OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Številka naročila: 430 – 53 / 2014
Datum:

30.12.2014

ZADEVA : POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Zagorje ob Savi na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 - uradno
prečiščeno besedilo in 19/14, v nadaljevanju: ZJN-2 ) in internega Pravilnika o oddaji javnih naročil, za
katera objava ni potrebna št. 430 – 35 / 2011 z dne, 5.10.2011, vabi ponudnike, da na predloženih
obrazcih v skladu s to razpisno dokumentacijo podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila:
Izvedba informiranja in obveščanja o operaciji »Obnova rudarskega muzeja Loke«
Orientacijska vrednost naročila: 10.000 EUR (brez DDV)
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za
Št.

Predmet

1.

Izvedba

količina
informiranja

in

obveščanja

o

operaciji

»Obnova 1

EM
kom

rudarskega muzeja Loke«

Ponudbo izpolnite tako, da vpišete cene in ostale zahtevane podatke.
Cena mora vsebovati vse stroške, morebitne popuste in davek na dodano vrednost.
Ponudba mora biti veljavna do 30.01.2015
Zahtevani rok plačila znaša 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa po izvedbi javnega
naročila.
Merila za izbor najugodnejše ponudbe so:
Št.

Merilo

Udeležba

1.

najnižja cena

100%

Rok izvedbe: 30.09.2015
Delo bo izvedeno na osnovi izdane naročilnice, ker glede na ocenjeno vrednost ne gre za naročilo, ki
bi ga bilo potrebno objaviti na portalu javnih naročil.
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Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudnik mora oddati ponudbo za kompletno izvedbo
informiranja in obveščanja o operaciji »Obnova rudarskega muzeja Loke«, lahko pa nastopa s
podizvajalci.
Ponudnik mora oddati ponudbo na mail: rudi.medved@zagorje.si ali na vložišču občine z dopisom v
Zadevi: PONUDBA »Izvedba informiranja in obveščanja o operaciji »Obnova rudarskega muzeja
Loke«.
Popolna ponudba vključuje žigosane in podpisane dokumente v povabilu (ponudbo, podatki o
gospodarskem subjektu, izjavo). Vse dokumente mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika. V
primeru, da dokumente podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika, je potrebno vlogi priložiti
ustrezno pooblastilo.
Ponudbe mora naročnik prejeti na elektronsko pošto ali na vložišče do 07.01.2015, najkasneje do
10:00 ure.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za
obdobje 2013-2015, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«

Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. Vašo
ponudbo pričakujemo v roku določenem v tem povabilu.

S spoštovanjem!
Direktor občinske uprave
Občine Zagorje ob Savi
Rudi Medved

Priloge:
1. Ponudba (OBR-1)
2. Podatki o gospodarskem subjektu (OBR-2)
3. Specifikacija minimalnih zahtev (OBR-3)
4. Izjava o lastništvu ponudnika (OBR-4)
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OBR-1
P O N U D B A št.__________

Predmet naročila:
Izvedba informiranja in obveščanja o operaciji »Obnova rudarskega muzeja Loke«

Naročnik: OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi

Ponudnik: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
1. Ponudbena cena
predračunska vrednost (brez DDV):

Na predračunsko vrednost dajemo

EUR

% popusta.

ponudbena cena (brez DDV):
EUR

(če ni popusta je enaka predračunski)

DDV:

EUR

ponudbena cena (skupaj z DDV):

EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

2. Ponudba velja za celotno naročilo.
3. Ponudba velja najmanj do 30.01.2015.
4. Naročilo se obvezujemo izvesti do 30.09.2015.
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5. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.
6. Morebitni komercialni popust se navede v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost.

Kraj in datum: ________________________

Ponudnik

(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig

(podpis)
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OBR-2
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:

V ponudbi nastopamo kot :…………………………………………………………….
(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

Osebni podatki:
Firma / ime
Naslov
Zakoniti zastopnik oziroma oseba
pooblaščena za podpis pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
E-pošta

gospodarski subjekt

žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)
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OBR-3
IZJAVA
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU: ________________________
S podpisom in žigom na tej izjavi pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1.

smo prebrali razpisno dokumentacijo in se strinjamo ter sprejemamo vse pogoje, navedene v razpisni
dokumentaciji,

2.

kot podjetje oz. fizična oseba (samostojni podjetnik), ustanovljeno po Zakonu o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US in
82/13), ALI pravna oseba zasebnega prava registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki Sloveniji in
na dan predložitve vloge delujemo vsaj 12 mesecev do roka za oddajo vloge v Republiki Sloveniji,

3.

nismo v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali likvidaciji,

4.

