Naročnik:
OBČINA Ruše
Trg vstaje 11
2342 Ruše
Številka:

430-0029/2017

Datum:

27. 11. 2017
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»Gradbena dela z gradbeno mehanizacijo za obdobje 3. let«.

GRADNJE

VRSTA POSTOPKA:
POSTOPEK NAROČILA MALE VREDNOSTI PO 47. ČLENU ZAKONA O JAVNEM
NAROČANJU

OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL
JN009966/2017-W-01, z dne 1. 12. 2017

Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Povabilo k sodelovanju
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
Ugotavljanje sposobnosti
Merila
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja
Vzorec pogodbe
Ponudbena dokumentacija-obrazci za pripravo ponudbe

Predpisi:
Zakon o javnem naročanju(ZJN-3/uradni list RS št.91/2015)
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št.27/16)
Obligacijski zakonik ( Uradni list RS št. 97/07-UPB)
Seznam mednarodnih socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive
2014/24/EU in Priloga XIV Direktive 2014/25/EU.

1. POVABILO K SODELOVANJU
Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 1. 12. 2017, pod številko JN009966/2017-W01
objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku naročila male vrednosti v skladu z 47.
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3)
Predmet javnega naročila:»Gradbena dela z gradbeno mehanizacijo za obdobje 3. let«.
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v
nadaljevanju: razpisna dokumentacija; skrajšano RD). RD je na voljo brezplačno in je priložena

obvestilu v zvezi z javnim naročilom na portalu javnih naročil.
Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije preko portala javnih naročil.
Sestanka s ponudniki ne bo.
Ogleda ne bo.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Marija Banfič e-pošta: marija.banfic@ruse.si.
Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem
naročilu, na naslov:
OBČINA Ruše
Trg vstaje 11
2342 Ruše
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA gradbena dela z gradbeno
mehanizacijo« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo
predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem
naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje
na javnem odpiranju ponudb.

Župan
Uroš Razpet
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE
1.
Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in priloži zahtevana dokazila.
2.
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:

