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a) POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1. PODATKI O RAZPISU IN PREDMET RAZPISA
Na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10,
18/11,90/12, 12/13 in 19/14) in pooblastil Krajevne skupnosti Podkraj, Podkraj 27a, 5273 Col,
Krajevne skupnosti Col, Col 78, 5273 Col, in Krajevne skupnosti Otlica – Kovk, Otlica 49, 5270
Ajdovščina, naročnik, Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina (v nadaljevanju:
naročnik), vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil, za oddajo javnega
naročila »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni 2015/2016«.
Interna oznaka javnega naročila, določena s strani naročnika je 4301-23/2015.
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: postopek oddaje naročila male vrednosti.
Javno naročilo je razdeljeno na sklope, in sicer:
- SKLOP 1: KS Podkraj, območje Višenj
- SKLOP 2: KS Podkraj, območje Vodic
- SKLOP 3: KS Podkraj, območje Podkraja
- SKLOP 4: KS Col, območje Malo Polje
- SKLOP 5: KS Col, območje Cola
- SKLOP 6: KS Col, območje Gozda in Križne Gore
- SKLOP 7: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 1
- SKLOP 8: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 2
- SKLOP 9: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 3
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en sklop ali več sklopov. Ponudniki morajo ponuditi vse
storitve znotraj posameznega sklopa. Variantne ponudbe niso dovoljene.
2. PODATKI O PONUDNIKIH
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati vse
pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je ustrezno registrirana za
izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje naročnika. Na razpisu lahko
konkurirajo tudi ponudniki s skupno ponudbo, ki skupaj izpolnjujejo pogoje in so ustrezno registrirani
za izvajanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
3. PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je ponudnikom dostopna preko Portala javnih naročil in je brezplačna ter na
spletni strani Občine Ajdovščina.
4. PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina ali jo na navedenem naslovu oddajo
osebno.
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Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov
do dne 18.8.2015 najkasneje do 10:00 ure.
Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma nepravočasno
dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka odpiranja ponudb in
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
5. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 18.8.2015 ob 10.30. uri v prostorih Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek
odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni,
brez možnosti dajanja pripomb na zapisnik.
6. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM
Naročnik bo na oziroma preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z
razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je
bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 10.8.2015 do 12.00 ure.
Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva zgolj preko portala javnih naročil. Naročnik
si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša
rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne
dokumentacije.
S spoštovanjem,
Ajdovščina, 14.7.2015

Občina Ajdovščina
Župan
Tadej Beočanin l.r.
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b) NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB
I.
1.

SPLOŠNI DEL

PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:
• Zakon o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11,90/12,
12/13 in 19/14);
• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št. 43/2011);
• Obligacijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004-OROZ195, 28/2006 Odl. US: U-I300/04-25);
• Zakon o javnih cestah (ZJC, Ur. L. RS, št 33/06 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08, 57/08 ZLDUVCP, 69/08 - ZCestV, 42/09, 109/09 in 109/10 - ZCes-1);
• Zakon o cestah (ZCes-1, Ur. l. RS, št. 109/10, 48/12 in 36/14 - odl. US)
• Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.
in 101/13);
• Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12 in 86/14);
• Zakon o pravdnem postopku (ZPP-UPB3, Ur. l. RS št. 73/2007 in ostale spremembe);
• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur. l. RS, št. 69/2011);
• vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje.
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega
naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje
veljavna zakonodaja.
2. NAROČNIK, PREDMET IN VSEBINA JAVNEGA RAZPISA
Naročnik javnega razpisa je Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
Predmet javnega naročila je izvajanje zimske službe z zagotavljanjem prevoznosti poti v zimski
sezoni 2015/2016 in zajema pluženje in odmetavanje snega ter posipanje. Zimsko službo je potrebno
opravljati na kategoriziranih javnih poteh ter določenih nekategoriziranih javnih poteh - vse so
navedene v prilogi Seznam cest po sklopih, v kolikor bodo izvajalci izvajali zimsko službo na cesti, ki
ni navedena v seznamu, naročnik v tem delu njegove storitve ne bo poravnal.
Pri izvajanju zimske službe je zelo pomemben hiter odzivni čas, v ta namen pa tudi redno spremljanje
vremenskih razmer, spremljanje stanja zapadlih padavin, ter pravočasni začetek opravljanja del, pa
tudi njihovo dokončanje (prevoznost mora biti zagotovljena vsak čas, v kolikor pa to ni mogoče, pa do
ur, v katerih se prebivalci odpravljajo v šolo ter na delo ter iz šole / z dela).
Javno naročilo je razdeljeno na sklope, in sicer:
- SKLOP 1: KS Podkraj, območje Višenj
- SKLOP 2: KS Podkraj, območje Vodic
- SKLOP 3: KS Podkraj, območje Podkraja
- SKLOP 4: KS Col, območje Malo Polje
- SKLOP 5: KS Col, območje Cola
- SKLOP 6: KS Col, območje Gozda in Križne Gore
- SKLOP 7: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 1
- SKLOP 8: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 2
- SKLOP 9: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 3
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Vsak od sklopov je zaključena celota, za katero posamezen ponudnik odda svojo ponudbo, pri
čemer morajo ponudniki v izvajanje prevzeti vsa dela iz tega sklopa. Ponudniki lahko oddajo
ponudbo tudi za več sklopov.
Naročnik ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za več sklopov, opozarja, da bodo morali v primeru, da
bodo kot najugodnejši ponudnik izbrani v več sklopih, v vseh sklopih zagotavljati kvalitetno in
pravočasno izvajanje zimske službe in da dejstvo, da dela izvajajo v različnih sklopih, ne more biti
opravičljiv razlog za nekvalitetno izvajanje storitev.
Iz razloga, ker mora biti v vseh sklopih zagotovljeno kvalitetno in pravočasno izvajanje storitev zimske
službe, naročnik pri ponudnikih, ki oddajajo ponudbo v več sklopih, preverja tudi sposobnost za
izvajanje del v več sklopih hkrati. Zato naročnik ponudnike že na tem mestu opozarja, naj bodo
pozorni na dodatna navodila in zahteve za ponudnike, ki oddajajo ponudbo za dva ali več sklopov
hkrati.
Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral po posameznem sklopu, in sicer tako da bo skladno z
merilom med seboj primerjal in ocenjeval le tiste ponudbe, ki bodo prispele za posamezen sklop.
Ponudnik, ki odda ponudbo za en sklop, in ponudnik, ki odda ponudbo za več sklopov, sta glede
možnosti, da bosta v posameznem sklopu izbrana kot najugodnejši, v enakovrednem položaju.
Ponudniki morajo sami najti lokacijo za odlaganje snega ter za to pridobiti vsaj ustno soglasje
lastnikov. Za morebitne poškodbe na objektih oziroma drugo škodo, ki jo povzroči izvajalec pri
opravljanju zimske službe, odgovarja izvajalec sam.
Naročnik ponudnikom svetuje, da si pred oddajo ponudbe ogledajo teren, saj ponudniki oddajajo
ponudbo pod predpostavko, da so seznanjeni z vsemi okoliščinami, pomembni za izvajanje predmeta
javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico, da poveča ali zmanjša obseg naročenih storitev in ga prilagoditi
dejanskim potrebam, ki so odvisne od vremenskih razmer. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz naslova
izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od predvidenega.
3. SKUPNA PONUDBA
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. Ponudbo lahko
predloži skupina ponudnikov, ki 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 ter podpis pogodbe,
- 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 in
- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi.
Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje glede osnovne sposobnosti (točka 2.1.
pogojev). Izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri
posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj (3. in 4.
odstavek 45. člena ZJN-2).
4. PONUDBA S PODIZVAJALCI
Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi
gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15. a točko 1. odstavka
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2. člena ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja
blago, izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (podatki o ponudniku / partnerju /
podizvajalcu) s katerimi ima ponudnik že sklenjen podizvajalski dogovor. Navedeno mora biti, kateri
del javnega naročila prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila
prevzemajo navedeni podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci.
Ponudnik mora za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere bo nedvoumno
razvidno naslednje:
- dela javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec
(natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh
del);
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili
za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,
- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca;
- da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje podizvajalcem.
Podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka,
davčna številka, transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del so
obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu
z ZJN-2 obvezna.
Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora
imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s
podizvajalci.
Ponudnik in vsak priglašeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede osnovne sposobnosti (točka
1. pogojev). To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe z
naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi) na podlagi 11. odstavka 71. člena ZJN-2.
Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava
podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo), pred pričetkom izvajanja storitev z njihove strani
preveri izpolnjevanje navedenih pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik
(izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih
dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
V skladu z 71. členom ZJN-2 se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z
izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe.
V tem primeru:
- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in
za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
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Naročnik od ponudnikov zahteva, da upoštevajo določbo 6. odstavka 71. člena ZJN-2 ter v primeru, da
so podizvajalci njihove povezane družbe, priglasijo tudi dejanske dobavitelje blaga ali izvajalce
storitev.
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega
naročila posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe ZGD-1 šteje, da so z njimi povezane
družbe.
V kolikor bo ponudnik v obrazcu C ponudil popust, ki ga še ne bo upošteval v posamezni postavki
popisa del, morajo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi pri javnem naročilu vsebovati nominalne
vrednosti, ki vključujejo popust. Če bodo izjave podizvajalcev o njihovi udeležbi vsebovale zneske brez
popusta, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te določbe
je, da podizvajalci podpišejo izjavo o svoji vrednostni udeležbi pri izvedbi javnega naročila, ki se ujema
s končno ponujeno ceno s popustom in ne s cenami pred danim popustom.
5. DODATNO NAROČILO
Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda skladno z določili 5.
odstavka 29. člena ZJN-2 izbranemu ponudniku osnovnega naročila po postopku s pogajanji
brez predhodne objave. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo
pogodbo.
6. ZAVEZA IZBRANEGA PONUDNIKA
Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje:
- da bo vse zahtevane storitve izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi navodili,
priporočili in normativi;
- da bo javno naročilo izvajal s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom in brezhibno
mehanizacijo;
- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da
po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k
izvedbi predmeta javnega naročila;
- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
- da je v celoti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega
naročila;
- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
- da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega
zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik;
- da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval
nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;
- da v primeru, če dejansko izvedena količina storitve ne dosega ocenjene vrednosti ali
ocenjenih količin od naročnika ne bo zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve
škode;
- da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz
razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi;
- da bo poskrbel za takojšen odvoz snega na primerno mesto;
- delavce seznaniti z vsebino te pogodbe v potrebnem obsegu;
- izvajalec mora upoštevati okolje v katerem bo izvajal dela.
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7.

SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik po posameznem sklopu bo, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila,
pozvan k podpisu pogodbe za posamezni sklop. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k
podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev
ponudbe.
V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po ZJN-2,
zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega
ponudnika. V primeru, da izbrani ponudnik ne bo želel podpisati pogodbe, si naročnik pridržuje
pravico, da bo izbral ponudbo ponudnika, ki se je uvrstila za ponudbo prvotno izbranega ponudnika. V
kolikor tudi ta ponudnik odstopi od ponudbe, lahko naročnik pozove k sklenitvi ponudbe naslednjega
ponudnika in tako dalje, dokler naročnik ne sklene pogodbe oz. dokler vsi ponudniki ne odstopijo od
ponudbe. Naročnik bo v takšnem primeru izbral ponudbo naslednjega ponudnika samo v primeru, v
kolikor bo njegova ponudba popolna ter v kolikor ponudbena cena ne bo presegala sredstev, ki jih ima
naročnik na voljo za izvedbo javnega naročila, ter če bo to v interesu naročnika.
8. ODGOVORNOST ZA POVZROČITEV ŠKODE ZARADI NEIZPOLNJEVANJA
POGOJEV
V primeru, da naročnik po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na podlagi preverjanja
podatkov v uradnih evidencah ugotovi, da izbrani ponudnik/člani konzorcija ali njihovi priglašeni
podizvajalci ne izpolnjujejo vseh pogojev, v skladu z izjavami iz ponudbene dokumentacije, pa bi
moral naročnik iz tega razloga razveljaviti javno naročilo in izvesti novo javno naročilo, je
ponudnik/konzorcij ponudnikov odškodninsko odgovoren naročniku. Ponudnik/konzorcij ponudnikov
mora v takšnem primeru naročniku povrniti stroške izvedbe novega javnega naročila ter vso škodo, ki
bi jo naročnik utrpel zaradi morebitne zamude pri izvedbi gradnje, zaradi zamude ali nezmožnosti
črpanja evropskih sredstev, ipd... Ponudnik/konzorcij ponudnikov odgovarja po načelu popolne
odškodninske odgovornosti tudi za svoje priglašene podizvajalce, ne glede na to ali je vedel za
dejstvo, da posamezni podizvajalec v času oddaje ponudbe ni izpolnjeval vseh naročnikovih pogojev
ali ne.
Naročnik zato ponudnikom/konzorciju ponudnikov svetuje, da v podizvajalskih pogodbah uredijo
možnost regresnih zahtevkov do podizvajalcev v zgoraj navedenih primerih.
9. ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost,
označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu vsake
posamezne strani. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v
isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem
naročnik opozarja ponudnike, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki
so v skladu z določbo 2. odstavka 22. člena ZJN-2 javni. To so količina iz specifikacije, cena na enoto,
vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Dokumenti, ki jih bo ponudnik
upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega
razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek.
Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo
nikjer javno objavljeni.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni
dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« in ne
odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z
veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. V
primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo
naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori
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tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v
roku, ki ga določi naročnik ne preklice zaupnosti, naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNO
SKRIVNOST« lahko umakne sam.
10. PODPIS PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali
osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem primeru
mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno pooblastilo pripravi
ponudnik sam). V nasprotnem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nepopolno. V primeru več
zakonitih zastopnikov zadošča podpis enega od zakonitih zastopnikov.
V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti
zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika
pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov.
V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso zakoniti
zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerimi
zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih dokumentov. Pooblastila je
potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v
ponudbi skupine ponudnikov.
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II.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v
postopku oddaje javnega naročila:
1. OSNOVNA SPOSOBNOST
1. POGOJ
Ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila oz. ima za to ustrezna dovoljena pristojnega organa oz. za to ne potrebuje posebnih
dovoljenj.
V primeru da nastopa s podizvajalcem, mora ta pogoj izpolnjevati tudi on.
DOKAZILO
Ponudniki, registrirani v RS: Izjava ponudnika, da je ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila (obrazec D/3) oz. ima za to ustrezna dovoljena oz. za to ne
potrebuje posebnih dovoljenj.