imamo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do
vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis,

5.

zavedamo se, da lahko priložimo izjavo DURS o plačilu vseh zapadlih dajatev, ki ni starejša od enega
meseca od roka za oddajo vlog. Zavedamo se, da bo v nasprotnem primeru dejansko stanje preverjala
strokovna komisija ob pregledu vlog v uradni evidenci pristojnega davčnega urada DURS,

6.

imamo ustrezno poslovno in finančno sposobnost, vključno s sposobnostjo vnaprejšnjega financiranja
projekta ter razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo projekta ter da bomo v
projektu aktivno sodelovali (stroški so vključeni v proračun projekta),

7.

da se strinjamo, da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge
izjave v ponudbi, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih
pooblastil, ne glede na to pa jih bo na zahtevo naročnika v postavljenem roku tudi sam izročil,

8.

pri izvedbi storitve bomo izvedli vse potrebne elemente informiranja in obveščanja javnosti v skladu z
veljavnim dokumentom »Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013«,

9.

za izvedene storitve bomo naročniku pošiljati račune s prilogami izključno v elektronski obliki (e-račun),

10. so vsi podatki, ki smo jih navedli v prijavi, resnični in ustrezajo dejanskemu stanju na dan oddaje vloge

na javni razpis.

Kraj in datum: ________________________
gospodarski subjekt

žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)

(podpis)
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OBR-4
SPECIFIKACIJA MINIMALNIH ZAHTEV
V okviru priprave ponudbe na javno naročilo za izvedbo informiranja in obveščanja o operaciji
»Obnova rudarskega muzeja Loke« mora ponudnik upoštevati:
-

vse zahteve v skladu z navodili »Navodila organa upravljanja za informiranje in obveščanje
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013«. Ocenjena
skupna vrednost operacije znaša 615.695,97 EUR in

-

določila, ki so v povezavi z informiranjem in obveščanjem v Javnem pozivu za predložitev vlog
za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve "regionalni razvojni programi"
razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013 za obdobje 2013-2015 (objavljen 18.4.2014 na spletni strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo).

Ponudnik bo moral v skladu z razpisno dokumentacijo, omenjenimi navodili izvajanja kohezijske
politike v imenu naročnika Občine Zagorje ob Savi izvesti vsaj:
-

izdelati grafično realizacijo, izdelavo in postavitev gradbiščne table v sodelovanjem z
izvajalcema GOI del in strokovnim gradbenim nadzorom,

-

izdelati grafično realizacijo, izdelavo in postavitev razlagalne table v sodelovanjem z
izvajalcema GOI del in strokovnim gradbenim nadzorom,

-

redno spremljati napredek na operaciji ter zagotoviti standardizirano obliko vseh dokumentov,
ki se bodo izdelovali v okviru operacije v skladu z Navodili organa upravljanja za informiranje
in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 20072013«,

-

redno, najmanj pa enkrat mesečno, pripravljati in objavljati obvestila o napredku operacije na
spletni strani naročnika, izvajalcev in na svoji lastni spletni strani,

-

v času izvajanja operacije pripraviti oz. organizirati najmanj eno tiskovno konferenco,

-

redno posredovanje informacij o napredku operacije lokalnim medijem (Radio Kum Trbovlje,
Radio Center, lokalna televizija ETV,…),

-

sodelovati pri grafični realizaciji multimedijskih predstavitev muzeja,

-

sodelovanje pri grafični realizaciji promocijskega materiala o muzejski zbirki,

-

pred zaključkom operacije pripraviti poročilo o opravljeni storitvi JN- Izvedba informiranja in
obveščanja o operaciji »Obnova rudarskega muzeja Loke«.
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OBR-5
_______________________
_______________________
_______________________

(izbrani ponudnik-izvajalec)
Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 - uradno prečiščeno besedilo) in na zahtevo naročnika Občine Zagorje ob Savi v zadevi naročila
izvedbe informiranja in obveščanja o operaciji »Obnova rudarskega muzeja Loke« dajemo naslednjo
IZJAVO
oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izvajalca, 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

1. Lastniška struktura družbe ____________________ je sledeča:
(navedejo se pravne in fizične osebe ter delež lastništva – pri fizičnih osebah se navede ime, priimek,
naslov prebivališča in delež lastništva)
2. Tihi družbeniki in njihova udeležba:
3. Gospodarski subjekti-povezane družbe:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so gornji podatki resnični in točni.
Seznanjeni smo, da ima lažna izjava oziroma dajanje neresničnih podatkov o gornjih dejstvih za
posledico ničnost pogodbe.
V _________, dne __________

Ponudnik/izvajalec:
________________________

(žig in podpis)
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