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4267 Zgornje Gorje

gradnj a dvostanovanj ske hi5e
TD Gorje

Fortuna v Spodnjih Gorjah

1. gradbena faza:

*tq44ja kletne etaile

RAZPI SNA D OKI]ME,NTACIJA
PROJE,KTNA NALOGA
RAZPISNI POGOJI

Zgornie Gorie 05.mai 2022



POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Narodnik,

Turistiino druStvo Gorje, Podhom 80 4247 Zgornje Gorje

objavlja

RAZPIS

za izbiro inrajalca del za izvedbo I . gradbene faze

gradnje dvostanovanjskega objekta

TD Gorje na Fortuni v Spodnjih Gorjah

po postopku neposredne gazbbanjaponudb na podlagi povabila k sodelovanju

VSEBINA ra"4isne dokumentacije :

1. poglavje:
2. poglavje:

3. poglavje:
4. poglavje:

5. poglavje:
6. poglavje:

7 . poglavj e:

navodila za izdelavo ponudbe,
obrazec ponudbe,
obr azec za ugotavlj anj e uspo s oblj eno sti (referenc e)

sprej em ruzpisnih pogoj ev,

Yzorec pogodbe,
projektna naloga,
garancrje

OPOZORILO:

Razpisno dokumentacijo je ob prevzemu treba pregledati in najkasneje v 3. dneh pisno
opozoriti na morebitne nejasnosti ali pomanjkljivosti v prevzeti dokumentaciji in zahtevati
pojasnila.

Investitor bo se bo najkasneje v 2. dneh odzval na pripombe in pojasnila in odgovor poslal
vsem ponudnikom po elektronskih komunikacij ah.

Investitor bo pravodasno prispele ponudbe preveril najkasneje v 15. dneh po zakljudku
zbiranja ponudb.

lzbrani ponudnik bo o izbiri pisno obve5den in povabljen k podpisu pogodbe.

Vsi ponudniki bodo obve5deni o izbiri po elektronski poSti in s pisnim obvestilom.

Lie TD Gprje:

podp#{sedni& 1
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Prvo poglavje:

NAVODIL A Z A IZDEL AY O PONUDBE

l. zakoni in predpisi:
Gradbeni zakon (UL RS 3t.:61117,72ll7-popr.,3 65120,15121- ZDUOP inl99l2l-GZ-l)

2. dokumenti, ki jih je treba predloZiti ponudbi, da bo pravilna in popolna:
. izpolnjenarazpisnadokumentacija
o plan anga1irarla lastnih in projektnih strokovnjakov,
o plan delovne sile in poklicne kvalifikacije,
o okvirni terminski plan,
o reference in osebne reference

3. izbran ponudnik predloZi 5e:

a. plan organizacije gradbi5da,

b. garancijske izjave

Ponudba mora vsebovati vse zahtevane in potrjene (podpisane in Zigosane) elemente
ponudbe, da se bo ponudba Stelazapravilno in popolno.

Morebitne popravki v ponudbi morajo biti opremlj eni z Ligom in podpisom poobla5dene
osebe ponudnika.

V primeru, ds ponudba ne bo izpolnjevala vseh zahtev izrazpisne dokumentacije ali de

ponudba ne bo pravilno opremljena se bo izlodila iz postopka preverjanja.

4. pojasnjevanje razpisne dokumentacije:

Narodnik si pridrZuje pravico najkasneje 5 dni pred rokom zapredlolitev ponudb, ponudbo
dopolniti in uskladiti z novimi dejstvi oziroma spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno
pobudo ali kot odgovor nazahtevo za pojasnila.

Sprememba bo posredovana vsem prevzemnikom razpisne dokumentacije in se bo Stela kot
del razpisa zazbiranje ponudb.

Bistvene lastnosti razpisne dokumentacije in njene vsebine ne morejo biti spremenjene.

5. naiin, mesto in ias oddaje ponudb:

Ponudba mora biti v zapei,ateni kuverti. Na hrbtni strani mora biri naslov ponudnika.