Ponudba (izpolnjena, žigosana in podpisana);
Vzorec pogodbe (izpolnjen, žigosan in podpisan),
Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (izpolnjen, žigosan in
podpisan - če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci);
Izjave, dokazila in listine določene z navodili za izdelavo ponudbe;
Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana; če je skupna
ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem
mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih,
morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).
Bianco menico (žigosana in podpisana) z menično izjavo (izpolnjena, žigosana in
podpisana);
Partnersko pogodbo (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji - skupna ponudba);
3.
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Variantne ponudbe niso dovoljene.
Opcije niso dovoljene.
4.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Skupina ponudnikov, ki oddaja skupno ponudbo mora predložiti pravni akt o skupnem
nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
 imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,
 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe,
 obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni
ponudnik in njihove odgovornosti,
 izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti
soglašajo,
 izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
 način plačila preko vodilnega partnerja ali neposredno vsakemu partnerju posebej
 neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi
 določila v primeru izstopa posameznega partnerja.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
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Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
obstoj
izključitvenih pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej,
izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
5.
Podizvajalci v ponudbi
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
– izpolnjene ESPD teh podizvajalcev ali izjavo v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v
petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec
skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka
75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za
izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo
na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih
je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih
dneh od prejema predloga.
Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila.
Če bo ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval
neposredno plačilo mora:
 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki
ga je predhodno potrdil.
6.
Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora predložiti bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-7) v
višini 5000,00 EUR.
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v
ponudbi,
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami
Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
- če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Menična izjava za unovčitev menice mora biti v originalu.
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7.
Predračun s popisi del z gradbeno mehanizacijo
Ponudnik izpolni predračun (OBR-8) tako, da vpiše cene in jih pomnožite s količinami.
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV,
popuste in rabate.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v predračunu oz. opisih del. Naročnik bo vse
ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Pripisi in popravki v ponudben predračunu niso dovoljeni.
Če je v RD ali popisih del določena blagovna znamka lahko ponudnik ponudi tudi drugo vrsto
blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.
8.
Obveščanje ponudnikov
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in
dopolnitve ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni
osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.
3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
9.
A. Razlogi za izključitev
1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če
obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3.
Dokazilo: Izjava, da ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 (OBR-2)
(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s
podizvajalcem mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete
drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).
B. Pogoje za sodelovanje:
B.1 Ustreznost za opravljanje poklicna dejavnosti:
2. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
3. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3)
(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s
podizvajalcem mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete
drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).
B.2 Ekonomski in finančni položaj:
4. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s
podizvajalcem mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete
drugih, morajo izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala).
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-3)
B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:
5.Da ponudnik zagotavlja odzivni čas en delovni dan po pozivu, v nujnih primeri (naravne
nesreče, višja sila) pa dve uri.
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-3)
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6. Da ima ponudnik v lasti zadostne proste tehnične kapacitete za izvedbo del (strojno
mehanizacijo, določeno v seznamu v OBR-3A.
Dokazilo: Izjava prijavitelja (OBR-3), da ima na v lasti zadostne proste tehnične kapacitete
za izvedbo del in seznam mehanizacije. (OBR-3A).
7. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s
strani naročnika in naročnik ni vlagal zoper ponudnika upravičenih zahtevkov glede izvedbe
predhodnih javnih naročil.
Dokazilo: izjava ponudnika(OBR-3).
8. Da je ponudnik v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedel primerljiva
dela z gradbeno mehanizacijo za javne naročnike in sicer v vrednosti najmanj 100.000,00
EUR na leto brez DDV in predloži ustrezna potrdila.
Dokazilo: Izjava ponudnika o referencah, referenčno potrdilo in kopija pogodbe. (OBR-6,
OBR-6/A)
(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti partner v skupni ponudbi, ki pogoj izpolnjuje)
opomba:
Listine za dokazovanje so lahko predložene v fotokopijah. Starost listin: listine morajo
odražati aktualno stanje razen, če je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz.
starosti.
Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih
organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika
zahteva dodatne informacije ali dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred
pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali
gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.
4. MERILA
10.
Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe - najnižja cena
ponudbe
5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA
11.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v
nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in
ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika,
ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v
postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št.
SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic
11 16110-7111290-_____________.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v
predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s
tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega
ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v
predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo
v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo. Zahtevek za
revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali
v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
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VZOREC POGODBE
Naročnik: OBČINA RUŠE, Trg vstaje 11, 2342 RUŠE, ki jo zastopa župan Uroš RAZPET,
u.d.i.a., MBA (v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)
identifikacijska številka za DDV: SI81314485
in
Izvajalec:
_________________________
(v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)
identifikacijska številka za DDV:SI

sta sklenila naslednjo
POGODBO
o izvajanju gradbenih del z gradbeno mehanizacijo
1. člen
Naročnik je izvedel postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3).
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik.
Pogodba se sklene za obdobje treh let od 1.1.2018 do 31.12. 2020.
2. člen
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega
naročila.
Ocenjena vrednost del po tej pogodbi za obdobje treh let znaša ……….................€ z DDV.
Sestavni del te pogodbe je razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija izbranega
ponudnika.
3. člen
Za izvajanje pogodbe veljajo naslednja splošna pravila:
Predmet javnega naročila so občasna naročila del z gradbeno mehanizacijo, ki jih naročnik
po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti.
Količine in vrste del po predračunu so okvirne.
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja pogodbe
naročal le tiste vrste in količine del iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval.
Naročnik in izvajalec se nadalje dogovorita, da bo naročnik pri izvajalcu, naročal tudi druge
vrste del z gradbeno mehanizacijo, ki niso na predračunu, če jih bo potreboval in jih bo ta
lahko zagotovil.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal dela z gradbeno mehanizacijo po predhodnem
telefonskem (telefaks, elektronska pošta) naročilu v odzivnem času en delavni dan.
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4. člen
Cene del z gradbeno mehanizacijo iz ponudbenega predračuna so fiksne za obdobje
dvanajstih mesecev po sklenitvi te pogodbe. Ponudbeni predračun je sestavni del pogodbe.
Cene iz ponudbenega predračuna se po poteku enoletnega obdobja na zahtevo izvajalca
uskladijo z rastjo drobno prodajnih cen, po podatkih Statističnega urada RS.
Za dela, ki niso navedeni na predračunu veljajo cene po ceniku, ki ga mora izvajalec
predložiti naročniku ob sklenitvi pogodbe in ob vsaki spremembi cen.
Če naročnik to zahteva, mu mora izvajalec posredovati cenik najkasneje v dveh dneh.
5. člen
Naročnik bo poravnal izvedene dela v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.
Če naročnik meni, da dela niso bila izvedena v ustrezni kvaliteti, dogovorjenem obsegu ali
dogovorjenem roku mora v osmih dneh zavrniti račun z utemeljitvijo zakaj račun zavrača in v
kolikšnem delu račun priznava.
6. člen
V primeru zamude pri plačilu lahko izvajalec zaračuna zakonite zamudne obresti.
7. člen
Izvajalec bo ob sklenitvi pogodbe naročniku predložil menico z menično izjavo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti veljavno do 31.12. 2020 v višini 12.000.00 EUR. Če
izvajalec ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bo
naročnik unovčil menico za resnost ponudbe.
8. člen
Kontaktna oseba naročnika je ____________________.
Kontaktna oseba s strani izvajalca je________________.
Kontaktna oseba naročnika je obenem tudi skrbnik pogodbe.
9. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem pogodbe sporočal izvajalcu v pisni obliki.
Če izvajalec pri naslednjih delih ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko naročnik
odstopi od pogodbe ali unovči finančno zavarovanje.
O odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti izvajalca.
Kot hujše kršitve te pogodbe se štejejo zlasti naslednje kršitve:
 če izvajalec ne opravi del v dogovorjenem roku oz roku, ki ga je določil naročnik,
 če dela opravi nekvalitetno,
 če ne odpravi napak na katere ga je opozoril naročnik,
 če izvajalec grobo krši določila te pogodbe.
10. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in
da bosta ravnali s skrbnostjo dobrega gospodarja.
11. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
8

