
Oddelek I: Javni naročnik
Naročilo male vrednosti se oddaja na:

I.2 Skupno javno naročanje

V primeru skupnega javnega naročanja, ki vključuje različne države – veljavna nacionalna zakonodaja na področju javnega naročanja:

I.3 Sporočanje

Objava je hkrati razpisna dokumentacija:

URL:

Če je dokumentacija že dostopna kje na internetu, lahko vnesete URL naslov, če pa sami nimate možnosti objave, pa lahko dokumentacijo v ZIP formatu shranite na strežnik UL

ESPD:

Če je dokumentacija že dostopna kje na internetu, lahko vnesete URL naslov, če pa sami nimate možnosti objave, pa lahko dokumentacijo v ZIP formatu shranite na strežnik UL

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati

URL:

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=7375

splošnem področju

infrastrukturnem področju

I.1 Ime in naslovi (opredelite vse javne naročnike/naročnike, odgovorne za postopek)

Matična številka

5145414000

Uradno ime

Poštni naslov

Celovška cesta 25

Poštna številka

1000

Šifra NUTS

Kraj

Ljubljana

Država

Slovenija

Kontaktna oseba

Andrej Kastelic

E-pošta

andrej.kastelic@sport-ljubljana.si

Telefon

+386 15201300

Telefaks

+386 12317784

Internetni naslovi
Glavni naslov (URL):

http://www.sport-ljubljana.si/

Internetni naslov profila kupca (URL):

vključno s http://

Naročilo vključuje skupno javno naročanje

Naročilo odda centralni organ za nabavo

Da

Ne

Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:

Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:

elektronsko prek:

na zgoraj navedeni naslov

na naslednji naslov:

Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA

SI

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298268/RD_na_PJN_JN_stoli._sedezi.zip  Naloži na strežnik

https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/298268/espd/ESPD_obrazec_JN_stoli.sedezi.zip  Naloži na strežnik
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URL:

vključno s http://

I.4 Vrsta javnega naročnika

I.5 Glavna področja dejavnosti

I.6 Glavna področja dejavnosti

Elektronsko komuniciranje zahteva uporabo orodij in naprav, ki niso splošno dostopne. Neomejen in celovit neposredni dostop do teh
orodij in naprav je brezplačno na voljo na:

Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki

Nacionalna ali zvezna agencija/urad

Regionalni ali lokalni organ

Regionalna ali lokalna agencija/urad

Oseba javnega prava

Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija

Druga vrsta:

Javna uprava

Obramba

Javni red in mir ter varnost

Okolje

Gospodarske in finančne zadeve

Zdravje

Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje

Socialno varstvo

Rekreacija, kultura in vera

Izobraževanje

Druga dejavnost:

Proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote

Električna energija

Pridobivanje plina in nafte

Iskanje in pridobivanje premoga ter drugih trdih goriv

Voda

Poštne storitve

Železniški promet

Mestni železniški, tramvajski, trolejbusni ali avtobusni promet

Pristaniške dejavnosti

Letališke dejavnosti

Druga dejavnost:
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Oddelek II: Predmet
II.1 Obseg naročila

II.1.1 Naslov

II.1.2 Glavna koda CPV

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

39110000

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

II.1.3 Vrsta naročila

II.1.4 Kratek opis

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je nabava zložljivih stolov z vozički za shranjevanje/prevoz stolov
(1. sklop) in nabava stadionskih in dvoranskih sedežev ter oblazinjene pene (2. sklop) za naročnika Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA,
Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana z dostavo blaga v Center Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana. Ponudnik lahko odda ponudbo
za celotno javno naročilo, t.j. za oba sklopa ali za posamezni sklop, t. j. ali samo 1. sklop ali samo 2. sklop.

II.1.6 Informacije o sklopih

Naročilo je razdeljeno na sklope:

Ponudbe je treba predložiti za

II.2 Opis

Če se javno naročilo oddaja po sklopih, izpolnite to prilogo za posamezen sklop, v nasprotnem primeru pa za celotno naročilo.

