OB INA OPLOTNICA
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica

Številka:
Datum:

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naro ila:

»DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA OBJEKT
KULTURNO TURISTI NI CENTER «
Opomba: Logotip EU je pripravljen za enobarvno reprodukcijo ( rno-belo)

Javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009,
pod št. JN __________/2009.
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OB INA OPLOTNICA
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica

Številka:
Datum:

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

V skladu s 71. lenom Zakona o javnem naro anju (Uradni list RS, št. 128 z dne 08.12.2006
in št. 16/2008 z dne 15.02.2008; v nadaljevanju ZJN-2A) objavljam:

0.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt KULTURNO TURISTI NI CENTER«
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN ________/2009.
Operacijo delno (do 85 %) financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Pogodba bremeni prora unsko postavko štev. 7621-Razvoj regij – spodbujanje razvoja
turizma, konto 4320, št. projekta NRP v državnem prora unu 1536-08-5064.
Razpisna dokumentacija vsebuje:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Vsebina razpisne dokumentacije
Povabilo k oddaji ponudbe – (OBR-1).
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji – (OBR-2).
Obrazec o podatkih ponudnika – (OBR-3).
Obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev – (OBR-4).
Obrazec izjave za pridobitev osebnih podatkov – (OBR-5).
Obrazec dokazil, ki jih mora predložiti gospodarski subjekt, dolo eni v 8. lenu navodil
za izdelavo ponudbe pod zaporedno številko 8. – (OBR-6).
Obrazec izjave o pla ilnih pogojih – (OBR-7).
Obrazec izjave o pravo asni dobavi blaga – (OBR-8).
Obrazec izjave, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje
okolja – (OBR-9).
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11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

Obrazec izjave o montaži in servisu dobavljene opreme – (OBR-10).
Obrazec seznama odgovornih oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo – (OBR-11).
Obrazec referen ne liste – (OBR-12).
Obrazec izjave o zagotavljanju ustrezne oblike finan nega zavarovanja – (OBR-13).
Ban na garancija za resnost ponudbe in izjavi bank skladno z 1., 2. in 3. to ko 2.3.2.
lena navodil za izdelavo ponudbe, ki jih mora predložiti gospodarski subjekt – (OBR14).
Obrazec predra una – (OBR-15).
Obrazec opisa in popisa opreme – (OBR-16).
Vzorec pogodbe – (OBR-17).

Ob ina Oplotnica
Matjaž ORTER, župan

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-1

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

1.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na portalu javnih naro il je bil dne 6. 3. 2009 objavljen javni razpis po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi – eno fazni postopek v skladu s 30. lenom ZJN-2.
Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naro nika je
Bojana Fideršek, dipl. upr. org., direktorica ob inske uprave:
tel.: 02 845 09 00
faks: 02 845 09 09
e-pošta: tajnik.obcina.oplotnica@siol.net
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 07. 4. 2009 do 11:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4. 2009 ob 12:00 uri v prostorih naro nika.
Operacijo delno (do 85 %) financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi«.
Pogodba bremeni prora unsko postavko štev. 7621-Razvoj regij – spodbujanje razvoja
turizma, 07 – 13 - EU, štev. NRP1536-08-5264.
OB INA OPLOTNICA
Matjaž ORTER, župan

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-2

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

2.

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

2.1

SPLOŠNO

2.1.1

Vrsta postopka

Naro nik Ob ina Oplotnica je na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 objavila javno naro ilo
po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi – eno fazni postopek v skladu s 30. lenom
ZJN-2. Predmet javnega razpisa: »DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA OBJEKT
KULTURNO TURISTI NI CENTER«
2.1.2

Predmet javnega razpisa
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«.

2.1.3

Zakoni, predpisi in ostale dolo be
Pri oddaji javnega naro ila se bodo uporabljala dolo ila naslednjih zakonov in
predpisov:
•
Zakon o javnem naro anju - ZJN-2A (Uradni list RS, št. 128 z dne 08.12.2006
in št. 16/2008 z dne 15.02.2008),
•
Zakon o reviziji postopkov javnega naro anja - UPB4 (Uradni list RS, št 26 z
dne 23.03.2007),
•
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št 83/01, 32/04)
•
Zakonom o graditvi objektov - ZGO-1B ( Ur.l. RS št. 102/2004, 14/2005,
93/2005, 126/2007),
•
vsa ostala veljavna zakonodaja, ki ureja podro je javnega naro anja in gradnjo
objektov.
Vse storitve se morajo izvajati pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v
Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehni nimi
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soglasji), tehni nimi navodili in priporo ili ter normativi. Pogodbena dela se morajo
izvajati s strokovno usposobljenimi delavci.
Vse do izdaje sklepa oziroma obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika, podatki, ki
so povezani s preizkusom, razlago, ocenjevanjem in primerjavo ponudb ter
priporo ilom naro niku za izbiro ponudnika, ne bodo posredovani ponudnikom ali
katerikoli drugi osebi, ki ni uradno vklju ena v postopek.
2.1.4

Sodelovanje
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naro ila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naro ila mora natan no opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naro ila. To no
mora biti opredeljeno tudi katera dela po popisu del bo izvajal posamezni gospodarski
subjekt. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naro ila mora tudi opredeliti nosilca
posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naro ilo dodeljeno,
zastopa neomejeno solidarno do naro nika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, e bo skupina gospodarskih
subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naro nik
izpolnjevanje pogojev iz to ke 2.2.2, 2.3.1 in 2.3.2 teh navodil ugotavljal za vsakega
gospodarskega subjekta posebej.

2.1.5

Razpisna dokumentacija in pojasnila
Razpisno dokumentacijo gospodarski subjekti pridobijo brezpla no na portalu javnih
naro il.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati pisno
preko portala javnih naro il. Pojasnila bodo posredovana na portalu javnih naro il,
vklju no z vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora.
Skrajni rok, do katerega gospodarski subjekt še lahko zahteva dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo, je osem (8) dni pred rokom za oddajo ponudbe pod
pogojem te razpisne dokumentacije.
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Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naro nik dopolni razpisno dokumentacijo.
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naro nik podal najkasneje
šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del
razpisne dokumentacije in bo posredovana na portal javnih naro il. Naro nik bo po
potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo gospodarskim subjektom omogo il
upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in
obveznosti naro nika in gospodarskih subjektov vežejo na nove roke, ki posledi no
izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb
Sestanek z gospodarskimi subjekti (ogled lokacije izvedbe del) je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru s kontaktno osebo naro nika.
2.2

PONUDBA
Naro nik si pridržuje pravico dolo iti manjši oziroma ve ji obseg del od
razpisanega oz. izvajati dela v ve fazah, glede na razpoložljiva finan na sredstva
ali odstopiti od pogodbe zaradi finan nih ali drugih razlogov. Zaradi tega
dolo ila izvajalec ne more uveljavljati dodatnih zahtev po pla ilu, razen pla ila
opravljenih del, potrjenih s strani pooblaš enega predstavnika naro nika.
Naro nik ima pravico ne izbrati najugodnejšega ponudnika oziroma ne skleniti z
njim pogodbe v kolikor ne bo razpolagal s potrebnimi finan nimi sredstvi.
Naro nik lahko izlo i ponudnika tudi, e le-ta ni pravilno in pravo asno izpolnil
pogodbenih obveznosti do naro nika iz prejšnjih pogodb.
Naro nik ne odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala
ponudnikom z zavrnitvijo ponudbe.