-

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja,
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku

je nična.
12. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje stvarno
pristojno sodišče po sedežu naročnika.
13. člen
Ta pogodba prične veljati z dnem ko ga podpišeta obe stranki in ko izvajalec predloži
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka
po dva izvoda.
Številka: _____________

Številka:

Datum : ____________

Datum: ___________

Izvajalec :
_____________
_____________

Naročnik:
OBČINA RUŠE
Župan:

Žig:

Žig

9

OBR-1
P O N U D B A, št. _____________
Ponudnik:
_________________________________________________________________________
Naročnik:
_________________________________________________________________________
Predmet naročila:
_________________________________________________________________________
Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil,
»___________________________________________________________«
z
dne
_________, pod št. objave _____________________________ se prijavljamo na vaše
obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.
o Samostojno
o Skupno ponudbo
(Ustrezno obkrožite)
Ponudba velja 90 dni od roka za predložitev ponudbe.
V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila.
2. Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka in pristojna finačna uprava

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe
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3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)
Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:
Št. Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3
Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu
pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).
4. Nastopanje s podizvajalci
Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)
DA
NE
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti
obrazec(OBR-8):
Podizvajalci v ponudbi s podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če
podizvajalec zahteva neposredno plačilo).
Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži tega obrazca.

Žig in podpis ponudnika

Datum: ____________________
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OBR-2

Ponudnik:
_________________________________________________________________________

IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da ne obstajajo razlogi za izključitev
določeni v 75. členu ZJN-3.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-3
Ponudnik:
_________________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE
1. Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________, številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona______________________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____
dne ________________.
Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti
član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
izpolnite točko C.)
2. V zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.
3. Zagotavljamo odzivni čas en delovni dan po pozivu, v nujnih primeri (naravne nesreče,
višja sila) pa dve uri.
4. V lasti oz. najemu imamo zadostne proste tehnične kapacitete za izvedbo del (strojno
mehanizacijo, določeno v seznamu v OBR-3A.
5. Dela bomo izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani
naročnika in naročnik ni vlagal zoper nas upravičenih zahtevkov glede izvedbe predhodnih
javnih naročil.

