Številka: 3302-0002/2018-35
Datum: 16. 4. 2018

POVABILO KANDIDATOM K ODDAJI PONUDBE
Za drugo fazo omejenega postopka
Predmet javnega naročila: Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih
občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let.
Naročnik, Vodovod – kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor mag.
Marko Cvikl, na podlagi 41. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18; ZJN-3) in
povabila k sodelovanju, ki je bilo dne 9. 3. 2018 objavljeno na Portalu javnih naročil pod oznako
JN001411/2018-B01, vabi kandidate, ki jim je bila priznana usposobljenost in sposobnost za izvedbo
predmeta naročila, da podajo svojo ponudbo.
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN za drugo fazo omejenega postopka je dostopna na elektronskem
naslovu: http://www.vo-ka-celje.si/sl/javna-narocila-103
Omejeni postopek je dvofazni postopek, v katerem naročnik naprej prizna sposobnost prijaviteljem,
nato pa jih povabi k oddaji ponudbe. Glede na navedeno vas pozivamo, da ponudbe za predmetno
naročilo predložite do 26. 04. 2018 do 9:00 ure na naslov naročnika: Vodovod – kanalizacija javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje. Ustrezno označene ponudbe se pošljejo priporočeno po pošti ali
dostavijo osebno v tajništvo naročnika.
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 04. 2018 ob 9:30 uri v sejni sobi Vodovod – kanalizacija javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, 1. nadstropje.
Naročnik bo oddal javno naročilo s sklenitvijo okvirnega sporazuma na podlagi predhodno izvedenega
omejenega postopka, in sicer tako, da bo preveril, če so predložene ponudbe dopustne, nato pa jih bo
razvrstil po merilu najnižje cene. Ker naročnik števila kandidatov, s katerimi bo sklenil okvirni
sporazum, ni omejil, bo okvirni sporazum sklenil z vsemi kandidati, ki bodo oddali ponudbo in jim je
bila priznana sposobnost.
Ponudniku, ki bo podal najnižjo in dopustno ponudbo v drugi fazi omejenega postopka, bo naročilo, ki
je opredeljeno v popisu del, ki je priloga tega povabila, dodeljeno kot prvo posamezno naročilo na
podlagi sklenjenega okvirnega sporazuma. Nadaljnja naročila bo naročnik oddajal s ponovnim
odpiranjem konkurence skladno z b) točko sedmega odstavka 48. člena ZJN-3.