2.2.1

Jezik ponudbe
Gospodarski subjekt mora ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo,
izdelati v slovenskem jeziku. Tuji ponudniki jam ijo za pravilnost prevoda ponudbe v
slovenskem jeziku. Morebitne napake v prevodu gredo izklju no v breme ponudnika.
V angleškem jeziku so lahko le prospektni material, certifikati in podobno, ki dodatno
pojasnjujejo ponudbo. Naro nik si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno
zahteva prevod takega materiala, katerega je ponudnik dolžan dostaviti v roku, ki ga
bo naro nik dolo il glede na obseg gradiva, ki ga bo treba prevesti.

2.2.2

Popolna ponudba
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Popolna bo tista ponudba, ki bo pravo asna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna
in primerna. Da bo ponudba štela za popolno mora gospodarski subjekt predložiti
naslednjo dokumentacijo:
Vsebina razpisne dokumentacije.
Povabilo k oddaji ponudbe – (OBR-1).
Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in razpisni pogoji – (OBR-2).
Obrazec o podatkih ponudnika – (OBR-3).
Obrazec izjave o izpolnjevanju pogojev – (OBR-4).
Obrazec izjave za pridobitev osebnih podatkov – (OBR-5).
Obrazec dokazil, ki jih mora predložiti gospodarski subjekt, dolo eni v 8. lenu
navodil za izdelavo ponudbe pod zaporedno številko 8. – (OBR-6).
Obrazec izjave o pla ilnih pogojih – (OBR-7).
Obrazec izjave o pravo asni dobavi blaga – (OBR-8).
Obrazec izjave, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in
varovanje okolja – (OBR-9).
Obrazec izjave o montaži in servisu dobavljene opreme – (OBR-10).
Obrazec seznama odgovornih oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo – (OBR-11).
Obrazec referen ne liste – (OBR-12).
Obrazec izjave o zagotavljanju ustrezne oblike finan nega zavarovanja – (OBR13).
Ban na garancija za resnost ponudbe in izjavi bank skladno z 1., 2. in 3. to ko
2.3.2. lena navodil za izdelavo ponudbe, ki jih mora predložiti gospodarski
subjekt – (OBR-14).
Obrazec predra una – (OBR-15).
Obrazec opisa in popisa opreme, potrebno je predložiti popis tudi na zgoš enki
(CD) – (OBR-16).
Vzorec pogodbe – (OBR-17).
Ponudbeno dokumentacijo mora gospodarski subjekt oddati zape ateno v mapi,
tako da so vsi dokumenti, predloženi v ponudbi, zvezani z vrvico v celoto in
zape ateni tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti,
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oz. pe ata.
V primeru, da ponudba ne bo pripravljena, kot je opisano v tej to ki bo izlo ena.
Gospodarski subjekt mora izdelati ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in
popisom del. Ponudba na popisih del naj bo napisna na originalnih popisih del
naro nika (Priloga št. 1), lahko tudi ro no. Gospodarski subjekt mora v celoti izpolniti
tudi popise del na zgoš enki, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru
razlik med papirnato verzijo in verzijo na zgoš enki, se bo upoštevala papirnata
verzija.
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2.2.3

Predložitev ponudbe
Gospodarski subjekti morajo ponudbe posredovati v zaprti kuverti (ovojnici) s
priporo eno pošiljko po pošti ali osebno na naslov naro nika.
Na kuverti (ovojnici) morajo biti naslednji podatki:
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Ob ina Oplotnica
Grajska cesta 1
2317 Oplotnica
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” z navedbo
javnega naro ila: »DOBAVA IN MONTAŽA OPREME ZA KTC« in številka
objave javnega razpisa na Portalu javnih naro il. Ponudba se šteje za
pravo asno, e je prispela ali bila osebno vro ena na naslov do 7. 4. 2009,
najkasneje do 11:00 ure. Na hrbtni strani mora biti ozna en naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu
in bodo pravilno ozna ene.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu
in bodo pravilno ozna ene.

2.2.4

Rok za predložitev ponudb
Ponudba se šteje za pravo asno oddano, e je prispela na naslov naro nika in jo je
naro nik s potrdilom prevzel do dne 7. 4. 2009, najkasneje do 11:00 ure.
Vse nepravo asno in nepravilno opremljene predložene ponudbe bo (strokovna
komisija / naro nik) izlo ila iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila
ponudnikom.

2.2.5

Vsebina ponudbene dokumentacije
Gospodarski subjekt mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga
sestavlja dokumentacija in izpolnjeni obrazci ter zahtevane priloge skladno z 2.2.2,
2.3.1 in 2.3.2 to ko navodil za izdelavo ponudbe. Celotna ponudbena dokumentacija
mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima
pravico zastopanja gospodarskega subjekta.
Vsebine razpisne dokumentacije ni dovoljeno spreminjati.
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2.2.6 Ponudbena cena
Gospodarski subjekt je obvezan, da si pred oddajo ponudbe ogleda lokacijo in predvidi
potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo izvedbe del.
Cene za posamezne postavke morajo biti fiksne in nespremenljive za ves as dobave in
montaže opreme. Gospodarski subjekt ni upravi en do podražitev.
Pri kalkulaciji oziroma v enotnih cenah postavk ponudbenega predra una mora
gospodarski subjekt zajeti:
stroške, povezane z dobavo materialov franco objekt,
stroške priklopov in porabe za potrebe montaže opreme (voda, elektrika,
telefon,...),
strošek odvoza odpadnega materiala in embalaže,
stroške zavarovanj za nepredvidene dogodke in škode,
stroške iš enja objekta po kon anih delih in odvoz odve nega materiala,
strošek kontrole kakovosti vgrajenih materialov, strošek testov pri ponudniku, na
objektu, atestov, izjav,...,
stroške vseh drugih del, ki so potrebna za izvedbo postavk po popisu,
popust, ki ga nudi ponudnik naro niku.
Gospodarski subjekt mora popuste vkalkulirati v ponudbene cene postavk
ponudbenega predra una. Popust, prikazan na celotno ponudbeno vrednost se bo
smatral kot popust na posamezne postavke v popisu in bo gospodarski subjekt v
kolikor bo izbran moral pred podpisom pogodbe predložiti istopis ponudbe, ki
bo vsebovala popust na ceno po enoti za posamezno postavko.
Cene morajo biti izražene v evrih ter morajo vklju evati vse elemente, iz katerih so
sestavljene (razpisane storitve, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, idr.) in
morebitni popusti.
Gospodarski subjekt mora v svoji ponudbi izpolniti cene za vse postavke del, opisane
v popisu del s koli inami. Postavke, ki jih gospodarski subjekt ne izpolni, naro nik po
izvršenem delu ne bo pla al, temve se predpostavlja, da so cenovno in koli insko
zajete v drugih postavkah popisa. Ponudbeni predra un mora obvezno vsebovati
rekapitulacijo del, vklju no z davkom na dodano vrednost, obra unanim v skupni
rekapitulaciji. Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti vsebovani v koli inah in cenah
za enoto, razen davka na dodano vrednost, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za
izvedbo del, tako da naro nik na ponudbeno ceno izvajalcu ne pla uje nobenih
dodatkov.
Gospodarski subjekt mora navesti kon no vrednost ponudbe v evrih. Kon na cena
mora vsebovati vse stroške (dobave in montaže oziroma v skladu s projektnimi
zahtevami v popisu del), popuste in rabate.
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Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem
ponudbenega predra una.
e bodo v ponudbi za dano naro ilo ponujene neobi ajno nizke cene, lahko naro nik
pred zavrnitvijo take ponudbe zahteva podrobno pisno obrazložitev vseh postavk
ponudbe, za katere bo menil, da niso merodajne in jih bo, upoštevajo prejete
obrazložitve, preveril.
V kolikor se pri pregledu ponudbe ugotovi, da so v ponudbenem predra unu ra unske
napake, bo investitor v analizi ponudbe upošteval kot veljavno enotno ceno, ki bo
odgovarjala kon ni vrednosti ponudbenega predra una. Napak se ne popravlja.
2.2.7

