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To obvestilo na spletnem mestu TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:342944-2011:TEXT:SL:HTML

SI-Ljubljana: Storitve tehničnega in gradbenega svetovanja
2011/S 210-342944

Obvestilo o naročilu

Storitve

Oddelek I: Naročnik
I.1) Ime, naslovi in kontaktne točke

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
V roke: Špela Knol
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA
Telefon:  +386 13064446
E-pošta: spela.knol@ljubljana.si
Telefaks:  +386 13064407
Internetni naslovi
Internetni naslov naročnika http://www.ljubljana.si
Dodatne informacije dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem) dobite pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov:
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila
Dalmatinova 1
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

I.2) Vrsta naročnika
Regionalni ali lokalni organ

I.3) Glavna področja dejavnosti
Javna uprava

I.4) Oddaja naročil v imenu drugih naročnikov
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne

Oddelek II: Predmet naročila
II.1) Opis
II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:

Celoviti inženiring in gradbeni nadzor pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s prenovo objektov
v okviru projekta Ljubljana - moje mesto.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe
Storitve
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Št. kategorije storitev 12: Arhitekturne storitve; inženiring storitve in integrirane inženiring storitve; storitve
urbanističnega načrtovanja in krajinskega inženiringa; sorodne znanstvene in tehnične svetovalne storitve;
storitve tehničnega preizkušanja in analiz
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS SI021

II.1.3) Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo se nanaša na javno naročilo

II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave

Izvedba celovitega inženiringa in gradbenega nadzora pri izvajanju obnov stavbnih lupin ali drugih del v zvezi s
prenovo objektov v okviru projekta Ljubljana - moje mesto.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
71310000, 71300000

II.1.7) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne

II.1.8) Sklopi
Naročilo je razdeljeno na sklope: ne

II.1.9) Informacije o variantah
Variante so dopustne: ne

II.2) Količina ali obseg naročila
II.2.1) Celotna količina ali obseg
II.2.2) Informacije o variantah
II.2.3) Informacije o podaljšanjih
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek

Začetek 1.1.2012. Zaključek 31.12.2013

Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.1.1) Finančna zavarovanja

Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano

Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.4) Drugi posebni pogoji
III.2) Pogoji za udeležbo
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali

trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Opredeljeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.4) Informacije o pridržanih naročilih
III.3) Specifični pogoji za naročila storitev
III.3.1) Informacije o določeni stroki

Izvedba storitve je omejena na določeno stroko: da
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise: Zakon o graditvi objektov - 1B.

III.3.2) Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovorno za izvedbo storitve: da

Oddelek IV: Postopek
IV.1) Vrsta postopka
IV.1.1) Vrsta postopka

Odprti postopek

IV.1.2) Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom
IV.2) Merila za izbiro ponudbe
IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe

Najnižja cena

IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi
IV.3) Upravne informacije
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik:

430-776/2011-7

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom
ne

IV.3.3) Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje: 2.12.2011 - 12:00
Dokumentacija se plačuje: ne

IV.3.4) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
8.12.2011 - 12:00

IV.3.5) Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom
IV.3.6) Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje

Slovenščina.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.3.8) Način odpiranja ponudb

Datum: 9.12.2011 - 10:00
Kraj
Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana / II. nadstropje.

Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.1) Informacije o ponovitvah naročila

Ponovitev naročila: ne

VI.2) Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: ne
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VI.3) Dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.enarocanje.si/
Dokumentacija/2011/10/6793-167671779795456/Razp_dok_Celoviti_inzeniring_ZJN_2C_26102011-objava.zip.

VI.4) Pritožbeni postopki
VI.4.1) Organ, pristojen za pritožbene postopke

Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
SI-1000 Ljubljana
SLOVENIJA

VI.4.2) Vložitev pritožb
VI.4.3) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
VI.5) Datum pošiljanja tega obvestila:

28.10.2011

http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2011/10/6793-167671779795456/Razp_dok_Celoviti_inzeniring_ZJN_2C_26102011-objava.zip
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2011/10/6793-167671779795456/Razp_dok_Celoviti_inzeniring_ZJN_2C_26102011-objava.zip