VODOVOD - KANALIZACIJA javno podjetje d.o.o.
Direktor:
mag. Marko CVIKL

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – II FAZA
1. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1.1. Naročnik in splošno o predmetu naročila
Naročnik je Vodovod – kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, ki ga zastopa direktor
mag. Marko Cvikl, matična št: 5914540000, davčna št: SI45804109.
Kontaktni osebi sta Miha Jovan na naslovu Vodovod – kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000
Celje, tel. št. (03)4250326 ali (03) 42 50 300, za splošni del in Darko Esih na naslovu Vodovod –
kanalizacija javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, tel. št. (03)4250349 ali (03) 42 50 300 za
tehnični del.
Predmet javnega naročila so vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske službe vzdrževanja javnih
občinskih cest v lasti Mestne občine Celje za obdobje treh let. Javno naročilo je bilo objavljeno na
portalu javnih naročil z dne 9. 3. 2018 pod številko JN001411/2018-B01.
Javno naročilo se vodi na podlagi omejenega postopka, katerega druga faza zajema povabilo k oddaji
ponudbe.
Ponudnik mora podati ponudbo za dela, ki so razvidna iz popisa del, in izpolniti predložen predračun
ter podati skupno rekapitulacijo.
Po sklenitvi okvirnega sporazuma, bo naročilo, ki je predmet tega povabila k oddaji ponudbe, oddano
na podlagi veljavne ponudbe, ki jo boste oddali, in sicer tistemu, ki bo ponudil najnižjo ceno.
Skladno s sprejetim Odlokom o načinu izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja javnih občinskih
cest v Mestni občini Celje (Ur. l. RS, št. 75/2012) je izvajanje gospodarske javne službe vzdrževanja
javnih cest od 01.01.2013 podeljeno naročniku, Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o., v trajno
izvajanje.
1.2. Oddaja ponudb naročniku
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo pravilno označene in bodo s strani ponudnikov izročene
naročniku najkasneje do dne 26. 04. 2018 do 9.00 ure na naslov:
VODOVOD KANALIZACIJA JAVNO PODJETJE D.O.O.
LAVA 2A
3000 CELJE
Ponudba mora biti oddana v zaprti ovojnici - kuverti, ki mora biti pravilno označena in sicer: v desnem
spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v levem zgornjem kotu pa naziv in naslov
ponudnika in »NE ODPIRAJ – PONUDBA 3302-0002/2018, Vzdrževalna dela pri izvajanju javne
gospodarske službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti Mestne občine Celje«.
Polni naslov ponudnika je lahko naveden tudi na hrbtni strani ovitka – kuverte.
Ponudnik lahko na ovojnico nalepi priloženi izvod obrazca (OBRAZEC 2) iz dokumentacije, ki ga izpolni
čitljivo z velikimi tiskanimi črkami.
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Če ponudnik ne bo opremil prijave tako, kot je določeno, naročnik ne prevzema odgovornosti za
založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
1.3. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 26. 04. 2018 ob 9.30 uri v sejni sobi Vodovod – kanalizacija javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, 1. nadstropje.
Predstavniki ponudnikov se strokovni komisiji izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
Pooblastila ne potrebujejo zastopniki, ki so po zakonu ali aktu pravne osebe oziroma samostojnega
podjetnika pooblaščeni za zastopanje (na primer: direktor, prokurist). Nepooblaščeni predstavniki
ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
O odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti sestavljala zapisnik. Kopijo zapisnika prejmejo vsi
ponudniki po pošti najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po odpiranju ponudb.
1.4. Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj šestdeset (60) dni šteto od dneva odpiranja ponudb.
1.5. Alternativne in variantne ponudbe
Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene.
1.6. Merilo za izbor
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo "najnižja ponudbena cena".
1.6. Ponudbena cena in predračun
Ponudbena cena skupaj z davkom (22 % DDV) in vključenimi vsemi popusti, ki bi bili upoštevani, če bi
prišlo do sklenitve pogodbe, mora biti v EUR.
Ponudnik mora vpisati svoje ponudbene cene brez DDV v vse postavke ponudbenega predračuna,
zaokrožene na dve decimalni števili. Postavka brez označene cene ne bo plačana, naročnik bo smatral,
da je vključena v ceno za drugo enoto v razčlembi zneska ponudbe.
Ponudbena cena mora biti na enoto (cena na enoto) in mora zajemati vse stroške v zvezi z izvedbo del.
Ponudbene cene na enoto so fiksne.
1.7. Rok plačila
Ponudnik mora zagotavljati najmanj 30 dnevni rok plačila, šteto od dneva izstavitve računa.
V primeru krajšega plačilnega roka od zahtevanega se ponudba izloči.
1.8. Jezik ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku.
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2. PODATKI O PONUDNIKU IN PONUDBENI PREDRAČUN

OBRAZEC 1

PODATKI O PONUDNIKU

Firma oziroma ime ponudnika:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Matična številka:

Davčna številka:

Številka transakcijskega računa:

Telefon:

Telefaks:

E - mail:

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:

Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe:

Datum:

Žig:
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Podpis:

OBRAZEC 2

OZNAČBA PONUDBE

NAZIV IN NASLOV PONUDNIKA:

Prejem prijave (izpolni vložišče):
OSEBNO

ODDAJA PONUDBE
»Vzdrževalna dela pri izvajanju javne gospodarske
službe vzdrževanja javnih občinskih cest v lasti
Mestne občine Celje«

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka: 3302-0002/2018

Šifra objave:______
Zaporedna št. ponudbe:
NE ODPIRAJ – PONUDBA!

VODOVOD - KANALIZACIJA D.O.O.
LAVA 2A
3000 CELJE
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