Popravki ponudbene dokumentacije
Naro nik pri pisanju ponudbe ne dovoli popravkov ponudbe in popisov s korekturnimi
sredstvi (edigs ipd.). V primeru, da gospodarski subjekti pri pripravi ponudbe
napravijo napako pri cenah v ponudbenem predra unu ali v popisu del, morajo
napa no ceno pre rtati, uradno popraviti, podpisati popravek ter odtisniti štampiljko.
Prav tako ni dovoljeno kakorkoli spreminjati popisa del; ponudba mora biti v celoti
podana na originalnih popisih. Enako velja za koli ine in vrste materialov, navedene v
popisih.
V kolikor gospodarski subjekt meni, da ima optimalnejšo varianto, lahko to prikaže
lo eno od pravilno ovrednotene osnovne ponudbe.

2.2.8 Dopustne dopolnitve ponudbe
V kolikor naro nik sam ali na predlog ponudnika ugotovi, da je ponudba formalno
nepopolna, se lahko dopolni. e ponudnik v roku, ki ga dolo i naro nik, ponudbe
ustrezno ne dopolni, se takšna ponudba izlo i.
Pri tem ni dovoljeno spreminjati cene in ponudbe v okviru postavljenih meril ter glede
tehni nih specifikacij predmeta javnega naro ila oziroma tistih elementov ponudbe, ki
lahko ali bi lahko vplivali na druga no razvrstitev ponudbe glede na ostale ponudbe.
2.2.9

Dopolnitev, sprememba in umik ponudbe
Udeleženec lahko dopolni, spremeni ali umakne prijavo pred potekom roka za
predložitev prijave.
Kuverta (ovojnica), ki se nanaša na eno od navedenih dejanj, mora gospodarski
subjekt opremiti z oznakami
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1) Naslov naro nika (spodnji desni kot):
OB INA OPLOTNICA, GRAJSKA CESTA 1, 2317 OPLOTNICA.
2) Oznake:
• “SPREMEMBA PRIJAVE” ali “DOPOLNITEV PRIJAVE” ali “UMIK
PRIJAVE",
• številka objave javnega razpisa na portalu javnih naro il in
• navedba predmeta javnega naro ila (spodnji levi kot).
3) Naslov pošiljatelja (zgornji levi kot).
Po poteku roka za predložitev prijav navedena dejanja niso možna.
2.2.10 Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 7. 4. 2009 ob 12:00 uri v sejni sobi naro nika.
Prisotni predstavniki gospodarskih subjektov morajo pred pri etkom javnega odpiranja
ponudb strokovni komisiji izro iti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju.
2.2.11 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
2.2.12 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb t.j. do vklju no 5. 8.
2009.
2.2.13 Merila za ocenjevanje ponudb in za izbor najugodnejšega ponudnika
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja kon na cena ponudbenega
predra una. Cene iz ponudbenega predra una so fiksne.
2.2.14 Izlo itev ponudb
Naro nik bo izlo il:
• nepravo asne ponudbe (ponudbe, ki bodo vložene po roku za predložitev
ponudb iz to ke 2.2.4 teh navodil),
• nepravilno ozna ene ponudbe (ponudbe, ki ne bodo ozna ene v skladu s to ko
2.2.3 teh navodil),
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•

2.3

ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale vseh zahtev iz to ke 2.2.2, 2.3.1 in 2.3.2 teh
navodil ter ne bodo ustrezale zahtevam za dopolnitev.

OBVEZNI POGOJI
Ponudnik mora v asu oddaje ponudbe izpolnjevati pogoje, dolo ene v tej to ki, da
lahko sodeluje v postopku. Naro nik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim
subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila ter
obrazce.

