POGODBI
6. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja ________________________, s
strani izvajalca pa _______________________.
VI. OSTALA DOLOČILA
7. člen
Izvajalec se obveže pogodbeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, veljavnimi
predpisi in pravili stroke.
Izvajalec se obveže, da bo med izvajanjem pogodbenih del poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva
pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.
8. člen
Prvi odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (protikorupcijska klavzula),
Ur. list RS 45/2010 z dne, 4. 6. 2010.
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla ali
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.

9. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje, s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi naročila ali njegovega podizvajalca.
10. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

11. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po en izvod.
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh strank.
_____________, __________

Slovenj Gradec, __________

ZA IZVAJALCA
Direktor
_________________________

ZA NAROČNIK
Direktorica
mag. Gabrijela Kotnik