2. POGOJ
Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:
-

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Ponudnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
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DOKAZILO
Izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2 in zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti (obrazec D/3).
Ponudnik mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na obrazcu Pooblastilo za
pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/4).

3. POGOJ
Zakoniti zastopnik ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj:
-

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Zakoniti zastopnik ponudnika ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

DOKAZILO
Izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da ni bil
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2 in zaradi goljufije zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti (obrazec D/3).
OPOMBA: Izjavo zakonitega zastopnika ponudnika in izjavo o osebnih podatkih zakonitega
zastopnika ponudnika mora podpisati zakoniti zastopnik, na katerega se izjavi nanašata,
osebno. Teh izjav ni mogoče podpisati preko pooblaščencev.
Zakoniti zastopnik ponudnika mora naročniku dati soglasje za pridobitev osebnih podatkov na
obrazcu Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/5).
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4. POGOJ
Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, ki:
- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in
sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih
razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju;
- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem.
DOKAZILO
Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in ni v prisilni poravnavi, da zoper ponudnika ni uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek prisilnega prenehanja, da ni bil
podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
da z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v
katerem koli podobnem položaju, da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem , skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).
5. POGOJ
Ponudnik ima na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb poravnane davke in prispevke in druge
obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več), v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež. Če
ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež
in v Republiki Sloveniji.
DOKAZILO
Izjava ponudnika, da je poravnal davke in prispevke (v vrednosti 50 EUR ali več) in druge obvezne
dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu s predpisi RS ter vloga za pridobitev podatkov o
izpolnjevanju obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja, v zvezi s plačili
davkov oziroma prispevkov za socialno varnost.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).
Vzorec vloge je v obrazcu (priloga št. D/6), ki ga morajo ponudniki le parafirati.
6. POGOJ
Ponudnik ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
DOKAZILO
Ponudniki, registrirani v RS: Izjava ponudnika, da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).
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2. TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST
1. POGOJ
Ponudnik jamči, da je zanesljiv, ima izkušnje in kadre, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter
razpolaga z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
Ponudnik sposobnost za kvalitetno izvedbo storitev v več sklopih hkrati izkazuje na naslednji
način:
- stroji in oprema: vsaj 1x traktor ali ustrezen drug delovni stroj in opremo, s snežnim
plugom širine najmanj 2,5 m in posipalnikom soli in peska s širino posipa najmanj 1,5m;
- kadri: vsaj 1x voznik kategorije F, ki zna rokovati tudi z vso opremo, ki se uporablja za
izvajanje storitev.
V kolikor nastopa s podizvajalcem, lahko ta kriterij izpolnjuje ponudnik sam ali pa njegov
podizvajalec. V kolikor nastopa v skupni ponudbi, je dovolj, da pogoj izpolnjuje samo en izmed
partnerjev skupne ponudbe.
DOKAZILO
Izjava ter za vsako vozilo in zahtevano opremo vozila (plug, posipalnik) dokazilo o lastništvu ali
drugo dokazilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ima na voljo navedene stroje in opremo. Kot
ustrezno dokazilo štejejo: za vozila kopija prometnega dovoljenja, za ostalo opremo kopije
računov, fotografije, ipd. V kolikor ponudnik vozila in/ali opremo vzame v najem pri drugem
subjektu, mora z njim skleniti pogodbo o najemu, iz katere bo razvidno najmanj: da je
najemodajalec seznanjen s pogoji izvajanja storitev zimske službe, ki so določeni v tej razpisni
dokumentaciji; kateri stroj/oprema se daje v najem; da so stroji/oprema njegove proste kapacitete, ki
jih bo najemnik lahko za izvajanje zimske službe brezpogojno uporabil; trajanja najema je najmanj
za obdobje trajanja naročila. Pogodbo o najemu je potrebno priložiti k ponudbi.
Ponudnik pripravi seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju storitev ter za vsakega od njih
priloži izjavo.
Naročnik si pridržuje pravico, da si stroje in opremo ogleda na licu mesta.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/10).
3. POGODBA
POGOJ
Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati na vseh straneh, žigosati in podpisati, s čimer
potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
DOKAZILO
Vzorec pogodbe (priloga št. D/11).
4. FINANČNA ZAVAROVANJA
POGOJ
Zavezujoča izjava ponudnika, da bo izdal 1 bianko menico z menično izjavo in pooblastilom za
izplačilo menic kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga F/1).
DOKAZILO
Izjava ponudnika (priloga št. D/12).
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsako od zgoraj navedenih pogojev zahteva dodatna dokazila.
Tuji ponudniki morajo v primeru, da ne predložijo uradnih dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje
pogojev, naročniku poleg lastnih izjav o izpolnjevanju pogojev predložiti tudi podatke z natančnim
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nazivom, sedežem ter drugimi podatki o organu, ki izdaja posamezno potrdilo ter soglasje o uporabi
njihovih osebnih podatkov za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev. V kolikor se bo pri preverjanju
izpolnjevanja pogojev za tujega ponudnika izkazalo, da organ, ki je naveden v ponudbi ne izdaja
uradnega potrdila o izpolnjevanju posameznega pogoja ali da se potrdila v zvezi s tem pogojem sploh
ne da pridobiti, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te
določbe je v tem, da se prepreči neupravičeno zavlačevanja oddaje javnega naročila zaradi
pomanjkljivih podatkov iz ponudbe tujega ponudnika.
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III.