2.3.1 Osnovne sposobnosti gospodarskega subjekta
Naro nik bo priznal sposobnost gospodarskim subjektom na osnovi izpolnjevanja
naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik ( e gre za pravno osebo) ni
bil pravnomo no obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizi ne
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizi ne osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finan nih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
dokazila, da niso storili navedenih dejanj. e država, v kateri ima prijavitelj svoj
sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo
izjavo pri ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali za et postopek prisilne poravnave,
ste ajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; e poslovanje upravlja
sodiš e, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
e je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu
s predpisi države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomo no sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s podro ja
predmeta javnega naro ila.
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4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s pla ili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s pla ili davkov v skladu z zakonskimi dolo bami države, kjer ima sedež.
5. Da ima pla ane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev in podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naro anja.
B. Poklicna sposobnost:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države lanice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register .
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. e država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo pri ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naro ila, e je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti lani posebne
organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazila pod to ko A.: pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt
predloži izjavo (OBR-4).
Dokazila pod to ko B.: pod zaporedno številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži
izjavo (OBR-4).
C. Ekonomska in finan na sposobnost:
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naro ila ni
imel blokiranega transakcijskega ra una.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi ra un gospodarskega subjekta, iz
katerega izhaja, da ni imel v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naro ila
blokiranega transakcijskega ra una. e ima gospodarski subjekt odprtih ve
ra unov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima ra unov. Dokument ne sme biti
starejši od 15 dni od roka za oddajo ponudb. Potrdilo se priloži za obrazcem št. 6
(OBR-6).
Pogoj za priznanje sposobnosti je, da je imel gospodarski subjekt v letu 2007 letno
realizacijo vsaj 70.000,00 € in da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega (blokiranih) ra una (ra unov).
9. Da nudi 60 dnevni pla ilni rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-7).
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D. Tehni ni in kadrovska sposobnost:
10. Da zagotavlja, da bo opremo dobavil in montiral najkasneje v roku 60 dni po
podpisu pogodbe, fco skladiš e naro nika razloženo in da zagotavlja instalacijo –
montažo v prostorih naro nika.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o pravo asni dobavi blaga (OBR-8).
11. Da zagotavlja, da je oprema v skladu s prepisano zakonodajo.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za
varnost, zdravje in varovanje okolja, ki jih dolo ajo evropske direktive (OBR-9).
12. Da zagotavlja, da ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve naro nika,
navedene opisu in popisu opreme in da zagotavlja montažo in servis dobavljene
opreme.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju zahtev (OBR-10).
13. Da nudi v primeru okvare odzivni as 4 delovnih dni, garancijsko vzdrževanje
minimalno 3 leta in da nudi nadomestne dele (gospodarski subjekt ali njegov
pogodbeni partner) še najmanj 5 let od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta (OBR-10).
14. Seznam z imeni in priimki oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo javnega naro ila z
navedbo njihove izobrazbe, strokovnih kvalifikacij in z navedbo njihovih delovnih
izkušenj pri montaži pohištvene opreme ter navedbo imena in priimka vodje del ter
navedbo pravnega razmerja med gospodarskim subjektom in to osebo
(gospodarski subjekt sam, zaposleni, pogodba o delu itd.).
Pogoj za priznavanje sposobnosti po tej to ki je, da je navedeni vodja del vodil
vsaj tri (3) montaže pohištvene opreme v objekte z vrednostjo 70.000,00 € za
posamezno investicijo v zadnjih štirih (4) letih.
Gospodarski subjekt izpolni obrazec št. 11 (OBR-11).
15. Izjava gospodarskega subjekta, da so korektno izpolnjevali vse bistvene
pogodbene obveznosti (cena, as, kvaliteta) iz prejšnjih pogodb z javnimi
naro niki, sklenjenih v zadnjih štirih letih ter referen na lista gospodarskega
subjekta in tri (3) potrjene reference s strani naro nikov (original žig in podpis) pri
dobavi in montaži pohištva v zadnjih štirih (4) letih.
Pogoj za priznanje usposobljenosti po tej to ki sta izjava o korektno izpolnjenih
pogodbenih obveznostih ter vsaj tri (3) izvedene dobave in montaže pohištva vsaka
v vrednosti min. 70.000,00 € za posamezno v zadnjih štirih (4) letih in priložene
najmanj tri (3), s strani naro nikov potrjene (original žig in podpis), pozitivne
reference.
Gospodarski subjekt izpolni obrazec št. 12 (OBR-12) in za obrazcem priloži
najmanj tri pozitivno potrjene reference.
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Naro nik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili
vse zahtevane pogoje iz lena in predložili ustrezna dokazila.
2.3.2 Finan na zavarovanja
Gospodarski subjekt mora predložiti:
1. Ban no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost
ponudbe v višini 1.000,00 € z veljavnostjo najmanj 120 dni od odpiranja ponudb
oziroma najmanj do dne 5. 8. 2009. Naro nik bo neizbranim gospodarskim
subjektom na podlagi njihove pisne zahteve po izbiri najugodnejšega
gospodarskega subjekta vrnil finan no garancijo, izbranemu gospodarskemu
subjektu pa šele ob vro itvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
izpolnitvi drugih zahtev za veljavnost pogodbe o oddaji javnega naro ila.
Gospodarski subjekt mora predložiti v ponudbi tudi ostale v pogodbi zahtevane
izjave za zahtevana zavarovanja, in sicer:
2. Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani gospodarski subjekt
ob podpisu pogodbe (oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa pogodbe)
dostavil naro niku.
3. Originalna izjava banke, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi (za dobo 5 let) v višini 10% kon ne obra unske vrednosti izvedenih del, ki jo
bo izbrani gospodarski subjekt dostavil naro niku ob primopredaji objekta oziroma
ob podpisu primopredajnega zapisnika.
Priložena garancija in izjavi bank morajo biti v originalu.
2.3.3 Unov enje ban ne garancije za resnost ponudbe
Naro nik bo unov il garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
e gospodarski subjekt umakne ali spremeni ponudbo v asu njene veljavnosti,
navedeni v ponudbi ali
e gospodarski subjekt, ki ga je naro nik v asu veljavnosti ponudbe obvestil o
sprejetju njegove ponudbe;
o ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z dolo bami navodil
gospodarskim subjektom ali
o ne predloži ali zavrne predložitev ban ne garancije za dobro izvedbo posla v
skladu z dolo bami navodil gospodarskim subjektom.
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2.3.4

Vra ilo ban ne garancije za resnost ponudbe
Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika, bo naro nik vrnil ban no garancijo za
resnost ponudbe, vendar šele po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom.

2.4

OBVEZNOSTI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
V zvezi z izvajanjem prevzetih del se izvajalec obvezuje:
pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo,
projektno dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
da bo za vgrajene materiale, naprave in za naprave in za izvedena dela predložil
naro niku predpisane ateste, certifikate in / ali opravil predpisane preizkuse;
da bo v primeru, kadar bo naro nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo il
naro nik, naro il posebne preiskave. e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali
izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro nik;
da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno
dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj (na svoje stroške) odstranil z
objekta neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na na in, ki bo
zadovoljil pravila stroke;
da bo pred naro ilom opreme predložil naro niku in nadzornemu organu vzorce le-teh
na vpogled in odobritev;
prevzeti odgovornost za pravo asno uskladitev mikrolokacij vseh potrebnih
priklju kov in detajlov z ostalimi izvajalci, za opremo, ki jo vgrajuje;
ob dokon anju predati tudi vso predvideno dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del
(atesti, certifikati, garantni listi,...);
ob dokon anju del seznaniti uporabnika z obratovanjem in uporabo opreme in ga
uvesti v delo z vgrajenimi napravami;
da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov,
za posledice morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
izvršiti zavarovanje delavcev ter materiala na objektu v asu izvajanja del, od za etka
do konca izvajanja del;
upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij
(popis - grafi na rešitev);
da bo pravo asno in na svoje stroške odstranil ves odpadni material, ki je posledica
vgrajevanja pogodbene opreme;
da s svojim delom ne bo povzro il škode na objektu in opremi drugih izvajalcev;
da odstopa svoje terjatve do naro nika v korist dobaviteljev blaga in podizvajalcev za
izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev in podizvajalcev do izvajalca del;
da bo uporabljal za popla evanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga in
podizvajalcev enake roke pla il, kot so dolo eni v pogodbi z naro nikom o prevzemu
del javnega naro ila;
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da bo priznal, obra unal in pla al svojim dobaviteljem blaga in podizvajalcem zapadle
obveznosti in zakonske zamudne obveznosti po izstavljenih ra unih za opravljene
storitve podizvajalcev oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga;
da bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbeni
dokumentaciji;
najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe izro il naro niku ban no garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih del v višini 10% vrednosti pogodbenih del, ki velja do
uspešno opravljenega tehni nega pregleda oz. uspešno opravljene zapisniške
primopredaje opravljenih del;
da bo vse svoje aktivnosti na objektu opravljal tako, da ne bo povzro al dodatnih
stroškov naro niku;
da bo pri izvedbi predmetnega javnega naro ila upošteval zahteve s podro ja
informirmiranja in obveš anja javnosti o strukturnih skladih, v skladu z Navodili za
informiranje in obveš anje javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013;
da bo za vso dokumentacijo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in
posredovanje naro niku;
izpolnjeval vse pogoje, sprejete z razpisno dokumentacijo.
Prav tako se izvajalec obvezuje, da bo:
• z dopisom obvestil naro nika o pri etku in dokon anju del.
Za vse materiale, konstrukcije in opremo je ponudnik dolžan dostaviti pooblaš enemu
nadzoru originale atestov in navodil za uporabo.
Pogodbena obveznost je izpolnjena takrat, ko je uspešno opravljena primopredaja
objekta. Primopredajo izvršijo pooblaš eni predstavnik izvajalca, naro nika in nadzorni
organ ter podpišejo primopredajni zapisnik. Primopredaja je uspešno opravljena, ko so
odpravljene vse pomanjkljivosti iz zapisnika tehni nega pregleda objekta in zapisnika o
kvalitetnem pregledu objekta.
2.5

ROK ZA IZVEDBO DEL
Predviden rok za izvedbo del je 60 koledarskih dni od uvedbe v delo oziroma do
30.06.2009.

