Župan – Sindaco

Številka: 351-415/2020
Številka javnega naročila: JN-S-7/2020
Datum: 16. 10. 2020
POPRAVEK DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice ter rušitev objekta pri
Osnovni šoli Šmarje pri Kopru
Javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil RS, št JN006076/2020-W01
POPRAVEK:
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila po postopku objave javnega naročila male
vrednosti, objavljena na portalu javnih naročil RS pod številko JN006076/2020-W01, katerega
predmet je »Izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo nove telovadnice ter rušitev
objekta pri Osnovni šoli Šmarje pri Kopru« se popravi, in sicer:
1. Spremeni se merilo za izbor (stran 12 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila), in sicer povsod kjer je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila
navedeno merilo najnižja cena se le to zamenja z merilom ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika
Kot najugodnejši bo izbran ponudnik, ki bo dosegel skupno najvišje število točk pri po spodaj
navedenih merilih, in sicer:
Merilo

Maksimalno število točk

Ponudbena vrednost z DDV

70

Reference vodje projekta

30

Skupno število točk dobimo s seštevkom števila točk posameznega merila. Najvišje skupno število
točk je 100. Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba z najvišjim skupnim številom točk.
Skupno število doseženih točk se izračuna kot sledi: T = Tc + TR.
T = skupno število točk vrednotene ponudbe
Tc = število točk vrednotene ponudbe po merilu ponudbena vrednost z DDV
TR = število točk vrednotene ponudbe po merilu reference odgovornega vodja projekta
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Vrednotenje posameznega merila za izbor:


Ponudbena vrednost z DDV (Tc); kot merilo se uporabi ponudbena vrednost z DDV
iz obrazca ponudbe.

Ponudbena vrednost se pri ocenjevanju točkuje, kot sledi:
Tc - Ponudniku lahko v sklopu vrednost dodelimo največ 70 točk
Cmin – vrednost najnižje dopustne ponudbe z DDV
Ci – vrednost ocenjevane ponudbe z DDV

Tc =


Cmin
∗ 70
𝐶𝑖

Reference vodje del (TR)

Pri merilu se vrednotijo reference vodje projekta, kot sledi:
Vodja projekta je bil v zadnjih 10 letih pred datumom za predložitev ponudbe vodja projekta pri
izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo športnega objekta, šole in/ali vrtca ali primerljive
gradnje (stanovanja, poslovnih prostorov…) pri čemer bo naročnik kot ustrezen referenčni
projekt štel dokončano projektno dokumentacijo, za katero so dela po pogodbi o projektiranju
zaključena.
Za dokazovanje izpolnjevanja referenčnih del po merilu mora ponudnik priložiti referenčna
potrdila naročnikov del na obrazcu Priloga 7-b. V kolikor potrdilo ne bo izdano na navedenem
obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v
navedenem obrazcu
Naročnik si pridržuje pravico, da za posamezno navedeno referenčno delo naknadno zahteva
pisna dokazila.
V skladu z merilom se vrednotijo referenčna dela vodje projekta, pri čemer lahko ponudnik
prejme največ 30 točk, in sicer po 5 točk prinesejo za naslednji referenčni objekti:
 najmanj 30.000,00 EUR z vključenim DDVjem (2 referenčna objekta) ali
 najmanj 50.000,00 EUR z vključenim DDVjem (1 referenčni objekt).
Maksimalno število točk za reference odgovornega vodja projekta je 30 točk.
Točkovala se bodo le dodatna referenčna dela. Ponudnik mora glede referenc vodje projekta
prvotno izpolnjevati pogoj naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Ob
izpolnjevanju referenčnega pogoja za vodjo projekta, se samo dodatna referenčna dela štejejo k
merilu za izbor.
Vodja projekta mora izpolnjevati reference, kot izhajajo iz točke 3.1.14.
V primeru, da dva ali več ponudnika/ov dosežeta/jo enako najvišje skupno število točk, bo izbrana
ponudba ponudnika, ki je ponudil najnižjo ponudbeno vrednost.
2. Naročnik zaradi popravkov v razpisni dokumentaciji podaljšuje rok za postavitev
vprašanj do 23.10.2020 do 10.00 ure in rok za oddajo ponudbe do 03.11.2020
Ponudnik mora upoštevati popravek pri oddaji ponudbe.
ŽUPAN
Aleš Bržan l.r.
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