Žig in podpis ponudnika:

Datum: ____________________
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OBR-3A
Ponudnik:
_________________________________________________________________________
Naročnik__________________________________________________________________

IZJAVA O TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI

Razpolagamo z naslednjo gradbeno mehanizacijo in jo imamo v lasti ali najemu.
Opis mehanizacije
Rovokopač nad 60 kW (JCB ali podobno)
bager od 5 ton do 8 ton
večnamensko vozilo Unimog ali podobno nad 100 kW s
- priključkom za košnjo
- priključkom za rezanje vej
- priključkom za pometanje vozišča
vibracijski valjar od 500 kg do 2 t
greder 6x4 ali 6x6, nad 75 kW
tovorno vozilo 4x4, nosilnost do 10 t
terensko ogledniško vozilo 4x4
žlica za mešanje betona – priključek za rovokopač JCB ali podobno
hidravlično kladivo – priključek za rovokopač JCB ali podobno
vibracijski nabijač do 80 kg
Bager kolesni od 15 – 20 ton

Lastništvo ali najem

Na zahtevo naročnika bomo predložili ustrezna dokazila o razpolaganju z navedeno
mehanizacijo.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: ________________________

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ______________________________________
za namene javnega razpisa »_______________________________________________«,
objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave
_______________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje
osebe,ki sočlani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in osebe ki imajo
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor.

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.
b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR- 6
Ponudnik:
_________________________________________________________________________

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih samostojno ali skupni ponudbi že izvedli eno
primerljivo delo z gradbeno mehanizacijo za javne naročnike in sicer v vrednosti najmanj
100.000,00 EUR na leto brez DDV za kar prilagamo ustrezno potrdilo.
SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH: _________________________
Naročnik

Predmet pogodbe

Leto
realizacije

Vrednost
pogodbe
brez DDV

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-6A
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
_____________________
(naslov)
_____________________
Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
_____________________
(naslov)
_____________________
za nas izvajal
_________________________________________________________________________
________________________________
v vrednosti _______________________________________
v obdobju od __________________ do ______________________
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.
Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični.

Žig in podpis izdajatelja potrdila:

Datum: __________________
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OBR-7
VZOREC
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
_________________________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
_________________________________________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika __________________________________,
da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni
razpis _____________________________, pod številko objave _______/______, skladno z
določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem
obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _________EUR. Ponudnik se odreka
vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v
plačilo.
Menični znesek se nakaže naročniku ____________________________ na račun, številka
_____________________, odprt pri ___________________. Ponudnik izjavlja, da se
zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo
»BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika _________________________________, da
predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava
velja za čas veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do __________.
PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA!

Podpis in žig:
___________________

Datum:
________________
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OBR-8
Ponudnik:
_______________________________
_______________________________
Naročnik:
_______________________________
_______________________________
PREDRAČUN št. _________________

VRSTA STROJA
rovokopač nad 60 kW (JCB ali
podobno)

Okvirno
število
Okvirno ur/dni
letno
za
Enota število triletno
mere
ur/dni obdobje
ura

1700

5100

ura

300

900

ura

200

600

večnamensko vozilo (Unimog ali
podobno) nad 110 kW
- priključek za rezanje vej

ura

100

300

večnamensko vozilo (Unimog ali
podobno) nad 110 kW
- priključek za pometanje
vozišča

ura

100

300

vibracijski valjar od 500 kg do 2 t

ura

250

750

greder 6x4 ali 6x6, nad 75 kW

ura

400

1200

tovorno vozilo 4x4, nosilnost do
10 t

ura

600

1800

terensko ogledniško vozilo 4x4

ura

20

60

žlica za mešanje betona –
priključek za rovokopač JCB ali
podobno

ura

40

120

hidravlično kladivo – priključek
za rovokopač JCB ali podobno

dan

100

300

bager od 5 t do 8 t
večnamensko vozilo (Unimog ali
podobno) nad 110 kW
- priključek za košnjo

19

Cena na
enoto mere
brez DDV

SKUPAJ CENA
ZA TRILETNO
OBDOBJE
brez DDV

vibracijski nabijač do 80 kg

dan

40

120

Bager kolesni od 16 do 20 ton

ura

100

300

Skupaj:
22 % DDV

PONUDBENA VREDNOST ZA TRI LETNO OBDOBJE Z DDV

Datum:

Podpis in žig:

_________________

___________________
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OBR-9
Ponudnik:
_________________________________________________________________________
PODIZVAJALCI V PONUDBI
Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo
izvedel podizvajalec
Količina del
Vrednost del brez DDV
Okvirni roki in kraj
izvedbe del
Ocenjen delež
podizvajalca pri celotni
izvedbi naročila
Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu.
V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani
naročnika:
DA
NE ( ustrezno obroži)
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s
podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.
Datum: ____________________

Žig in podpis
podizvajalca:
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