2.6

PLA ILO IZVEDBE
Pla ila bo naro nik izvedel na osnovi potrditve skladnosti pla il z dejansko izvedenimi
terminskimi in finan nimi na rti pla il in v skladu z veljavnim navodilom za izvrševanje
prora una.
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Gospodarski subjekt oziroma izvajalec je obvezen dostaviti ra un oz. situacijo do 5. v
mesecu. Naro nik je dolžan le-to pla ati v roku (najmanj) 60 dni od njenega uradnega
prejema, s tem, da jo je v roku 8 dni dolžan potrditi.
e naro nik ne pregleda in potrdi situacije v roku 8 dni od prejema in ji tudi ne
ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.
Za asne mese ne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavra ajo, ker se
te korekture upoštevajo v naslednji situaciji.
Obra un del se bo izvršil na podlagi izdanih in potrjenih za asnih situacij in kon ne
obra unske situacije do višine 90% obra unskega zneska izvršenih in potrjenih del.
Preostali del zneska (10%) bo poravnan po uspešni zapisniški primopredaji objekta
oziroma po podpisanem primopredajnem zapisniku in uspešno opravljenem tehni nem
pregledu na osnovi kon ne oziroma obra unske situacije.

2.7

SKLENITEV POGODBE
Gospodarski subjekt mora priložen vzorec pogodbe na vsaki strani parafirati oziroma
podpisati in žigosati.
Izbrani gospodarski subjekt bo pozvan k podpisu pogodbe. e se gospodarski subjekt v
roku 8 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naro nik bo v tem
primeru unov il dokument za finan no zavarovanje resnosti ponudbe, ne glede na
razloge za odstop od ponudbe in pozval k podpisu pogodbe drugega najugodnejšega
gospodarskega subjekta.

2.8

KON NA DOLO ILA
V asu razpisa naro nik in gospodarski subjekt ne smeta pri enjati izvajati dejanj, ki bi
vnaprej dolo ila izbiro dolo ene ponudbe.
V asu od izbire ponudbe do za etka veljavnosti pogodbe naro nik in gospodarski
subjekt ne smeta pri enjati dejanj, ki bi lahko povzro ila, da pogodba ne bi pri ela
veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pri enjati in izvajati postopkov, ki bi
onemogo ali razveljavitev ali spremembo odlo itve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
Naro nik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naro ila preveril obstoj in vsebino
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
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e je v zakonu in v razpisni dokumentaciji dolo eno, da je pogoj za izvedbo naro ila
izdaja soglasja dolo enega organa, pogodba ne pri ne veljati, dokler ni veljavno to
soglasje.
S podpisom tega dokumenta se gospodarski subjekt strinja in sprejema vse pogoje in
zahteve navedene v razpisni dokumentaciji ter celotno razpisno dokumentacijo.
2.9

PRAVNO VARSTVO
Pravni pouk:
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z zakonom o reviziji postopkov javnega naro anja
(Ur. l. RS št. 94/2007) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naro ila
in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzro ena škoda zaradi ravnanja
naro nika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naro nika v postopku oddaje
javnega naro ila.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vpla ati takso na zbirni ra un pri Ministrstvu za
finance, št. 0110-0100-0358-802 – izvrševanje prora una RS, v skladu z 22. lenom
zakona o reviziji postopkov javnega naro anja.
Zoper obvestilo o dodelitvi naro ila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih
dneh od prejema obvestila o dodelitvi naro ila.
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naro niku. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naro ila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naro niku po pošti priporo eno s povratnico, ali v
elektronski obliki, e je overjen s kvalificiranim potrdilom.

OB INA OPLOTNICA
Matjaž ORTER, župan

Kraj in datum:
Oplotnica, 6.3.2009

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-3

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

3.

PODATKI O PONUDNIKU

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naro il z dne 6. 3. 2009 se
prijavljamo na vaš javni razpis: »Dobava in montaža opreme za objekt Kulturno turisti ni
center«, in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.
Firma oziroma ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Dav na številka:
Mati na številka:
Številka TRR:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba
ponudnika:
Odgovorna oseba za
podpis pogodbe:
Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-4

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

4.

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz to ke 2.3.1 navodil za izdelavo
ponudbe za izvedbo javnega naro ila za »Dobava in montaža opreme za objekt Kulturno
turisti ni center«, in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije.

Izjavljamo:
1)

Da nismo bili pravnomo no obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in
17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizi ne
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine
(za fizi ne osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finan nih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaš ene za
zastopanje.

2)

Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali za et postopek prisilne
poravnave, ste ajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodiš e,
da nismo opustili poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni
bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu
s predpisi države, v kateri imamo sedež.

3)

Da nismo bili s pravnomo no sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s podro ja
predmeta javnega naro ila.
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4)

Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s pla ili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
pla ili davkov v skladu z zakonskimi dolo bami države, kjer imamo sedež.

5)

Da imamo pla ane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naro anja.

Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
__________________________, oz. na osnovi vpisa pri Dav nem uradu RS enota v
_____________________, številka _____________________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro ila smo na podlagi Zakona
_________________________________________________________________ pridobili
ustrezno

dovoljenje,

številka

_____________________________

izdano

pri

______________________ dne ________________.
Smo lani naslednje organizacije: ______________________________________.
(Vpisati le v primeru, e mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti
lan posebne organizacije - zbornice, združenja itd..)
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro ila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Dav nem
uradu.
( e ste izpolnili to ko B, v tem primeru to ke C ne izpolnjujete; e niste izpolnili to ke B,
izpolnite to ko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naro nika za izvedbo javnega
naro ila;
pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so zgoraj navedeni podatki to ni in
resni ni.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz.
potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima
gospodarski subjekt svoj sedež).
Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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OBR- 5
Številka:
Datum:

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

5.

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN _____________.
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IZJAVA
Dovoljujemo naro niku Ob ini Oplotnica, da lahko za namene javnega razpisa: »Dobava in
montaža opreme za objekt Kulturno turisti ni center«, pridobi naše osebne podatke iz
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega
pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaš ene za zastopanje:
1.

GOSPODARSKI SUBJEKT
Naslov:
Poštna številka in kraj
Dav na številka
Mati na številka

2.

ZAKONITI ZASTOPNIK
Ulica (stalno prebivališ e)
Poštna številka in kraj
Mati na številka (EMŠO)

3.

ZAKONITI ZASTOPNIK
Ulica (stalno prebivališ e)
Poštna številka in kraj
Mati na številka (EMŠO)

Podpis zakonitega zastopnika pod št. 2: __________________________________
Podpis zakonitega zastopnika pod št. 3: __________________________________
V kolikor ima gospodarski subjekt ve kot dve osebe, ki so pooblaš ene za zastopanje mora
priložiti izjavo za pridobitev osebnih podatkov za vse pooblaš ene osebe za zastopanje.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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OBR- 6
Številka:
Datum:

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

6.

OBRAZEC OZIROMA DOKAZILO

Gospodarski subjekt mora za to stranjo predložiti potrjen obrazec oziroma dokazilo z žigom
in podpisom, dolo en v to ki 2.3.1 navodil za izdelavo ponudbe pod zaporedno številko 8.
Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN _____________.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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OBR- 7
Številka:
Datum:

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

7.