OBVEZNA VSEBINA PONUDBE

Vsaka ponudba mora vsebovati naslednje dokumente:
1.

Ponudbo (priloga št. C) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in te razpisne dokumentacije.

2.

Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. D/1).

3.

Podpisan Akt o skupnem nastopanju pri izvedbi javnega naročila, če ponudniki nastopajo
v skupni ponudbi (pripravijo ponudniki sami).
V primeru skupne ponudbe je potrebno k ponudbi poleg akta o skupnem nastopu predložiti
za vsakega od izvajalcev v skupnem nastopu posebej:
izjavo o registraciji (glej točko 1.1., priloga št. D/3);
izjavo o nekaznovanosti ponudnika (glej točko 1.2., priloga št. D/3);
izjavo o osebnih podatkih ponudnika (glej točko 1.2., priloga D/4);
izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika ponudnika (glej točko 1.3., priloga št. D/3);
izjavo o osebnih podatkih zakonitega zastopnika ponudnika (glej točko1.3., priloga D/5);
izjavo o poravnanih davkih in prispevkih na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ter da
na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
ima sedež in v Republiki Sloveniji (glej točko 1.5., priloga št. D/3 in D/6);
izjavo izvajalca, da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (glej
točko 1.6., priloga št. D/3),
potrdila bank, pri katerih ima ponudnik odprte transakcijske račune (glej točko 2.2), če
ponudbo oddaja za dva ali več sklopov.
Vse ostale obrazce razpisne dokumentacije podpiše glavni ponudnik tudi v imenu in po
pooblastilu ostalih ponudnikov v skupni ponudbi, v kolikor ima v pogodbi o skupnem nastopu
za to pooblastilo. Šteje se, da ostali ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo pogoje iz izjav, ki
jih v imenu vseh podpiše glavni ponudnik, če ima ta za podpis v imenu vseh članov skupne
ponudbe ustrezno pooblastilo v pogodbi o skupnem nastopu.

4.

Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. D/2), v kolikor ponudnik nastopa s
podizvajalci. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo, da ne
nastopa s podizvajalcem (priloga št. D/2).
Ponudnik mora na izjavi D/2 ustrezno podčrtati tisto dejstvo, ki zanj velja.
V primeru ponudbe s podizvajalci je potrebno k ponudbi poleg podizvajalske pogodbe
predložiti za vsakega od podizvajalcev posebej:
- izjavo podizvajalca (priloga št. P/1);
- izjavo o registraciji (glej točko 1.1., priloga št. D/3);
- izjavo o nekaznovanosti (glej točko 1.2., priloga št. D/3);
- izjavo o osebnih podatkih (glej točko 1.2., priloga D/4);
- izjavo o nekaznovanosti zakonitega zastopnika (glej točko 1.3., priloga št. D/3);
- izjavo o osebnih podatkih zakonitega zastopnika (glej točko 1.3., priloga D/5);
- izjavo o poravnanih davkih in prispevkih na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb
ter da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri ima sedež in v Republiki Sloveniji (glej točko 1.5., priloga
št. D/3 in D/6);
- izjavo podizvajalca, da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami
(glej točko 1.6., priloga št. D/3).

5.

Izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila (obrazec D/3).
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6.

Izjava ponudnika, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz 42. člena
ZJN-2 (priloga št. D/3).

7.

Ponudnik, ki je registriran v RS mora naročniku dati pooblastilo za pridobitev osebnih
podatkov na obrazcu Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/4).

8.

Pooblastilo zakonitega zastopnika slovenskega ponudnika za pridobitev osebnih podatkov
na obrazcu Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov (priloga št. D/5).

9.

Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in ni v prisilni poravnavi, da zoper
ponudnika ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še
ni odločilo in ni v stečajnem postopku, ni v postopku prisilnega prenehanja in da ni bil podan
predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
da z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je
v katerem koli podobnem položaju, da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem, skladno s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).

10. Izjava ponudnika, da je poravnal davke in prispevke (v vrednosti 50 EUR ali več) in druge
obvezne dajatve (v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu s predpisi RS ter vloga za pridobitev
podatkov o izpolnjevanju obveznosti kandidata ali ponudnika v postopku javnega naročanja, v
zvezi s plačili davkov oziroma prispevkov za socialno varnost.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/3).
Vzorec vloge je v obrazcu (priloga št. D/6).
11. Izjava ponudnika, da ni uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/3).
12. Izjava ter za vsako vozilo in zahtevano opremo vozila (plug, posipalnik) dokazilo o lastništvu
ali drugo dokazilo, s katerim ponudnik izkazuje, da ima na voljo navedene stroje in opremo.
Kot ustrezno dokazilo štejejo: za vozila kopija prometnega dovoljenja, za ostalo opremo
kopije računov, fotografije, ipd. V kolikor ponudnik vozila in/ali opremo vzame v najem pri
drugem subjektu, mora z njim skleniti pogodbo o najemu, iz katere bo razvidno najmanj: da je
najemodajalec seznanjen s pogoji izvajanja storitev zimske službe, ki so določeni v tej
razpisni dokumentaciji; kateri stroj/oprema se daje v najem; da so stroji/oprema njegove
proste kapacitete, ki jih bo najemnik lahko za izvajanje zimske službe brezpogojno uporabil;
trajanja najema je najmanj za obdobje trajanja naročila. Pogodbo o najemu je potrebno
priložiti k ponudbi.
Ponudnik pripravi seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvajanju storitev ter za vsakega od
njih priloži izjavo.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga št. D/10).
13. Izpolnjen, na vseh straneh parafiran, žigosan in podpisan vzorec pogodbe
Vzorec pogodbe je v obrazcu (priloga št. D/11).
14. Izjava ponudnika (priloga št. D/12).
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IV.