Naslov:

Nabava zložljivih stolov, stadionskih in dvoranskih sedežev ter oblazinjene pene

Referenčna številka dokumenta:

Gradnje

Blago

Storitve

Da

Ne

vse sklope

največje število sklopov:

samo en sklop

Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku:

Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:

Sklop 1
II.2.1 Naslov

II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Naslov:

1. sklop: zložljivi stoli z vozički za shranjevanje/prevoz stolov

Št. sklopa:

1
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Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

39112000

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

II.2.3 Kraj izvedbe

Šifra NUTS Naziv

SI SI - SLOVENIJA

SI041 SI041 - Osrednjeslovenska

II.2.4 Opis javnega naročila

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je nabava zložljivih stolov z vozički za shranjevanje/prevoz
stolov (1. sklop) za naročnika Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana z dostavo blaga v Center
Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma

100

  / Konec: 

To naročilo je mogoče podaljšati:

Opis podaljšanj:

II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih

II.2.13 Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:

Identifikacijska oznaka projekta:

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Center Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana

Spodaj navedena merila

Merilo kakovosti – Ime: / Ponder:

Merilo stroškov – Ime: / Ponder:

Cena – Ponder:

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

Trajanje v mesecih:

Trajanje v dnevih:

Začetek:

Da

Ne

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog

Da

Ne
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Sklop 2
II.2.1 Naslov

II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV

Glavni besednjak Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

39111000

39114000

Za urejanje dopolnilnega besednjaka najprej izberite glavni besednjak in potem kliknite na gumb .

II.2.3 Kraj izvedbe

Šifra NUTS Naziv

SI SI - SLOVENIJA

SI041 SI041 - Osrednjeslovenska

II.2.4 Opis javnega naročila

Predmet javnega razpisa po postopku oddaje naročila male vrednosti je nabava stadionskih in dvoranskih sedežev ter oblazinjene
pene (2. sklop) za naročnika Javni zavod ŠPORT LJUBLJANA, Celovška cesta 25, 1000 Ljubljana z dostavo blaga v Center
Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana.

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma

100

  / Konec: 

To naročilo je mogoče podaljšati:

Naslov:

2. sklop: stadionski in dvoranski sedeži ter oblazinjena pena

Št. sklopa:

2.

Glavna lokacija ali kraj izvedbe:

Center Stožice, Vojkova cesta 100, 1000 Ljubljana

Spodaj navedena merila

Merilo kakovosti – Ime: / Ponder:

Merilo stroškov – Ime: / Ponder:

Cena – Ponder:

Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji

Trajanje v mesecih:

Trajanje v dnevih:

Začetek:

Da
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Opis podaljšanj:

II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih

II.2.13 Informacije o sredstvih EU

Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:

Identifikacijska oznaka projekta:

Ne

Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog

Da

Ne
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Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije
III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo

Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.4 Okoljski, socialni in etični vidiki v pogojih za udeležbo in pogojih, ki se nanašajo na javno naročilo
(obrazložitev (http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/zeleno-jn))

Ali je v javnem naročilu na kakršen koli način upoštevan kateri koli okoljski vidik?

Ali je v javnem naročilu na kakršen koli način upoštevan kateri koli socialni ali etični vidik?

Ne

Da

Ne

Da
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Oddelek IV: Postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu

V primeru okvirnih sporazumov za javno naročanje na splošnem področju navedite utemeljitev za trajanje več kot 4 leta, v primeru
okvirnih sporazumov za javno naročanje na infrastrukturnem področju navedite utemeljitev za trajanje več kot 8 let:

IV.1.5 Informacije o pogajanjih

V postopek so vključena pogajanja:

IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi

Navedite dodatne informacije o elektronski dražbi:

IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje

IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe

ali

 (od datuma za prejem ponudb)

IV.2.7 Način odpiranja ponudb

Datum in ura:

Kraj:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14.3.2019 in se bo začelo ob 10.01  uri na spletnem 
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:

Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma

Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:

Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom

Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti

Obvestilo vključuje vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema

Da

Ne

Uporabljena bo elektronska dražba

Ponudba mora biti veljavna do:

Trajanje v mesecih:

14.03.2019 10:00

30.06.2019

14.03.2019 10:01
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Oddelek VI: Dopolnilne informacije
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela

VI.3 Dodatne informacije

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj:

Dodatne informacije:

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila

Uporabljeno bo elektronsko naročanje

Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov

Uporabljeno bo elektronsko plačilo

11.03.2019 10:00

22.02.2019
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