IZJAVA O PLA ILNIH POGOJIH

Izjavljamo, da nudimo najmanj 60 - dnevni pla ilni rok, ki pri ne te i z dnem potrditve
fakture s strani naro nika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen v na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009, pod številko JN_____________.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR- 8

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

8.

IZJAVA O PRAVO ASNI DOBAVI BLAGA

Zagotavljamo, da bomo opremo dostavili in montirali najkasneje v roku 60 dni po podpisu
pogodbe, fco skladiš e naro nika razloženo in da zagotavljamo instalacijo v prostorih
naro nika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen v na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009, pod številko JN_____________.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR- 9

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

9.

IZJAVA O IZPOLNITVI BISTVENIH ZAHTEV - (CE)

Izjavljamo, da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje okolja in
ustreza predpisani zakonodaji.
.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen v na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009, pod številko JN_____________.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR- 10

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

10.

IZJAVA O MONTAŽI IN SERVISU OPREME

Izjavljamo, da ponujena oprema izpolnjuje tehni ne zahteve naro nika, navedene v opisu in
popisu opreme ter da zagotavljamo montažo in servis dobavljene opreme.
V primeru okvare nudimo odzivni as štirih (4) delovnih dni, garancijsko vzdrževanje
minimalno 3 leta in nadomestne dele še najmanj 5 let od dneva podpisa primopredajnega
zapisnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen v na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009, pod številko JN_____________.
Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR- 11

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

11.

SEZNAM IN PODATKI ODGOVORNIH OSEB

Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN _____________.
SEZNAM OSEB, KI BODO ODGOVORNE ZA IZVEDBO
JAVNEGA NARO ILA

Ime in priimek

Izobrazba

Strokovne
kvalifikacije

30

Delovne izkušnje
pri montaži opreme
v( as)

Pravno razmerje
med
ponudnikom in
navedeno osebo

OB INA OPLOTNICA
Grajska cesta 1, 2317 Oplotnica

ODGOVORNI VODJA DEL ZA IZVEDBO JAVNEGA NARO ILA:
Ime in priimek
Strokovni naziv
Delovne izkušnje pri
vodenju dobave in
montaže pohištvene
opreme - navedba vsaj
treh (3) referenc v
zadnjih štirih (4) letih
v minimalnem znesku
70.000,00 € za
posamezno investicijo

Pravno razmerje med
ponudnikom in vodjo
del

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR- 12

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

12.

IZJAVA IN REFEREN NA LISTA

Izjavljamo, da smo korektno izpolnjevali vse bistvene pogodbene obveznosti (cena, as,
kvaliteta) iz prejšnjih pogodb z javnimi naro niki iz sosednjih ob in za dobavo in montažo
pohištvene opreme, sklenjenih v zadnjih štirih letih.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN _____________.
Gospodarski subjekt mora navesti vsa prejeta in izvedena naro ila s podro ja izvajanja
dobave in montaže pohištva v zadnjih štirih (4) letih in od teh priložiti vsaj tri (3) original
potrjene reference v minimalnem znesku 70.000,00 € za posamezno investicijo.
V kolikor je gospodarski subjekt izvajal dobavo in montažo pohištveno opremo, mora priložiti
original pozitivno potrjene reference s strani javnega naro nika.

REFEREN NI NARO NIK

OBJEKT:

1.

2.

3.
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4.

5.

OPOZORILO:
Ponudnik mora potrditi obrazec tudi e nima referenc.
V prilogi tega obrazca priložiti vsaj tri (3) original pozitivno potrjene reference s strani
navedenih naro nikov del.
Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-13

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

13.

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNE OBLIKE
FINAN NEGA ZAVAROVANJA

1. Izjavljamo, da bomo ob podpisu pogodbe (oziroma najkasneje v roku 10 dni od podpisa
pogodbe) predložili naro niku ban no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti.
2. Izjavljamo, da bomo za odpravo napak v garancijski dobi (za dobo 5 let) predložili ban no
garancijo v višini 10% kon ne obra unske vrednosti izvedenih del, ki jo bo izbrani
ponudnik dostavil naro niku ob primopredaji objekta oziroma ob podpisu primopredajnega
zapisnika.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen v na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009, pod številko JN_____________.
Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-14

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

14.

BAN NA GARANCIJA IN IZJAVI BANK

Ban no garancijo za resnost ponudbe in izjavi bank skladno z to ko 2.3.2 navodil za izdelavo
ponudbe mora gospodarski subjekt predložiti za to stranjo.
Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN _____________.
Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Vzorec
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv

banke

____________________________________________________________________
Kraj in datum __________________________________
Upravi enec
___________________________________________________________________
Garancija št. ______________________________________________
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naro il pod številko JN
___________/2009,
z
dne
______________,
za
_________________________________________________________________________ za
potrebe
naro nika
(t.j.
upravi enca
iz
te
garancije)
____________________________________
je
ponudnik
__________________________________________ dolžan za resnost svoje ponudbe na
javnem razpisu, preskrbeti naro niku ban no garancijo v vrednosti ____________________
EUR.
Banka se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo pla ala navedeni znesek v naslednjih
primerih:
a) e ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v asu njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) e ponudnik, ki ga je naro nik v asu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
− ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z dolo bami navodil ponudnikom ali
− ne predloži ali zavrne predložitev ban ne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z dolo bami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naro nikovega prvega pisnega zahtevka
pla ali naro niku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, e v
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za vnov itev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naro nika za unov enje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna pla ila, da so zahtevek za unov enje podpisale
osebe, ki so pooblaš ene za zastopanje in
3. original Garancije št. ……….........../..........
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Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unov eni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naro nikom in mu ne izro i garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
e od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izpla ilo garantiranega zneska do
............................, ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravi encem in banko rešuje stvarno pristojno sodiš e v Ljubljani po
slovenskem pravu.
Ta garancija je izdana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme original ponudnik za
upravi enca in prvi izvod banka.
Banka
(žig in podpis)
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VZOREC
Garant/Banka:

__________________________________________________________

Naro nik izjave:

__________________________________________________________

Upravi enec:

__________________________________________________________

Kraj in datum izdaje izjave: ______________________________

IZJAVA
o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V zvezi z vlogo Naro nika izjave, s katero nas seznanja, da se namerava prijaviti na javni
razpis
___________________________________________________________________________
______, ki je bil objavljen na portalu javnih naro il pod št. JN_________/2009 dne
______________ naro nika javnega razpisa:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
v ponudbeni vrednosti _________________ EUR
izjavljamo
da bomo izdali garancijo za dobro izvedbo tega posla, in sicer v višini 10% pogodbene
vrednosti, na osnovi predložitve ustrezne pogodbe ter v skladu s poslovno politiko Garanta.
Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti velja od ____________ do
_____________.
Ta izjava je izdana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme original Naro nik izjave za
Upravi enca in prvi izvod Garant.
Garant
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VZOREC
Garant/Banka:

__________________________________________________________

Naro nik izjave:

__________________________________________________________

Upravi enec:

__________________________________________________________

Kraj in datum izdaje izjave: ______________________________

IZJAVA
o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi

V zvezi z vlogo Naro nika izjave, s katero nas seznanja, da se namerava prijaviti na javni
___________________________________________________________________________
______, ki je bil objavljen v na portalu javnih naro il pod št. JN__________/2009 dne
_________ naro nika javnega razpisa:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
v ponudbeni vrednosti ______________ EUR
izjavljamo
da bomo izdali garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer v višini 10% od kon ne
obra unske vrednosti izvedenih del ter v skladu s poslovno politiko Garanta.
Izjava o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi velja od ___________ do
_____________.
Ta izjava je izdana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme original Naro nik izjave za
Upravi enca in prvi izvod Garant.
Garant
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OBR-15
430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Številka:
Datum:

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

15.

