Številka:430-27/2017-6
Datum: 9.6.2017

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JN - POPRAVEK

Naročnik:

MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Trg Edvarda Kardelja 1
5000 Nova Gorica

Predmet javnega naročila:

Storitve prevozov učencev s prebivališčem v Mestni
občini Nova Gorica v obdobju 1.9.2017 do 24.6.2020

Vrsta postopka za oddajo JN:

Odprti postopek

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil RS JN005207/2017-B01 ter v Uradnem
listu Evropske unije 2017/S 097-191756 in na spletni strani Mestne občine Nova Gorica,
www.nova-gorica.si.

Spremeni se naslednji obrazec dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila v
točki 2. PONUDBENA CENA

(OBR-1)
PONUDBA ŠT. ___________ z dne ______
1) SPLOŠNI PODATKI O PONUDNIKU
Naziv
Naslov in sedež
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe
Kontaktna oseba pooblaščena
za tolmačenje ponudbe
Telefon in telefax kontaktne
tel. št.:
osebe

faks št.:

E-mail

Transakcijski računi

Matična številka
Pristojni davčni urad
ID številka za DDV
Osebe, ki imajo v gospodarskem subjektu funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta mali ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*
Ime in priimek osebe

Funkcija

*Ponudnik mora za vse te osebe v ponudbi priložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz
kazenske evidence glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3
Ponudbo oddajamo za naslednje sklope (ustrezno obkroži)
1. SKLOP 1
2. SKLOP 2
3. SKLOP 3
4. SKLOP 4
5. SKLOP 5
6. SKLOP 6
7. SKLOP 7
8. SKLOP 8
9. SKLOP 9
10. SKLOP 10
11. SKLOP 11

REGISTRACIJA IN DEJAVNOSTI PONUDNIKA
Registrski podatki
Popolna firma
Številka

Datum

Prva registracija
Zadnja sprememba
Spremembe registrskih podatkov, ki še niso vpisane v register
Opis
Dejavnosti
Klasifikacijska oznaka
po NACE

Opis dejavnosti

Registrsko sodišče

2) PONUDBENA CENA
SKLOP ŠT.

Dnevna
(EUR)

cena DDV (EUR)

Končna
Cena z DDV za
ponudbena
570 dni
cena z DDV
(EUR) na dan

SKLOP
1 (OŠ
Branik)
SKLOP
2 (OŠ
Čepovan)
SKLOP
3 (OŠ
Dornberk)
SKLOP
4 (OŠ
Frana Erjavca NG/
Ajševica)
SKLOP
5 (OŠ
Frana
Erjavca
NG/Loke)
SKLOP
6 (OŠ
Frana Erjavca NG /
Damber)
SKLOP
7 (OŠ
Frana
Erjavca
NG/Breg)
SKLOP
8 (OŠ
Frana Erjavca NG/
Stara Gora)
SKLOP
9 (OŠ
Solkan
/Rijavci,
Podgozd)
SKLOP 10 (OŠ
Solkan/Banjšice)
SKLOP 11 (OŠ
Šempas)
SKUPAJ ZA VSE
SKLOPE ZA 570
DNI
Ponudniki, ki so ponudili zagotovitev prevozov za VSA razpisana območja in nudijo dodatni
popust, v kolikor bi jim bila dodeljena vsa območja, izpolnijo še naslednji del ponudbe:
Dnevna cena Dodatni
(EUR)
popust
(EUR)
SKUPAJ ZA
VSE
SKLOPE ZA
570 DNI

Cena
dodatnim
popustom
(EUR)

z DDV (EUR)

Končna
ponudbena
cena (EUR)

Ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva do zaključka izvajanja pogodbe.
3) NAČIN IZVAJANJA DEL (ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da bomo prevzete pogodbene obveznosti opravili:
- Samostojno, brez podizvajalcev _________________________________
- S partnerji v skupni ponudbi – priloga OBR-1A _________________________
- S podizvajalci __________________________________________________
- S podizvajalcem, ki v razmerju do nas izpolnjuje kriterije za povezano družbo
po Zakonu o gospodarskih družbah _________________________________
*na zgornje črte dopišite številko sklopa

Izjavljamo, da bomo sami izvedli _____% pogodbenih obveznosti, partner _____%
pogodbenih obveznosti, podizvajalcem pa oddali _____% pogodbenih obveznosti. (izpolniti v
primeru podizvajalcev)
ZAVEZUJEMO SE, da bomo v skladu s pogoji te razpisne dokumentacije pravočasno sklenili
pogodbe s podizvajalci.
4) VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba je veljavna najmanj do _______. V primeru vloženega zahtevka za revizijo smo
vezani na ponudbo do sklenitve pogodbe oziroma drugačne odločitve naročnika ali
Državne revizijske komisije, kar pomeni tudi podaljšanje veljavnosti finančnega
zavarovanja za resnost ponudbe.
Izjavljamo, da priloge k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
Ime in naslov pooblaščenca v Republiki Sloveniji za vročitve
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
(izpolni ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije)

Datum:

Žig:

Podpis:

Priloge:
- Sklenjena pogodba o skupni izvedbi del v primeru skupne ponudbe
Opozorilo:
- Sestavni del tega obrazca so tudi sklenjen pravni akt o skupni izvedbi pogodbenih
obveznosti v primeru skupne ponudbe.
- Če podpisnik ponudbe ni ista oseba kot zakoniti zastopnik ponudnika, mora predložiti
veljavno pooblastilo /original ali notarsko overjeno kopijo pooblastila/

-

Sestavni del tega obrazca so tudi ponudbeni predračuni (izpolnjeni popisi del), ki jih
ponudniki izpolnijo, parafirajo in žigosajo na vsaki strani, rekapitulacija del mora biti
žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ponudnika, ter
je sestavni del ponudbenega predračuna. Predračune ponudniki oddajo tudi v digitalni
obliki.

