Razpis za gradnjo VE Volovja reber
UL RS št. 21/2007

Ob-6393/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(e): Elektro Primorska, Javno podjetje za
distribucijo električne energije d.d.,
Erjavčeva 22, SI 5000 Nova Gorica,
Slovenija, v roke: Karlo Peršolja,
tel. +386(0)5/339-67-39, e-pošta: karlo.
persolja@elektro-primorska.si, faks
+386(0)5/339-67-05.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje,
– drugo: gospodarska družba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis
Prva faza JN – postopek s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti: naročnik z
izvedbo
prve faze JN namerava opredeliti
podjetja in/ali dobavitelje, kateri
zadovoljujejo
minimalne kriterije v skladu s pogoji, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji prve
faze JN-ugotavljanje sposobnosti, in jih
povabiti, da v drugi fazi JN predajo svoje
obvezujoče ponudbe za projekt
Postavitve vetrne elektrarne Volovja
reber.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prva faza JN za projekt
postavitve vetrne elektrarne Volovja reber
z vetrnimi turbinami moči med 850 8N
2000 kV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: (a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Volovja
reber Občina Ilirska Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik namerava z najugodnejšim
ponudnikom, izbranim po postopku s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti,
skleniti pogodbo za dobavo elektro
– strojne opreme (dobava vetrnih turbin s
pripadajočo opremo) in izvedbo storitev
potrebnih za realizacijo projekta
Postavitve
vetrne elektrarne Volovja reber.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.12.13.40.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
20 mesecev od oddaje naročila; začetek
20. marec 2008, zaključek 20. november
2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna
dokumentacija: ne.
Komplet dokumentov za prvo fazo JN
Knjiga 1. – Povabilo k oddaji vloge in

navodila kandidatom
Knjiga 2. – Obrazci in navodila za
izpolnjevanje
bo zainteresiranim kandidatom predan ali
dostavljen z redno pošto, na podlagi
pisnega zahtevka in plačila nevračljivega
zneska
od 30 EUR.
Način plačila – nakazilo na transakcijski
račun naročnika:
Št. transakcijskega računa:
04750-0000510950 (Nova KBM – Nova
Gorica)
S pripisom – plačilo razpisne
dokumentacije
in navedbo št. objave v Uradnem
listu RS.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
kot so navedeni v razpisni dokumentaciji
prve faze JN.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Kandidat mora med drugim zadovoljiti
kriterije navedene v razpisni
dokumentaciji
glede:
a) splošnih izkušenj pri gradnji objektov,
izvedbi del;
b) posebnih izkušenj pri gradnji objektov,
izvedbi del;
c) finančne sposobnosti;
d) kadrovske zasedbe;
e) proizvodnih in montažnih zmogljivostih.
III.2) Pogoji za sodelovanje: sposobnost
in primernost kandidatov za izvedbo
projekta
Postavitve vetrne elektrarne Volovja
reber, bo ugotovljena v prvi fazi JN, na
podlagi
dokumentacije, ki jo kandidat predloži
in meril za ocenjevanje, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji prve faze JN.
II.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov,
vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski
register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji prve
faze JN.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji prve
faze JN.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji prve
faze JN.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost
osebja,

ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša
ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah,
povabilu
k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska
dražba:
ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni
sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni
sporazum:
ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s
prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 ob 13.
uri.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za
sodelovanje: slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb je javno. Datum: 17. 4.
2007 ob
13.15; Elektro Primorska, Erjavčeva 22,
SI
5000 Nova Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Navzoči 'so lahko pooblaščeni
predstavniki kandidatov.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