Po5iljka mora biti naslovljena na: Turistiino dru5tvo Gorje, Podhom 80 4247 Zgornje
Gorje in vidno oztadena s: > ponudbaza gradnjo dvostanovanjskega objekta na Fortuni v
Spodnjih Gorjah - 1. gradbenafaza.

ias oddaje ponudbe: 23.5.2022 do l2 ure.

Ponudbe poslane po po5ti morajo biti poslane s priporodeno po5iljko in morajo prispeti v
tajniStvo TD Gorje do zahtevanega datuma in ure zaoddajo ponudbe.

Vsaka ponudba sprejeta po roku zapredloLitev ponudb se zavme in se zaprtavrne ponudniku.



Po roku zapredloLitev ponudb vsebino ponudbe ni ved mogode spreminjati, dopolnjevati ali
nadomestiti z novo ponudbo. Narodnik nove, dopolnjene ali spremenjene ponudbe ne bo
prevzel.

6. ponudbena cena, vsebina in kalkulativni elementi ponudbene cene:

Cene/enoto ne smejo vsebovati davka. Davek se lodeno prikaie v rekapitulaciji ponudbe.

Ponudbena cena zqema vse stro5ke izvedbe v dasu gradnje.

Ponudbena cena./enoto je fiksna in dokondna najmanj 70 dni od podpisa pogodbe.

Osnova zaizradunpodraZitev oziromarazlike v ceni gradbenih storitev je Index Zbomice
gradbeniStva in industrij e gradbenega materiala (ZGIGM).

PodraZitve po ZGIGM Indexu do l\Yo po preteku veljavnosti ponudbe bremenijo izvajalca
del,podrailitve po Indexu ZGIGM nad l1Yo se enakovredno delijo med oba pogodbenika.

Dela, ki v ponudbenem predradunu niso zajeta in po razpisni dokumentaciji in gradbeni
pogodbi niso izkljudena, se Stejejo za dodatna dela. Dodatna dela se izvedejo po s strani
narodnika potrjeni ponudbi, ki se izdela po kalkulativnih elementih iz osnovne ponudbe z
upo5tevanj em Indexa ZGIGM.

Zavsa dela izvedena v zamudi veljajo kalkulativni elementi iz ponudbe.

Obradun del:

- Po predradunskih cenah/enoto in po kolidinah, potrjenih v knjigi obradunskih izmer. V
cenah/enoto so Ze zajeti stro5ki priprave gradbi5da in stro5ki pomoZnih del, ki jih mora
izvajalec del izvesti pred zadetkom gradnje vkljudno s stro5ki zakljudka inprevzema
del.

- Stro5ki zavarcvarla gradbi5da so sestavni del kalkulativne cene/enoto.
- Vsi stro5ki dostopov na gradbi5de in posegi izven koridorjev predvidenih za gradnjo

objekta so stro5ki izvajalcadel.
- V ponudbi so zajeti tudi vsi stro5ki za predpisano opremo gradbi5da (sanitarije,

pisama, skladiSdni prostori. . ...).

Popusti in pribitki na ceno/enoto morajo biti vidno oznadeni. Popust in pribitek na ceno
morata biti vidno oznadena v odstotkih (%) naposamezno predradunsko postavko ali na
celotno vrednost ponudbe. Enak odstotek bo veljal tudi zaveddela.

Cene v ponudbe in pladila se v celoti izvedejo v evrih (€).

7. meril&, ki bodo uporabljena:

a. ponudbena cena; maksimalno

- naj ni{a ponudbena cena
- ponudbena cena v obmodju od 100,01 do 110,00%
- ponudbena cena v obmodju od 110,01 do 120,00%
- ponudbena cena v obmodju od 120,01 do l25,0Ayo
- ponudbena cena v obmodju od L25,01 do 130,0A%
- ponudbena cena v obmodiu nad 130,00%

100 toik

100 todk
80 todk
60 todk
40 todk
20 todk

0 todk



c. garancija; maksimalno 20 toik

20 todk
10 todk
0 todk

40 toik

40 todk
20 todk
0 todk

nad zakonskim rokom, min 51et

do 3 leta
po zakonu min dve leti

d. rok izvedbe; maksimalno

do max 60 dni
do 90 dni
nad 120 dni

V primeru da dve ali ved ponudb doseZe enako Stevilo todk, velja kot 1. kriterij cena,kot2.
kriterij rok izvedbe in kot 3. kriterij garancija.