IZDELAVA in PREDLOŽITEV PONUDBE

1. OBLIKA PONUDBE
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz
razpisne dokumentacije. Listine v tujem jeziku morajo biti prevedene v slovenski jezik. Naročnik ne
zahteva, da so tuje listine prevedene po sodnem tolmaču, vendar mora biti iz prevoda jasno razvidno
ime, priimek, EMŠO ali davčna številka ter naslov prevajalca.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po
vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo
pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to
zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po vrstnem redu, razvidnem iz točke 2. te razpisne
dokumentacije.
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta,
bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, in le-te
datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. Ponudnik lahko
uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati z vzorci naročnika.
V kolikor vsa prazna mesta ne bodo izpolnjena, bo naročnik ocenil, katera od teh napak predstavlja
formalno nepopolnost ter katera nebistveno pomanjkljivost ponudbe.
Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.
Zaželeno je:
- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa v spremnem dopisu navedejo
skupno število strani v ponudbi;
- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;
- da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali
drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti,
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;
- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument
sestavljen iz več listov (omogočeno listanje);
- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi;
- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju
Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako, da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora
biti nalepljen izpolnjen Obrazec ponudba(vsebovan v prilogi št. G/1).
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.
Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki
odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo
tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer
ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali
trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa
nacionalni zakon.
Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v
slovenski jezik.
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2. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati najmanj do 31.3.2016. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se
ponudba izloči.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno
obdobje. Zahteva naročnika za podaljšanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti podani v
pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke razpisne dokumentacije oziroma pojasnila o
razpisni dokumentaciji.
3. IZLOČITEV PONUDBE
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, oziroma ne bodo
izpolnjevale pogojev za priznanje sposobnosti, bodo izločene.
Naročnik bo izločil vse ponudbe, za katere bo po pregledu in ocenjevanju ugotovil, da štejejo za
nepopolne v skladu s 1. odstavkom 80. člena ZJN-2.
4. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za
posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve
strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v
naprej določila izbor določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi
lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve postopka
nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali spremembo odločitve
o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.
5. VARIANTNA PONUDBA
Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale.
Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo,
diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot
podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot
podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v večih ponudbah, pod pogojem, da
v nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec.
V.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja
oz. izjave o izdaji finančnih zavarovanj. Zavarovanja morajo biti brezpogojna, nepreklicna, plačljiva na
prvi poziv, unovčljiva v državi naročnika, po vsebini pa ne smejo odstopati od vzorcev finančnih
zavarovanj iz razpisne dokumentacije. V tej razpisni dokumentaciji uporabljen izraz »finančno
zavarovanje« velja za menice z meničnimi izjavami in pooblastilom za izplačilo menice. Uporabljena
valuta mora biti enaka valuti javnega naročila.
Pri ponudbi s podizvajalci finančno zavarovanje predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni
ponudbi pa nosilec posla.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti zavezujočo izjavo, da bo izdal 1 bianko
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menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično izjavo s pooblastilom za izplačilo menice
z besedilom po vzorcu, ki je sestavni del izjave v prilogi št. F/1.
Izbrani ponudnik je dolžan 1 bianko menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z menično
izjavo in s pooblastilom za izplačilo menic iz prejšnjega odstavka izročiti naročniku po določilih
pogodbe.
Naročnik ponudnike opozarja, da bo kot neustrezna štela izjava ponudnika, ki bo odstopala od vzorca
po prilogi št. F/1.
Naročnik bo menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovčil do višine 2.000,00 EUR za vsak
posamezen sklop, če ponudnik:
- svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, količini
ali roku ali v skladu z razpisno in ponudbeno dokumentacijo;
- naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku osem (8) dni po pozivu naročnika;
- odstopi od pogodbe za izvedbo javnega naročila;
- povzroči z razlogom na svoji strani, da naročnik prekine oziroma odstopi od sklenjene
pogodbe iz prejšnje alinee;
- naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar mora
naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati;
- na svoje stroške ne odpravi vseh napak na dobavljeni opremi, notificiranih v garancijskem
obdobju;
- sicer ne izvaja svojih obveznosti iz naslova garancije, v obdobju garancije proizvajalca opreme
dobavljene po pogodbi o izvedbi javnega naročila.
VI.

CENA

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih
so sestavljene, davke in morebitne popuste.
V obrazec ponudbe (obrazec C) se vpiše končno ponudbeno vrednost, in sicer brez DDV ter z
vključenim DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno
vrednost.
Naročnik ponudnike opozarja, da ponudbene cene ne smejo presegati naslednjih
cen brez DDV:
Cena za 1 uro dela s snežno frezo na asfaltiranih javnih poteh ne sme presegati cene 48,00 EUR/uro,
Cena za 1 uro dela s snežno frezo na makadamskih javnih poteh ne sme presegati cene
55,00 EUR/uro,
Cena za 1 uro dela s traktorjem ne sme presegati cene 38,00 EUR/uro
Cena za 1 uro posipanja ne sme presegati cene 38,00 EUR/uro.
V primeru, da bi ponudbena cena ponudnika presegala te cene, bo naročnik takšno ponudbo
izločil kot nepopolno iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
Cena je fiksna in nespremenljiva do konca izvajanja predmetnega javnega naročila.
VII.

PLAČILNI POGOJI

Naročnik bo pogodbene obveznosti plačal 30. dan od prejema pravilno izstavljenega računa.
V primeru, da ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalce oz. nastopa s podizvajalci, je rok plačila
ponudniku – izvajalcu in njegovim podizvajalcem enak, kot je navedeno v prvem odstavku te točke.
Ponudnik - izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
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Drugačnih opcij naročnik ne bo upošteval. Ponudbe ponudnikov, ki bodo ponudili drugačne plačilne
pogoje, bodo kot nepopolne izločene iz postopka oddaje javnega naročila.
VIII.

MERILA ZA IZBOR

Merilo za izbor izvajalca bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev ekonomsko najugodnejša
ponudba.
Po posameznem sklopu bo naročnik javno naročilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najvišje število
točk, izračunanih po naslednjih formulah:
a) za sklope št. 1, 2, 3, 7, 8 in 9 :
najnižja cena
Najnižja cena
najnižja cena
za
uro
za uro dela s
za uro dela s
traktorjem
posipanja
snežno frezo
točke
------------------ x
------------------- x 50 ------------------ x
(T)=
------30
------+
-----20
+
Ponujena
ponujena cena
ponujena
cena za uro
za uro dela s
cena za uro
dela s snežno
traktorjem
posipanja
frezo
b) za sklope št. 4, 5 in 6 :
Najnižja cena
za uro dela s
snežno frezo
za makad.JP
točke
(T)=

-----------------------Ponujena
cena za uro
dela s snežno
frezo
za
makad.JP

x
10
+

Najnižja
cena za uro
dela
s
snežno frezo
za asafalt.JP
----------------------Ponujena
cena za uro
dela
s
snežno frezo
za asfalt. JP

najnižja cena
za
uro
posipanja

najnižja cena
za uro dela s
traktorjem
x
20
+

-------------------------

x 50
+

ponujena cena
za uro dela s
traktorjem

-----------------------

x
20

ponujena
cena za uro
posipanja

V primeru, da dve popolni in samostojni ponudbi prejmeta enako število točk, bo naročnik med njima
izbral ponudbo tistega ponudnika, ki je ponudil najnižjo ceno za uro dela s traktorjem. Če bosta takšni
ponudbi ponujali tudi isto ceno za uro dela s traktorjem, bo naročnik izbral ponudnika z žrebom.
Ponudnike bo naročnik pisno obvestil o žrebu in jim omogočil prisotnost na žrebu. Žreb bo potekal v
prostorih naročnika. Izmed ponudnikov, ki so dosegli enako število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo
prvi izžreban. Ponudnikom, ki ne bodo prisotni na žrebu, bo naročnik posredoval zapisnik žrebanja.
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C) OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE
Na osnovi javnega razpisa »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni
2015/2016«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _____________, št. objave
_____________________________, dajemo ponudbo, kot sledi:
Številka ponudbe:
Datum:
PONUDNIK:
Naziv:
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska številka:
PONUDBENA CENA:
Sklop 1: KS Podkraj, območje Višenj
Postavka
1
2
3

