Številka : 354-5/2012-12
Datum : 2.3.2012

ZADEVA: REDNO VZDRŽEVANJE MREŽE JAVNE RAZSVETLJAVE NA OBMOČJU
MESTNE OBČINE NOVA GORICA - VABILO ZA PRIPRAVO PONUDBE

V skladu z Zakonom o javnem naročanju - zbiranje ponudb vas vabimo, da pripravite
ponudbo za redno vzdrževanje javne razsvetljave na območju Mestne občine Nova
Gorica v skladu s priloženim popisom del za obdobje 16.4.2012 - 20.1.2013.
Ponudba mora vsebovati:
- ceno po enoti in skupno ceno z vključenem DDV,
-

vsaj dve referenci za izvajanje del,

-

izjavo, da bo ponudnik upošteval naslednje zahteve naročnika, ki bodo sestavni del
pogodbe:
 da bo pogodbena dela izvajal v času od 16.4.2012 do 20.1. 2013. Servisiranje se
opravlja v nočnem času. Upoštevati je potrebno prednost interventnega
vzdrževanja na kritičnih točkah (križišča, prehodi za pešce) in odprava posledic
poškodb iz tega naslova ob prometnih nesrečah in pomanjkljivosti odpraviti v roku
24 ur. Pri rednem vzdrževanju na mestnem območju mora biti sanacija izvedena v
roku 3 dni, na ostalih območjih pa v roku 7 dni od prijave napake. Izvajalec mora
takoj po sklenitvi pogodbe preko medijev obvestiti javnost glede kontaktne osebe
izvajalca, predstavnikov KS oziroma uradnih oseb, ki bodo sprejemale obvestila o
okvarah na omrežju JR;


da so cene po enoti v pogodbenem roku fiksne;

 da se strinja s predčasno prekinitvijo pogodbe in z dvomesečnim odpovednim
rokom zaradi podelitve koncesije za izvajanje te javne službe skladno z občinskimi
predpisi.
Opomba: Poleg predstavnika naročnika pri nadzoru sodelujejo tudi predstavniki svetov
krajevnih skupnosti.
Merilo za izbiro:

- cena

Plačilni pogoji:

- plačilo v 30 dneh po predaji mesečnega računa v skladu z izvajanjem
del in predhodno potrjenim obračunom nadzornega organa.

Kontaktna oseba:

Marjan Jug (tel.: 05 33 50 133, 041 625 839)

Ponudbo dostavite v glavno pisarno Mestne občine Nova Gorica št. 38 (1. nadstropje) z
oznako: »Vzdrževanje javne razsvetljave – Ponudba ne odpiraj« do torka 10.4.2012
do 10.00 ure. Ponudbe, ki bodo prispele po tem roku bodo neodprte vrnjene ponudniku.

Lepo pozdravljeni.

PRIPRAVIL :
Marjan Jug
Vodja službe za komunalno
gospodarstvo

Priloga: - popis del
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Silvana Matelič