8. garancija:
- garancij a za odpravo napak v garancijskem roku:

Ponudnik mora predloZiti podpisano in Zigosano ilavo da bo, de bo izbran zaizvajalca,
narodniku izrodil garancijo zaodpravo napak v garancijskem roku.

lzjava se glasi na izroditev garancije zaodpravo napak v garancijskem roku inzagarancijo za
odpravo skritih napak na prvi poziv.

Garancijo moruizvajalec izroditi narodniku na njegovo zahtevo najkasneje ob primopredaji
izvedenih del. Brez predloZenih garancij primopredaja ni veljavna.

Rok veljavnosti garancije je zamin en dan daljSi od garancijskega roka dolodenega v pogodbi.

Garancijski znesek je minl0%o (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del.

9. variantne ponudbe:

Variantne ponudbe, ki upoStevajo projektno nalogo so dopustne.

10. obveze, ki jih mora ponudnik upo5tevati:

Ponudnik nosi svoje stroSke pri pripravi ponudbe.

11. veljavnost ponudbe:

Minimalni rok veljavnosti ponudbe je 70 dni. V ponudbi mora biti rok veljavnosti ponudbe
(opcija ponudbe) naveden v dnevih in z navedbo datuma do kdaj je ponudba veljavna.

12. podpis pogodbe:

Narodnik si pridrZuje pravico sprejeti ali zavmiti katerokoli ponudbo. Narodnik lahko
ruz-teljavi postopek razpisainzavme vse ponudbebrez obrazloZitve kadarkoli v dasu pred
obvestilom o izbiri ponudbe, ne da bi pri tem imel kakr5nekoli obveznosti do prizadetega
ponudnika ali ponudnikov. Narodnik ima pravico dela naroditipo fazah in sme po svoji
presoji spremeniti obseg del. Narodnik ima pravico do ponovnega razpisa. Narodnik lahko s

ponudniki zadne lodena pogajanja in preverjanja variantnih ponudb in pogajanja o izvedbenih
stroSkih.



V roku najkasneje 15 dni, ki pridne tedi dan po zakljudku zbiraryaponudb bo narodnik izbral
naj ugodnej Sega ponudnika.

Narodnik bo hkrati s poslanim obvestilom o izbiri najugodnej5ega ponudnika pozval
izbranega ponudnika k podpisu pogodbe.

ee se izbraniponudnik v roku osem (8) dni ne odzove napoziv,bo narodnik Stel, da ponudnik
brezpogojno odstopa od pogodbe.



d.ugo poglavje:

OBRAZEC PONUDBE

- firma/ime ponudnika:

- zakoniti zastopnik:

- davdna Stevilka:

- matidna Stevilka:

- naslov:

- e-naslov:

- kontaktnaoseba:

- odgovorna oseba za podpis pogodbe:

IZJAVLJAMO

da bomo objekt, ki je predmet tega razpisazgradili za ponudbeno ceno:

davek na dodano vrednost v vi5ini (9,5%):

evrov (€)

evrov (€)

evrov (€)

vrednost ponudbe aDDV:

popust na neto vrednost ponudbe:

U)karznala
ponudba s popustom:

evrov (€)

opclja ponudbe:

evrov (€)



tretje poglavje:

OBRA ZEC za IJ GOTAVLJANJE IJSPO S OBLJENO S TI

TZJAYLJAMO

da imamo dejavnost registrirano pri
pod 5t.:

