REGIONALNI RAZVOJNI CENTER KOPER
CENTRO REGIONALE DI SVILUPPO CAPODISTRIA
RRA JUŽNA PRIMORSKA
ULICA 15. MAJA 19
6000 KOPER, SLOVENIJA

Številka: JN 1/2016
Datum: 5. 1. 2016

INFORMATIVNI JAVNI POZIV ZA IZBIRO PONUDNIKA ZA ZAGOTAVLJANJE IN UPRAVLJANJE
AVTOMATIZIRANEGA SISTEMA IZPOSOJE KOLES NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KOPER
TER OBČIN ANKARAN, IZOLA IN PIRAN

Predmet informativnega javnega poziva:
Predmet informativnega javnega poziva je preveritev pripravljenosti za prijavo na javni poziv za izbiro
ponudnika, ki bo kot uporabnik javnih površin vzpostavil, zagotavljal in upravljal avtomatiziran sistem
izposoje koles na območju Mestne občine Koper ter občin Ankaran, Izola in Piran.
Naročniki informativnega javnega poziva so:
Mestna občina Koper – il Comune città di Capodistria, Verdijeva ulica 8, 6000 Koper, ki jo
zastopa župan Boris Popovič,
Občina Ankaran – il Comune di Ancarano, Jadranska cesta 66, 6280 Ankaran, ki jo
zastopa župan Gregor Strmčnik,
Občina Izola – il Comune di Isola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, ki jo zastopa župan
mag. Igor Kolenc in
Občina Piran – il Comune di Pirano, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, ki jo zastopa župan Peter
Bossman.
Rok za predložitev ponudb je do 5. februarja 2016.
Naročniki vabijo vse zainteresirane in usposobljene ponudnike, da skladno s pogoji informativnega
javnega poziva oddajo svojo ponudbo.

Specifikacija informativnega javnega poziva

I.

Predmet informativnega javnega poziva:

Predmet informativnega javnega poziva je preveritev pripravljenosti za prijavo na javni poziv za izbiro
ponudnika, ki bo kot uporabnik javnih površin vzpostavil, zagotavljal in upravljal avtomatiziran sistem
izposoje koles na območju Mestne občine Koper ter občin Ankaran, Izola in Piran. Avtomatiziran
sistem izposoje koles vključuje:
- postavitev postaj za avtomatizirano izposojo koles,
- vzpostavitev sistema izposoje,
- dobavo koles.
Naročniki pričakujejo od izbranega ponudnika, da bo sistem sam vzdrževal in tržil.
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II.

Podrobnejši opis:

1. Površina, ki se oddaja v uporabo na posamezni lokaciji, ne sme presegati 15 m 2. Javne
površine se oddajo v uporabo z letnim dovoljenjem za uporabo javne površine vendar najmanj
za obdobje petih (5) let (od pridobitve dovoljenja za uporabo) z možnostjo podaljšanja.
2. Površine bo lahko izbrani ponudnik prevzel v uporabo po izpolnitvi vseh pogojev in na podlagi
izdanega dovoljenja za uporabo javne površine.
3. Ponudnik je dolžan pridobiti dovoljenja in/ali soglasja in/ali drugo potrebno dokumentacijo,
skladno z veljavnimi predpisi za opravljanje dejavnosti ponudnika oziroma, ki se nanaša na
postavitev postaj za avtomatizirano izposojo koles, pri pristojnih organih in institucijah.
Ponudnik mora pridobiti navedeno dokumentacijo (kulturno-varstveno soglasje, soglasje za
priključitev na distribucijsko omrežje, pogodbo za zagotovitev internetne povezave, lokacijsko
informacijo,…) na svoje stroške in lastno tveganje.
4. Izbrani ponudnik bo oproščen plačila občinske takse ali kateregakoli drugega nadomestila
plačila za uporabo dodeljenih površin.
5. Izbrani ponudnik se obvezuje, da bo na lokacijah postaj na svoje stroške in lastno tveganje
vzpostavil ustrezno spremljajočo infrastrukturo (napeljavo elektrike, interneta, samostojno
napajanje - namestitev solarnih celic,…), pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Vsaka
postaja (terminal) bo morala biti opremljena z zemljevidom vseh postaj. Izbrani ponudnik nosi
vse obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja, zavarovanj in druge stroške, za katere
se stranke dogovorijo s pogodbo.
6. Postaje za izposojo koles naj bodo takšne, da njihova postavitev ne zahteva pridobitve
gradbenega dovoljenja. Priloga ponudbi je skica postaje, ki naj bo namenjena navadnim in
električnim kolesom.
7. Ponudnik naj v ponudbi navede tehnične značilnosti sistema in koles. Predvidi naj namestitev
navadnih in električnih koles.
8. Izbrani ponudnik je dolžan redno vzdrževati dodeljeno mu javno površino. Stroške vzdrževanja
in servisnih storitev sistema in koles plača izključno izbrani ponudnik.
9. Izbrani ponudnik bo dobil na razpolago določeno količino oglasnega prostora na LCD zaslonih
v avtobusih javnega potniškega prometa.

III.

-

Obvezne sestavine ponudbe:

Obrazec 1: Podatki o ponudniku.
Obrazec 2: Ponudnikove reference.
Priloga 1: Opis delovanja sistema za avtomatizirano izposojo koles.
Priloga 2: Navedba tehničnih značilnosti navadnih in električnih koles.
Priloga 3: Skica postaje za izposojo navadnih in električnih koles.
Priloga 4: Cenik izposoje koles.
Priloga 5: Predračun vzpostavitve sistema za avtomatizirano izposojo koles.

IV.

Navodila za izdelavo ponudbe:

1. Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, je lahko napisana v slovenskem
ali italijanskem jeziku, cene pa morajo biti navedene v evrih.
2. Informativna ponudba bo pravilna, če bo vsebovala podpisane in žigosane obrazce in priloge,
navedene v točki III.
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V.

Način oddaje informativne ponudbe:

Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti ovojnici z oznako v spodnjem levem kotu: «NE ODPIRAJ
INFORMATIVNA PONUDBA – AVTOMATIZIRAN SISTEM IZPOSOJE KOLES«, na naslov:
Regionalni razvojni center Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
naveden naziv in naslov ponudnika.

VI.

Informacije

Dodatne informacije o informativnem javnem pozivu so na voljo v Regionalnem razvojnem centru
Koper (Larisa Kunst), tel.: 05/663 75 80 ali po elektronski pošti: larisa.kunst@rrc-kp.si.

VII.

Predložitev ponudbe:

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena do 5. februarja 2016. Velja poštni žig do vključno 5.
februarja 2016.
Ponudniki lahko ponudbe oddajo v roku za oddajo ponudb po pošti ali osebno na sedežu
Regionalnega razvojnega centra Koper, Ulica 15. maja 19, 6000 Koper, vsak delovni dan od 8. do 15.
ure.
Ponudbe, ki bodo prispele po poteku roka za oddajo ponudb, ne bodo upoštevane in bodo neodprte
vrnjene pošiljateljem.

Priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Obrazec 1: Podatki o ponudniku.
Obrazec 2: Ponudnikove reference.
Priloga 1: Opis delovanja sistema za avtomatizirano izposojo koles.
Priloga 2: Navedba tehničnih značilnosti navadnih in električnih koles.
Priloga 3: Skica postaje za izposojo navadnih in električnih koles.
Priloga 4: Cenik izposoje koles.
Priloga 5: Predračun vzpostavitve sistema za avtomatizirano izposojo koles.

Pripravila:

Direktor Regionalnega
centra Koper:
Giuliano Nemarnik

Larisa Kunst
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