PREDRA UN št.____________

Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«
Zap.št.

Vrsta del

Ponudbena cena v €

1.

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME

2.

POPUST ________%

3.

OSNOVA
VREDNOST BREZ DDV:
+ 20 % DDV:
KON NA PONUDBENA VREDNOST:

Ponudba velja do__________________.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-16

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

16.

POPIS DEL

Popis del mora izpolniti gospodarski subjekt, podpisati vsako stran in ga priložiti za to stranjo.
Priložiti je potrebno tudi popis del na zgoš enki, ki je sestavni del ponudbene dokumentacije

Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN _____________.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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Številka:
Datum:

OBR-17

430-0002/2009-3
6. 3. 2009

Ponudnik: _________________________
_________________________
_________________________

17.

VZOREC POGODBE

Gospodarski subjekt mora vzorec pogodbe na vsaki strani podpisati in žigosati ter priložiti za
to stranjo.
Predmet javnega naro ila:
»Dobava in montaža opreme
za objekt Kulturno turisti ni center«,
ki je bil objavljen na portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod številko JN _____________.

Kraj in datum:

Žig

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

___________________

______________________________
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NARO NIK: OB INA OPLOTNICA, GRAJSKA C. 1, 2317 OPLOTNICA,
ki jo zastopa župan Matjaž Orter
Mati na številka: 1357506

Identifikacijska št. za DDV: SI 70271046

in
IZVAJALEC:
____________________________________________,
ki ga zastopa _________________________________
Mati na številka:

Identifikacijska št. za DDV:

sta sklenila naslednjo
POGODBO
za dobavo in montažo opreme
za objekt Kulturno turisti ni center
I.

PREDMET POGODBE
1.

len

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naro nik izvedel javno naro ilo po postopku zbiranja
ponudb v skladu s 30. lenom Zakona o javnem naro anju (Uradni list RS, št. 128 z dne
08.12.2006 in št. 16 z dne 15.02.2008; v nadaljevanju ZJN-2A) za nakup blaga: »Dobava in
montaža opreme za objekt Kulturno turisti ni center«.
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa objavljenega na
portalu javnih naro il dne 6. 3. 2009 pod št. JN ________/2009, referen na številka naro nika
_________________________.
Pogodba je sklenjena na podlagi Zakona o javnem naro anju, ZJN-2A in na podlagi Obvestila
o izbiri najugodnejšega ponudnika št. _________ z dne ____________.
2.

len

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega
naro ila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, sprejeti z razpisno dokumentacijo in ponudba
izvajalca, podano na osnovi javnega naro ila št.: _________________________
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II.

POGODBENA VREDNOST DEL
3.

len

Vrednost naro ila po tej pogodbi znaša:
Vrednost brez DDV

€

DDV (20%)

€

SKUPAJ Z DDV

€

Naro nik bo opravljena dela, v skladu z 10. lenom te pogodbe, pla al na transakcijski ra un
izvajalca št.: ____________________________ v 60 dneh po prejemu mese no izstavljene
situacije, potrjene s strani pooblaš enca investitorja.
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so cene na enoto mere iz ponudbe fiksne in
nespremenljive do izpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, ne glede na spremembe cen
materiala, prevozov ali drugih kalkulativnih elementov cen v asu izvajanja pogodbenih del.
len

4.

Operacijo delno (do 85%) financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi«. Pogodba bremeni prora unsko postavko št. 7621-Razvoj regij –
spodbujanje razvoja turizma, 07-13- EU, št. NRP 1536-08-5264.
III.

ROK IZVEDBE DEL
5.

len

Izvajalec se obvezuje pri eti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po podpisu te
pogodbe in uvedbi v delo ter dela kon ati v roku 60 koledarskih dni (oz. v skladu s
terminskim planom investicije). Ob podpisu pogodbe oziroma najkasneje v roku 10 dni od
podpisa pogodbe mora izvajalec izro iti naro niku ban no garancijo za dobro izvedbo del.
Predložitev garancije je pogoj za za etek veljavnosti pogodbe.
len

6.

II
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Izvajalec se obvezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu s terminskim planom
izvedbe del, ki ga potrdi naro nik. Dokon anje del ne sme prekora iti pogodbenega roka iz 4.
lena te pogodbe.
Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska dolo ila in v
primeru oblastvenih ukrepov in drugih državnih organov, ki bi onemogo ili normalno
nadaljevanje del, spremenjene roke pa mora potrditi naro nik. Vremenski pogoji ne morejo
biti razlog za podaljšanje roka.
V primeru dogovorjenega podaljšanja roka dokon anja del mora izvajalec predložiti ustrezno
podaljšano veljavnost ban ne garancije za dobro izvedbo del, kar se lahko dogovori in potrdi
le z aneksom k tej pogodbi.

IV.

OBVEZNOSTI NARO NIKA
7.

len

Naro nik se zaveže:
• predati izvajalcu prostore za opremljanje;
• dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
prevzeti obseg del potrebne;
• sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravo asno in v obojestransko
zadovoljstvo;
• teko e obveš ati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvršitev prevzetih del;
• pla ila izvedenih del izvrševati skladno z 10. lenom te pogodbe.

V.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8.

len

Pogodbena vrednost iz 3. lena pogodbe zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela,
razne zaš ite, zavarovanje in zaš ito druge opreme in objekta, ki niso predmet te pogodbe,
stroške potrebnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiš enja, vse manipulacije
in montaže.
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da
je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in
jasni pogoji in okoliš ine za pravilno izvedbo del.
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9.