2
3

2
3

EUR z DDV

EUR brez DDV

___ % DDV

EUR z DDV

EUR brez DDV

___ % DDV

EUR z DDV

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja

Sklop 3: KS Podkraj, območje Podkraja
Postavka
1

___ % DDV

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja

Sklop 2: KS Podkraj, območje Vodic
Postavka
1

EUR brez DDV

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja
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Sklop 4: KS Col, območje Malo Polje
Postavka

EUR brez DDV

___ % DDV

EUR z DDV

EUR brez DDV

___ % DDV

EUR z DDV

Sklop 6: KS Col, območje Gozda in Križne Gore
Postavka
EUR brez DDV

___ % DDV

EUR z DDV

___ % DDV

EUR z DDV

1
2
3
4

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo za makadamske JP
Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo za asfaltirane JP
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja

Sklop 5: KS Col, območje Cola
Postavka
1
2
3
4

1
2
3
4

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo za makadamske JP
Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo za asfaltirane JP
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo za makadamske JP
Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo za asfaltirane JP
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja

Sklop 7: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 1
Postavka
EUR brez DDV
1
2
3

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja
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Sklop 8: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 2
Postavka
EUR brez DDV
1
2
3

2
3

EUR z DDV

___ % DDV

EUR z DDV

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja

Sklop 9: KS Otlica – Kovk, območje Otlica – Kovk 3
Postavka
EUR brez DDV
1

___ % DDV

Ponudbena cena za 1 uro dela s
snežno frezo
Ponudbena cena za 1 uro dela s
traktorjem
Ponudbena dela za 1 uro
posipanja

Ponudnik izpolni tabelo za tisti sklop, za katerega oddaja ponudbo.
PONUDBENI POGOJI:
1. Veljavnost ponudbe je najmanj do 31.3.2016.
2. V ponudbeni ceni je zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno.
3. Cena je fiksna in nespremenljiva do končanja vseh pogodbenih obveznosti.
4. Seznanjeni smo z dejstvom, da bo naša ponudba izločena, v kolikor bo ponudbena cena presegala
najvišjo dovoljeno ponudbeno ceno, ki je navedena v poglavju VI. cena.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru
odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z
izdelavo ponudb.
KRAJ

ŽIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM
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PRILOGA št. D/1
PODATKI O PONUDNIKU
naziv ponudnika:
naslov ponudnika:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne
osebe:
telefon:
telefax:
ID za ddv:
matična številka ponudnika:
št. transakcijskega računa:
pooblaščena oseba za podpis
ponudbe in pogodbe:
ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA Z NAVEDBAMI OMEJITEV*:
1
2
3
*Ponudnik mora za vse zakonite zastopnike v ponudbi priložiti izjavo glede kaznivih dejanj iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 za fizične osebe in pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence –
za fizične osebe (oba obrazca sta sestavni del razpisne dokumentacije).
PONUDNIKOVA BANKA*:
BANKA

ŠTEVILKA RAČUNA

KRAJ
MATIČNE
PODRUŽNICE

1
2
3
4
* Ponudnik vpiše VSE svoje banke.
KRAJ

ŽIG

PONUDNIK ime in priimek zakonitega
zastopnika in podpis

DATUM
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PRILOGA št. D/2
IZJAVA PONUDNIKA, DA / NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM - ustrezno obkrožite A ali B
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni
2015/2016«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave
______________________,
A) izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno
udeležbo le-teh:
PODIZVAJALCI: NAZIV, POLNI
NASLOV, MATIČNA ŠTEVILKA,
DAVČNA ŠTEVILKA IN
TRANSAKCIJSKI RAČUN

OBSEG IN VRSTA DEL
PODIZVAJALCA:

PREDMET, KOLIČINA,
VREDNOST IZVEDBE DEL
PODIZVAJALCA (V EUR,
UPOŠTEVAJE DANI POPUST):

Izjavljamo,
- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalci,
- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem,
- da smo pridobili soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik
nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.
KRAJ

ŽIG

PONUDNIK ime in priimek zakonitega
zastopnika in podpis

DATUM

B) izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.
Seznanjeni smo z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh podizvajalcev, ima naročnik iz
tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da ponudnik
nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje ponudbe
podizvajalsko razmerje že potekalo.
KRAJ

ŽIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM
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PRILOGA št. P/1
IZJAVA PODIZVAJALCA
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni
2015/2016«, objavljenem na portalu javnih naročil dne _____________, št. objave
________________________,
izjavljamo, da
-

bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v
vrednosti ________________________EUR v skladu z razpisnimi pogoji (znesek vključuje
popust, ki ga je ponudil ponudnik v obrazcu C);
naročniku Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina dajemo soglasje, na podlagi
katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
KRAJ

ŽIG

PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM
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PRILOGA št. D/3
IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH POGOJEV
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni
2015/2016«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave
___________________,
Izjavljamo:
1. da smo registrirani za naslednje dejavnosti, med katerimi je tudi dejavnost, ki je predmet
javnega razpisa:
ŠIFRA
DEJAVNOSTI

NAZIV DEJAVNOSTI

2. da naša družba kot ponudnik ni pravnomočno obsojena za katero izmed naslednjih kaznivih
dejanj:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1)
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3. da zakoniti zastopnik ponudnika kot fizična oseba nisem pravnomočno obsojen/a za katero
izmed naslednjih kaznivih dejanj:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1)

4. izjavljamo, da:
– nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli ne upravlja
sodišče in nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v katerem koli podobnem položaju;
– nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem.
5. da smo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb poravnali:
- vse svoje davke in prispevke (v vrednosti 50 EUR ali več);
- vse druge obvezne dajatve(v vrednosti 50 EUR ali več) v skladu s predpisi države, kjer imamo
svoj sedež;
ter da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež
in v Republiki Sloveniji.
6. da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami.
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7. da soglašamo s tem, da naročnik pridobi podatke o izpolnjevanju vseh teh pogojev iz
uradnih evidenc, ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem tega pogoja.
KRAJ

ŽIG

PONUDNIK/PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

ŽIG

PONUDNIK/PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika št. 2 in
podpis