- da proti podjetju ni uveden postopek prisilne poravnave, stedajni ali likvidacijski
postopek, kar je razvidno iz 5t.:

- da zadniih 5 let zoper podjetje ni bila izdanapravnomodna odlodba zakaznivo dejanje,
povezano s poslovanjem ali izdanapravnomodna sodna ali upravna odlodba za
kaznivo dejanje ali upravna odlodba o prepovedi opravljanja dejavnosti, ki je predmet
javnega narodila,

- da ima podjetje poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve in poslovne
obveznosti v skladu s predpisi,

- da je podjetje finandno in poslovno sposobno izvesti razpisano narodilo,
- da Ziro radun v zadnjih 6. mesecih ni bil blokiran,
- dapodjetje skupaj s podizvajalcirazpolagazzadostnimi tehnidnimi zmogljivostmi za

izvedbo narodila,

podizvajalci, ki bodo sodelovali pri projektu:

opomba:

Listine so lahko fotokopirane. Narodnik lahko pri preverjanju in ocenjevanju zahtevana
vpogled tudi originale listin.

Za resnidnost navedenih podatkov kazensko in materialno odgovarja ponudnik.

Nosilec pogodbe zagotavlja izpolnjevanje pogojev tudi za svoje podizvajalce.

zie

direktor:



OBRA ZEC ZA UGOTAVLJANJE SPO SDOBNO STI

Strokovnjaki, ki bodo sodelovali pri izvedbi:

ime in priimek izobrazba

Priloge:

delovno mesto



detrto poglavje:

IZJAYA o SPRtrJEMANJIJ POGOJEV RAZPISA

Ponudnik:

v svojem imenu in v imenu in v imenu podiwajalcev, navedenih v tej dokumentaciji
i4avljam, da sprejemamo vse pogoj e izruzpisne dokumentacije za,gradqio
dvostanovanjskega objekta na Fortuni v Spodqiih Gorjah l. gradbena faz4 darazumemo in se
strinjamo zzahtevarti iz projektne naloge in da sogla5arno zosnutkom pogodbe kar
dokazujemo s podpisom teh listin rni4ave.

direktor:

Lig



peto poglavje:

VZORE,C POGODBE

(v prilogi)



Sesto poglavje:

PROJEKTNANALOGA

(v prilogi)

verificirajo se vse strani projektne naloge



Garancijska izjava za dobro izvedbo (vzorec)

Ponudnik:

ki ga zastopa:

TZJAYLJAMO

da bomo, de bomo izbrani kot najugodnej5i ponudnik narodniku, TD Gorje, Podhom 80 4247
Zgorile Gorje, najkasneje v 15 dneh po prejemu zahtevk4 dostavili garancijo zadobro
izvedbo ra4pisanih del na objektu Dvostanovar{ska hiSa na Fortuni v Spodnjih Gorjah,
izdelanih na osnovi pogodbe 5t.: podpisane dne
veljavnostjo najmanj en (en) dan po predvidenem roku zazakljudek gradnje v viSini minl}Yo
pogodbenih del.

vlna dne

tie

direktor:



sedmo poglavje:

ZAYAROVANJA

garancijska rzjava za dobro izvedbo.
garuncijska izjava za odpravo napak v garancrjski dobi



Garancijska i4ava za odpravo napak v garancijski dobi (vzorec)

Ponudnik:

ki ga zastopa:

TZJAYLJAMO

da bomo, de bomo izbrarrtikot najugodnej5i ponudnik narodniku, TD Gorje, Podhom 80 4247
Zgomje Gorje, najkasneje v 15 dneh po prejemu zahtevh,ain pred primopredajo objekta v
uporabo, dostavili garancijo za odpravo napak v garancijski dobi z veljavnostjo min en (1)
dan po poteku pogodbeno dogovorjene garancijske dobe zaimedbo objekta Dvostanovarf ska
hi5a na Fortuni v Spodnjih Gorjah, izdelanega na osnovi pogodbe 5t.:
podpisane dne

vlna dne

direktor:

zie