len

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje:
• pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, projektno
dokumentacijo, veljavnimi predpisi in pravili stroke;
• da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela predložil naro niku predpisane
ateste, certifikate in / ali opravil predpisane preizkuse;
• da bo v primeru, kadar bo naro nik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo dolo il naro nik,
naro il posebne preiskave. e bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del,
bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naro nik;
• da bo vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s projektno
dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z objekta neustrezen material
in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na na in, ki bo zadovoljil pravila stroke;
• da bo pred naro ilom opreme predložil naro niku in nadzornemu organu vzorce le-teh na
vpogled in odobritev;
• prevzeti odgovornost za pravo asno uskladitev mikrolokacij vseh potrebnih priklju kov in
detajlov z ostalimi izvajalci, za opremo, ki jo vgrajuje;
• ob dokon anju predati tudi vso predvideno dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti,
certifikati, garantni listi,...);
• ob dokon anju del seznaniti uporabnika z obratovanjem in uporabo opreme in ga uvesti v
delo z vgrajenimi napravami;
• da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva
pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;
• izvršiti zavarovanje delavcev ter materiala na objektu v asu izvajanja del, od za etka do
konca izvajanja del oziroma do pismene primopredaje opravljenih del naro niku;
• upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij
(popis - grafi na rešitev);
• da bo pravo asno in na svoje stroške odstranil ves odpadni material, ki je posledica
vgrajevanja pogodbene opreme;
• da s svojim delom ne bo povzro il škode na objektu in opremi drugih izvajalcev;
• da odstopa svoje terjatve do naro nika v korist dobaviteljev blaga in podizvajalcev za
izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev in podizvajalcev do izvajalca del;
• da bo uporabljal za popla evanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga in podizvajalcev
enake roke pla il, kot so dolo eni v pogodbi z naro nikom o prevzemu del javnega
naro ila;
• da bo priznal, obra unal in pla al svojim dobaviteljem blaga in podizvajalcem zapadle
obveznosti in zakonske zamudne obveznosti po izstavljenih ra unih za opravljene storitve
podizvajalcev oz. za dobavljeno blago dobaviteljem blaga;
• da bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbeni dokumentaciji;
• najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe izro il naro niku ban no garancijo za dobro
izvedbo del v višini 10% vrednosti pogodbenih del, ki velja do uspešno opravljenega
tehni nega pregleda oz. uspešno opravljene zapisniške primopredaje opravljenih del;
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• da bo vse svoje aktivnosti na objektu opravljal tako, da ne bo povzro al dodatnih stroškov
naro niku; da bo pri izvedbi predmetnega javnega naro ila upošteval zahteve s podro ja
informirmiranja in obveš anja javnosti o strukturnih skladih, v skladu z Navodili za
informiranje in obveš anje javnosti o kohezijskih in strukturnih skladih v programskem
obdobju 2007-2013;
• da bo za vso dokumentacijo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in
posredovanje naro niku;
• izpolnjeval vse pogoje, sprejete z razpisno dokumentacijo.
Prav tako se izvajalec obvezuje, da bo:
• z dopisom obvestil naro nika o pri etku in dokon anju del.

VI.

NA IN OBRA UNAVANJA IZVEDENIH DEL
10. len

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obra unal po:
• cenah na enoto mere iz predra una in po dejansko izvršenih koli inah, potrjenih s strani
nadzora.
Obra unavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo ra una oz. za asnih in kon ne situacije.
Pri izstavitvi ra una oz. situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.
Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravi en do podražitev.
Za dodatno naro ena dela, ki niso zajeta v predra unu oz. v tej pogodbi, bodo pogodbene
stranke sklenile aneks k tej pogodbi, cene pa se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih
osnov iz ponudbe. e te ni, bo cena za ta dela dolo ena na osnovi naknadno dogovorjenih
osnov.
VII.

NA IN PLA EVANJA IZVEDENIH DEL
11. len

Izvajalec je obvezen dostaviti ra un oz. situacijo do 5. v mesecu za dela opravljena v
prejšnjem mesecu. Naro nik je dolžan le-to pla ati v roku 60 dni od njenega uradnega
prejema, s tem, da jo je v roku 8 dni dolžan potrditi.
e naro nik ne pregleda in potrdi situacije v roku 8 dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se
šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.
Za asne mese ne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavra ajo, ker se te
korekture upoštevajo v naslednji situaciji.
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Obra un del se bo izvršil na podlagi izdanih in potrjenih za asnih situacij in kon ne
obra unske situacije do višine 90% obra unskega zneska izvršenih in potrjenih del. Preostali
del zneska (10%) bo poravnan po uspešni zapisniško potrjeni primopredaji izvedenih del na
osnovi kon ne oziroma obra unske situacije.

VIII. KAKOVOST DEL IN MATERIALI
12. len
Napake oziroma pomanjkljivosti izvajalca, ki jih ugotovi naro nik, mora izvajalec odpraviti
brez zavla evanja. e morebitnih napak izvajalec ne za ne odpravljati v roku štirih (4) dni in
e jih ne odpravi v roku, ki sta ga sporazumno dolo ili obe stranki, ki pa v nobenem primeru
ne sme biti daljši od 30 dni, sme naro nik napake odpraviti na izvajal ev ra un, s pribitkom
vseh stroškov, ki jih je utrpel.
V kolikor bo izvajalec s svojim delom povzro il škodo na objektu ali opremi drugih
izvajalcev, se obvezuje škodo popraviti v najkrajšem možnem asu na lastne stroške. V
kolikor bo sanacija povzro ila zastoj v poslovanju ali povzro ila kakršenkoli drug utemeljen
strošek naro niku, ga je izvajalec dolžan v dogovorjeni obliki nemudoma poravnati
naro niku.
V kolikor nadzor ugotovi nepravilno izvajanje del, uporabo neprimernega materiala ali
nekvalitetno izvajanje, ima pravico zahtevati ustavitev takih del in odstranitev nekvalitetno
vgrajenih delov, vsi stroški ustavitve pa bremenijo izvajalca. V kolikor sta naro nik in
izvajalec soglasna, da morebitna ustavitev del oz. odstranitev neustreznih materialov ni v
interesu pogodbenih strank, ima naro nik pravico v dogovoru z izvajalcem znižati pogodbeno
dogovorjen znesek na ra un znižane kvalitete oz. vrednosti opreme.

IX.

POGODBENA KAZEN
13. len

e izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih del v dogovorjenem roku ali v
sporazumno podaljšanem roku, je dolžan pla ati naro niku pogodbeno kazen v višini 2
promila od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih
del se ugotavlja na podlagi kon ne situacije.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 5% vrednosti pogodbenih del, ugotovljene
na podlagi kon ne situacije.
Pogodbena kazen se obra una s kon no situacijo.
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Povra ilo nastale škode zaradi zamude roka dokon anja pogodbenih del bo naro nik
uveljavljal po splošnih na elih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja
pogodbene kazni.

X.

GARANCIJSKA DOBA
14. len

Izvajalec daje za vso dobavljeno in vgrajeno opremo garancijo 3 leta, v skladu z razpisnimi
pogoji. Garancijski rok te e od uspešno zapisniško potrjeno opravljene primopredaje del.
15. len
Primopredajo del oz. prevzem izvršita pogodbeni stranki v 10 dneh od dneva, ko je naro nik
pisno obveš en o dokon anju del.
Ob prevzemu je naro nik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi.
Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno dolo i rok za njihovo
odpravo. e izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po na elu dobrega
gospodarja upravi en odpraviti naro nik na ra un izvajalca. Pokritje teh stroškov bo naro nik
obra unal pri kon nem obra unu ali iz ustrezne garancije za dobro izvedbo del.
16. len
Izvajalec se obvezuje, na naro nikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi,
odpraviti v dogovorjenem roku.
e izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po na elu dobrega gospodarja
upravi en odpraviti naro nik in to na ra un izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob
opravljeni primopredaji izro il naro niku, ban no garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi, ki se bo glasila na 10 % vrednosti pogodbenih del.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrije napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost ban ne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi.

XI.

PREDSTAVNIKI INVESTITORJA, IZVAJALCA IN STROKOVNI NADZOR
17. len

Pooblaš eni predstavnik naro nika je: ____________________________________.
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Pooblaš eni predstavnik izvajalca je: ____________________________________.
Nadzor za izvedbo bo izvajal:
_____________________________________.

XII.

REŠEVANJE SPOROV
18. len

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti
sporazumno. e spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodiš u v Slovenski Bistrici.

XIII. KON NE DOLO BE
19. len
Pogodba je sklenjena in pri ne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki oz. ko je
dostavljena ustrezna ban na garancija.
20. len
Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih strank po dva (2)
izvoda.
Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

IZVAJALEC:

NARO NIK:
OB INA OPLOTNICA
Matjaž ORTER, župan
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