Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za
»Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec«

Naročnik:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE
Hajdrihova ulica 28c
1000 Ljubljana

Predmet javnega naročila:

Izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za
»Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini
Slovenj Gradec«

Vrsta javnega naročila:

Javno naročilo storitev

Postopek:

Odprti postopek (40. člen ZJN-3)

Oznaka javnega naročila:
Datum:

43018-19/2019
06. 09. 2019
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju: ZJN3) naročnik DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: naročnik), vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila podajo ponudbo za Izdelavo projektne dokumentacije IZP in DGD za
»Zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Slovenj Gradec« (v nadaljevanju: storitve).
Opis del:
Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije IZP in DGD za »Zmanjšanje poplavne
ogroženosti v občini Slovenj Gradec« za operacijo Zagotovitev poplavne varnosti v porečju Drave območje Meže z Mislinjo.
Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v Projektni nalogi.
Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, zato lahko ponudniki oddajo ponudbo samo za celotno javno
naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne.
Rok izvajanja storitev:
zadolžen
Mejnik
Izdelovalec
Terminski plan dela
(izvajalec)
Izdelovalec
Izvedba dodatnih geodetskih meritev
(izvajalec)
Izdelovalec Izvedba geološko geotehničnih raziskav s
(izvajalec)
poročilom
Izdelovalec Izdelava strokovne podlage z analizo zemljišč na
(izvajalec)
širšem območju Slovenj Gradca
Izdelava variant IZP, končna verzija IZP in
pridobitev mnenj projektnih pogojev na izbrano
Izdelovalec varianto IZP in pridobitev katastra komunalnih
(izvajalec)
naprav za IZP in DGD
vključno z izdelavo kart poplavne nevarnosti za
izbrano varianto IZP
Naročnik

Pregled in recenzija IZP

Izdelovalec
(izvajalec)

Dopolnitve in popravki po recenziji IZP

Izdelovalec
(izvajalec)

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega
dovoljenja – DGD (po potrebi se izdela 2 DGD z
vsemi potrebnimi mnenji), vključno s kartami
poplavne nevarnosti in kartami razredov poplavne
nevarnosti

Naročnik

Pregled in recenzija DGD

Izdelovalec
(izvajalec)
Občina
Izdelovalec
(izvajalec)

Dopolnitve in popravki DGD po recenziji
Dopolnitve OPN na območju AK Homšnica
Sodelovanje v postopku pridobivanja gradbenih
dovoljenj (po potrebi 2 GD)

Rok
10 dni po sklenitvi pogodbe
30 dni po sklenitvi pogodbe
45 dni po sklenitvi pogodbe
80 dni po sklenitvi pogodbe

90 dni po sklenitvi pogodbe

15 dni po predaji dokumentacije
naročniku
15 dni po prejemu recenzijskih
pripomb
70 dni po izjavi recenzenta in
naročnika, da so dopolnitve IZP
v skladu s podanimi pripombami
20 dni po predaji dokumentacije
naročniku
30 dni po prejemu recenzijskih
pripomb
do predaje GD na UE
Vloga za GD - 15 dni po
predložitvi dokazil o pravici
graditi (dokazila dostavi
investitor) in dopolnitvi OPPN na
območju AK Homšnica
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Predvideni rok za izvedbo vseh pogodbenih aktivnosti je 280 dni od podpisa pogodbe.
Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo naslednji dokumenti:
 POVABILO K ODDAJI PONUDBE
 NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
 OBRAZCI
 ESPD
 VZOREC POGODBE
 PROJEKTNA NALOGA
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila. Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz
te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Ponudniki sami nosijo stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v
nobenem primeru ne more biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, ne
glede na potek postopkov v zvezi z javnim naročilom in končno izbiro ponudnika.
Rok za oddajo ponudbe je najkasneje do 18. 09. 2019, do vključno 10:00 ure.
Ponudniki so dolžni svoje ponudbe elektronsko oddati preko sistema e-JN (http://www.ejn.gov.si), in
sicer preko naslova navedenega v Obvestilu o naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil.
Odpiranje ponudb bo javno, dne 18. 09. 2019, ob 10:10 uri. Odpiranje ponudb bo izvedeno v sistemu
e-JN.
Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika
Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike
v obdobju 2014-2020, prednostne osi 5 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter
preprečevanja in obvladovanja tveganj«, prednostne naložbe 5.1 »Podpiranje naložb za prilagajanje
podnebnim spremembam, vključno s pristopi, ki temeljijo na ekosistemu« in prispeva k doseganju
specifičnega cilja »Nižja poplavna ogroženost na območjih pomembnega vpliva poplav«.
Prispevek Skupnosti znaša 80 %.
Lastna udeležba RS znaša 20 %.
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