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POVABILO K ODDAJI NEZAVEZUJOČE PONUDBE ZA

»Prenova strehe na ZVD«
UKC Ljubljana
Vabimo vas k oddaji nezavezujoče ponudbe za »Prenova strehe na ZVD«.

NAVODILA ZA IZDELAVO NEZAVEZUJOČE PONUDBE:
Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti v EUR, zaokrožene na dve decimalni
mesti. Ponudba mora biti podana kot celota, izpolnjena, podpisana in žigosana. Razvidna mora biti vrednost
vsake postavke posebej.
Nezavezujoča ponudbena vrednost mora vsebovati vse odvisne stroške kot so:
 Dobavo in montažo,
 Vsa potrebna pripravljalna dela in vso potrebno delo,
 Vse potrebne izračune,
 Vse potrebne transporte (notranje in zunanje),
 Vsa potrebna pomožna sredstva,
 Vsa potrebna sredstva za vgrajevanje na objektu kot so lestve, odri in podobno,
 Usklajevanje z osnovnim načrtom in posvetovanje s projektanti, nadzorniki, investitorjem,
naročnikom, uporabnikom, itd.,
 Terminsko usklajevanje del z ostalimi izvajalci na objektu,
 Terminsko usklajevanje z uporabnikom,
 Čiščenje prostorov po končanih delih in odvoz odpadnega materiala na stalno mestno deponijo,
 Vsa potrebna higiensko tehnična preventivna zaščita delavcev na gradbišču,
 Izdelavo tehnoloških risb,
 Stroški vezani na splošna navodila in obveznosti izvajalca v popisih del,
 Izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, katera je potrebno izvesti za dokončanje
posameznih del, tudi če potrebni detajli niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta
dopolnilna dela nujna za pravilno funkcionalno delovanje posameznih sistemov in elementov objekta.
 Meritve in merjenja na objektu,
 Skladiščenje in varovanje opreme do primopredaje,
 Preskušanja kvalitete za vse materiale, ki se vgrajujejo in dokazovanje kvalitete z atesti
 Ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni in vezni material, sidra, navojne palice, itd.,
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Popravilo eventualno povzročene škode ostalim izvajalcem na gradbišču,
Popravilo eventualno povzročene škode uporabniku oziroma naročniku,
Vse potrebne zaščitne premaze,
Popravilo nekvalitetno izvedenih del oziroma zamenjava elementov,
Pridobitev vseh certifikatov, poročil o meritvah in preizkusih, potrdil, dokazil, itd.,
Upoštevanje vseh veljavnih tehničnih predpisov, standardov, itd.,
V končni ponudbeni vrednosti so zajeti vsi odvisni stroški (špediterski stroški, carina, davki, transport,
montaža, šolanje, garancijski rok (60 mesecev), idr. Vse v skladu s strokovnimi in splošnimi zahtevami
iz predmetne razpisne dokumentacije) in DDV,
Vsi stroški povezani z ojačitvami, detajli, senčnimi fugami, itd.,
Vsi stroški dvigal, žerjavov, transportov, zaščit, ureditve gradbišča, itd.,
Organiziranje požarne straže, skladno z Zakonom o varstvu pred požarom,
Stroške zaščitnih ukrepov Službe za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (gradbene
zaščite, sprotno čiščenje, mokre krpe, ločen vhod v gradbišče, itd.)

Ponudbena cena je nespremenljiva oziroma fiksna (funkcionalni ključ v roke).
Vrsta in obseg del oziroma kakovost vgrajenih materialov mora biti skladen s specifikacijami v ponudnikovem
predračunu, pri čemer bo predhodno naročniku predložil vso potrebno dokumentacijo, iz katere bo nedvoumno
razvidna tehnična ustreznost vseh proizvodov oziroma materialov tudi glede na Uredbo o zelenem javnem
naročanju, če tudi v popisih zahtev iz Uredbe o zelenem javnem naročanju ni upoštevanih.
Rok izvedbe del: september 2020.
Rok za izvedbe po dogovoru z naročnikom.
Z oddajo nezavezujoče ponudbe ponudnik hkrati izjavlja, da mu je znana projektna dokumentacija in ostali
pogoji, po katerih bomo izvajali dela in se v naprej odpovedujemo vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih
pogojev za delo ter se zavezujemo, da bomo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno sanirali na lastne stroške in na način,
ki ga bomo predhodno uskladili z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala
ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.
Izbrani ponudnik-izvajalec bo moral pri uvodu v delo priložiti seznam vseh delavcev s kontakti.
Izvajalec bo moral pri izvedbi del upoštevati Varnostni načrt in navodila Službe za varstvo pri delu glede
zaščite delavcev, delovišča in zaposlenih. Pred pričetkom del bo moral podpisati dogovor oz. sporazum skupnih
ukrepov.
Ponudnik – izvajalec se obvezuje, da bo, v kolikor bo izbran:
 Dela izvajal s strokovnim kadrom;
 Vodil gradbeni dnevnik;
 Prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in
zakoni, tehničnimi predpisi;
 Zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom gradbišča in sporazumom o
skupnih ukrepih;
 Upošteval določila in zahteve, ki bodo podane v varnostnem načrtu;
 V imenu naročnika prijavil začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je
prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;
 Naročniku omogočal ustrezen nadzor;
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Pravočasno obveščal nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje;
Uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z
gradbišča/trase oziroma objekta in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;
Zagotavljal varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje, ter
preprečeval čezmerne obremenitve okolja;
Strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;
Izvedel vsa dela skladno z načelom dobrega strokovnjaka.

MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
Merila za izbiro najugodnejše je »ekonomsko najugodnejša ponudba, t.j. najnižja končna ponudbena
vrednost=100%«,
Za celoten predmet povpraševanja bo naročnik izbranemu ponudniku plačal ponudbeno ceno, določeno v
skupnem znesku oz. kot skupaj dogovorjeno ceno funkcionalni ključ v roke, na osnovi predračuna (ponudbe)
izvajalca.
Na podlagi pisnega naročila (naročilnica) bo izvajalec po opravljeni storitvi naročniku izstavi račun, ki mora
vsebovati vse izvedene in ovrednotene količine. Naročnik izjavlja, da gradbene, obrtniške in inštalacijske storitve,
ki so dogovorjene s to pogodbo, naroča v celoti kot davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, in je plačnik
DDV po 76.a členu ZDDV-1.
Naročnik bo izvajalcu plačal svoje obveznosti na izvajalčev TRR račun.
Naročnik bo plačeval izvedena dela na podlagi izstavitve računa, ki jih je dolžan potrditi v roku 8 dni od prejema
in plačati v roku 60 dni od potrditve. Ponudnik se zavezuje, da bo vse račune poslane naročniku pošiljal izključno
v elektronski obliki, in sicer skladno z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o opravljanju plačilnih storitev
za proračunske uporabnike ((Uradni list RS, št.111/2013).
Plačilni pogoji: 60 dni od izstavitve računa.
Garancijski rok je 60 mesecev za vsa dela, vgrajeno opremo in material. Garancijski roki pričnejo teči z dnem
uspešne končne pisne primopredaje.
Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem roku je največ 2 dni od prejema obvestila o nastali napaki, rok za
odpravo napak pa je največ 3 dni od poteka odzivnega roka.
Informativna ponudba se odda pisno na e-mail: simon.smrke@kclj.si

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na e-mail najkasneje do dne 31.08.2020 do 12. 00 ure .

Področje za nabavno dejavnost
Služba nabave storitev in nemedicinskega materiala

Simon Smrke, dipl. posl. admin. (VS)
Strokovni sodelavec za upravno pravne zadeve
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PONUDBA
Opozorilo:

Ponudnik izpolni in priložiti ta ponudbeni obrazec k svoji celotni ponudbeni dokumentaciji.

NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
Davčna številka:
Davčni zavezanec:
Naslov pristojnega
finančnega urada:
Matična številka:
Ponudnik je MSP*
(opredeljeno v Priporočilu Komisije
2003/361/ES):

DA / NE

(ustrezno obkroži)

DA / NE

(ustrezno obkroži)

telefon:
e-pošta:

KONTAKTNA OSEBA:

* Kategorijo mikro, malih in srednje velikih podjetji sestavljajo podjetja z manj kot 250 zaposlenimi ter letnim prometom, ki ne presega 50
milijonov EUR, in/ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov EUR.

Za: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 LJUBLJANA
(naziv naročnika)

V skladu z vabilom za izvedbo GO del za »Prenova strehe na ZVD« dajemo ponudbo št.
_______________________ v vrednosti z DDV:
NAZIV

*KPV skupaj v EUR z DDV

»Prenova strehe na ZVD«
*V ceni so zajeti vsi stroški, vključno s prevozom in drugimi odvisnimi stroški - FCO sedež naročnika.

Ta ponudba št. _____________________ z dne ______________________ in vaš pisni sprejem
ponudbe in podpis pogodbe bosta oblikovala poslovno obveznost med nami.
Veljavnost ponudbe do vključno 31. 12. 2020.
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