DATUM

KRAJ

DATUM
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PRILOGA št. D/4
POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni
2015/2016«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave
___________________,
izjavljamo, da Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, kot naročniku, dajemo
pooblastilo skladno s šestim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju in skladno z 22.
členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku
oddaje naročila male vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za
izvrševanje kazenskih sankcij, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v 42. členu ZJN-2.
PONUDNIK (POLNO IME):
Sedež:
Poštna številka in kraj:
Občina sedeža ponudnika:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka vpisa v sodni register:
KRAJ

ŽIG

PONUDNIK/PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika št. 2 in
podpis

DATUM
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PRILOGA št. D/5
POOBLASTILO ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH
PODATKOV
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni
2015/2016«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave
___________________,
izjavljam, da naročniku Občini Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, dajem pooblastilo
skladno s šestim odstavkom 41. člena Zakona o javnem naročanju in skladno z 22. členom Zakona o
varstvu osebnih podatkov, da za potrebe izvedbe javnega naročila po postopku oddaje naročila male
vrednosti, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih
sankcij, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v 42. členu ZJN-2.
ZAKONITI ZASTOPNIK
(IME IN PRIIMEK):
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega
prebivališča):
Poštna številka in kraj
stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
Prejšnji priimek:
OPOMBA: V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, se obrazec ustrezno fotokopira.
Obrazec mora obvezno podpisati zakoniti zastopnik, na katerega se izjava nanaša, osebno.
KRAJ

PONUDNIK/PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika št. 2 in
podpis

DATUM
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PRILOGA št. D/6
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA FINANCE
_____________________
(navedite davčni urad)

IZPOLNI DAVČNI ORGAN
Prejeto dne:
Številka:

VLOGA NAROČNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI
KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROCANJA
PODATKI O NAROČNIKU
Naziv:
Naslov:
Referenčna številka vloge, pod
katero se ta vodi pri naročniku:
V/Na:

Občini Ajdovščina
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina
4301-23/2015
Datum:

PODATKI O KANDIDATIH OZIROMA
IZPOLNJEVANJE DAVČNIH OBVEZNOSTI

PONUDNIKIH,

ZA

KATERE

SE

PREVERJA

Davčni organ na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št.
117/06 s sprem.) in v zvezi z tretjim odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 12/13 - uradno prečiščeno besedilo), tretjim odstavkom 47. člena ali četrtim odstavkom 48. člena
Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (Uradni list RS, št. 72/11 - uradno prečiščeno besedilo, 43/12 in 90/12) oziroma prvo alinejo
četrtega odstavka 32. člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (Uradni list
RS, št. 90/12) za kandidate oziroma ponudnike, navedene v preglednici, ugotavlja, ali imajo na
dan, ko so oddali prijavo oziroma ponudbo in ki je naveden v preglednici, evidentirane
zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost oziroma davkov
v vrednosti 50 EUR ali več.
IZPOLNI VLOŽNIK
Zap. št.

Naziv

Sedež

Davčna
številka

Datum oddaje
prijave/ponudb
e

IZPOLNI
DAVČNI
ORGAN
Ima neplačane
obveznosti v
vrednosti 50
EUR ali več
(DA / NE)

IZPOLNI DAVČNI ORGAN
Podatke preveril:

Odgovorna oseba davčnega organa:

Kraj in datum:
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PRILOGA ŠT. D/10
IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI
V zvezi z javnim naročilom »Izvajanje zimske službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni
2015/2016«, objavljenem na portalu javnih naročil dne ____________, št. objave
___________________,
Izjavljamo:
Da smo zanesljivi, imamo izkušnje in kadre, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter razpolagamo z
zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
Na podlagi točke Obvezna vsebina ponudbe – pogoji razpisne dokumentacije izjavljamo, da imamo za
izvedbo javnega naročila na razpolago:
Traktor/drugo
ustrezno vozilo

Proizvajalec, tip,
letnik

Moč

Lastnik

Oprema

Proizvajalec, tip,
letnik

Moč

Lastnik

Voznik (ime in
priimek)

Kategorija
vozniškega izpita

Zaposlen pri:

KRAJ

ŽIG

PONUDNIK/PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika in podpis

DATUM
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PRILOGA ŠT. D/11
VZOREC POGODBE
KRAJEVNA SKUPNOST ____________________, ___________________, kot naročnik
ki jo zastopa predsednik _______________________,
ID št. za DDV: ______________________
matična številka: ______________________
IBAN: _____________________________
in
_______________________________________ (firma/ime in sedež ponudnika) kot izvajalec
ki ga zastopa ________________________,
ID št. za DDV: ______________________
matična številka: ______________________
IBAN:_______________________________
skleneta naslednjo

POGODBA O
IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE NA OBMOČJU OBČINE AJDOVŠČINA
V ZIMSKI SEZONI 2015/2016
ZA SKLOP ________________________________________

UVODNA DOLOČBA
1. člen
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti, v
skladu s 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11,
43/12, 90/12 in 19/14 v nadaljevanju ZJN-2), z namenom sklenitve pogodbe za Izvajanje zimske
službe na območju občine Ajdovščina v zimski sezoni 2015/2016, za SKLOP
___________________________________, objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne ________,
pod št. objave NMV4297/2015.
Pogodba se sklene za obdobje zimske sezone 2015/2016 in preneha veljati po koncu zimskih razmer
v sezoni 2015/2016.
S to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja predmetnega javnega
naročila.
Sestavni del te pogodbe so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno dokumentacijo
stranke pogodbe.
PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvedbo Izvajanje zimske službe v zimski sezoni
2015/2016 na kategoriziranih javnih poteh ter nekategoriziranih javnih poteh, navedenih na Seznamu
cest po sklopih, na območju sklopa ______________________________, ki je priloga te pogodbe.
O napakah in/ali pomanjkljivostih, ki jih naročnik opazi, je dolžan brez odlašanja pisno obvestiti
izvajalca. Po usklajenih ugotovitvah o posredovanih napakah in/ali pomanjkljivostih stranki pogodbe
skupaj določita primeren rok za odpravo le-teh
V primeru, da naročnik ugotovi, da storitev ni opravljena oziroma ni opravljena v dogovorjenem
obsegu in kvalitetno, in tudi po pozivu naročnika izvajalec teh del ne opravi oziroma jih ne opravi v
dogovorjenem obsegu in kvaliteti, izvajalec ni upravičen do plačila za to storitev.
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Naročnik ugotavlja kakovost izvedbe storitve na podlagi pregleda situacije na terenu oziroma na
podlagi pisnih reklamacij uporabnikov cest.
OBSEG POGODBENIH DEL
3. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo opravljal zimsko službo – zagotavljal prevoznost javnih poti v zimskih
razmerah, v skladu z veljavnimi predpisi.
Izvajalec zavaruje dejavnost zimske službe in organizira ter skrbi za varstvo pri delu s tem, da bo
seznanil vse svoje podizvajalce z nevarnostmi pri delu in predpisi za varno delo pri izvajanju zimske
službe.
4. člen
Šteje se, da je prevoznost cest, ki jih je izvajalec dolžan vzdrževati po tej pogodbi, zagotovljena, če
višina snega ne presega 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme.
Na podlagi predhodnega ustnega obvestila naročnika je izvajalec dolžan opraviti storitve zimske
službe tudi že pri višini snega 10 cm.
Izvajalec del se zavezuje, da bo z odstranjevanjem snega pričel takoj, ko bo zagotovljena prevoznost
cest višje kategorije (lokalne in regionalne) in ob ustreznih vremenskih pogojih (brez burje) oz. v
primeru burje ob naročilu naročnika. Izvajalec storitve opravlja v skladu s posameznimi naročili, lahko
tudi dnevno oz. večkrat v enem mesecu.
Dnevno se lahko storitve čiščenja cest opravi največ 2x (v jutranjem času ter ponovno v
popoldanskem času) z namenom zagotovitve prevoznosti oz. zagotovitve prevoza prebivalcev na delo
in z dela ter prevoza šoloobveznih otrok.
Izjemoma se lahko opravijo tudi vmesna čiščenja cest, vendar strošek za tovrstno storitev naročnik
poravna, v kolikor jo je sam naročil oz. odobril.
POGODBENA VREDNOST

5. člen
Predvidena skupna vrednost pogodbenih del za obdobje zimske sezone 2015/2016, vključuje
ponujene cene izvajalca in ocenjeno vrednost količin za navedeni zimski sezoni, in znaša na dan
podpisa te pogodbe za posamezen sklop:
vrednost brez DDV
_____% DDV
Skupaj:
Enotne cene iz pogodbenega predračuna brez davka na dodano vrednost so fiksne za čas veljavnosti
te pogodbe.
V pogodbeni vrednosti iz tega člena ni upoštevan davek na dodano vrednost, ki mora biti obračunan
skladno z vsakokratnimi določili Zakona o davku na dodano vrednost.
Končna vrednost pogodbe bo odvisna od dejanskih količin in vrednosti posameznih storitev, ki so
predmet te pogodbe, vendar ne sme preseči v prvem odstavku tega člena določene vrednosti.
OBRAČUN DEL IN PLAČILO
6. člen
Opravljena dela se obračunavajo po dejansko izvedenih delih, na podlagi evidenc, izdelanih z GPS
napravami, po posameznih cenah postavk po ponudbi izvajalca št. ___________ z dne
____________ z vsemi spremembami in dopolnitvami, ki je sestavni del pogodbe.
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Cena za 1 uro storitve s snežno frezo na asfaltiranih javnih poteh znaša _______ EUR/uro brez DDV,
Cena za 1 uro storitve s snežno frezo na makadamskih javnih poteh znaša______ EUR/uro brez DDV,
Cena za 1 uro storitve pluženja s traktorjem znaša _________ EUR/uro brez DDV,
Cena za 1 uro posipanja znaša_________ EUR/uro brez DDV.
Naročnik bo poravnal račun 30. dan po njegovem prejemu.
Obveznosti in pravice nastale do dne prenehanja pogodbe sta posamezni naročnik in izvajalec dolžna
medsebojno poravnati.
Izvajalec bo moral vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z
veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.
V primeru zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.
V primeru, da naročnik ugotovi, da storitev ni opravljena oziroma ni opravljena v dogovorjenem
obsegu in kvalitetno in tudi po pozivu naročnika izvajalec teh del ne opravi oziroma jih ne opravi v
dogovorjenem obsegu in kvaliteti, izvajalec ni upravičen do plačila za to storitev.
Naročnik ugotavlja kakovost izvedbe storitve na podlagi pregleda situacije na terenu oziroma na
podlagi pisnih reklamacij uporabnikov cest.
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen
Izvajalec del se zavezuje:
- da bo dela po tej pogodbi opravil z ustrezno mehanizacijo, strokovno, kvalitetno, upoštevajoč
predpise, ki urejajo javne ceste, varnost v cestnem prometu, vzdrževanje javnih cest ter druge,
predvsem pa v skladu z veljavnimi predpisi;
- da bo v vsa vozila namestil GPS naprave, strošek delovanja in namestitve ni strošek izvajalca,
- da bo pri obračunih del priložil evidence, odčitke iz GPS naprave, ki so podlaga za izstavitev računa,
- da si bo v največji možni meri (upoštevajoč vremenske razmere ter druge faktorje, na katere nima
vpliva) prizadeval, da bodo ceste prevozne v času odhodov prebivalcev na delo, v šolo in z dela, iz
šole;
- da bo cesto, ki jo je v skladu s to pogodbo že očistil, za izjemne, življenjsko nujne primere (npr.
dostop reševalnih vozil itd) ponovno očistil z ustnim soglasjem naročnika, sicer mu slednji
opravljenega dela ni dolžan poravnati;
- da bo naročniku izstavil račun 1x mesečno za opravljene storitve v preteklem mesecu, na podlagi
predhodno potrjenega odčitka iz GPS naprave;
- da bo upošteval ustna navodila naročnika.
Naročnik se zavezuje:
- da bo dajal navodila izvajalcu o frekvenci opravljanja del (še posebej v primeru burje);
- da bo izvajal nadzor nad opravljenim delom (ustreznost dela in čas) ter v skladu s tem tedensko
potrjeval dnevnik opravljenih storitev;
- da bo izvajalcu poravnaval račune za opravljeno delo,
- kriti stroške vgradnje in delovanja GPS naprav v vseh vozilih izvajalca.
PODIZVAJALCI
8. člen
Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri
izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:
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Podizvajalci:
(naziv, polni naslov, matična
številka,
davčna
številka
in
transakcijski račun)

Obseg in vrsta del:

Predmet, količina, vrednost,
kraj in rok izvedbe teh del:

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih
dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Podizvajalske pogodbe, ki jih sklene izvajalec morajo biti glede pogojev obračunavanja izvedenih del
in plačil, usklajene z določili, ki jih glede obračunavanja del ter plačevanja dogovorita izvajalec in
naročnik s to pogodbo. Naročnik pri neposrednem plačevanju podizvajalcem ne bo upoštevati določb
podizvajalske pogodbe, ki določajo drugačen način obračunavanja izvedenih del, drugačne pogoje
plačil ter morebitnih dogovorov o zadržanih zneskih plačil s strani izvajalca.
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI
Pooblaščeni predstavnik
_________________.

naročnika

in

9. člen
nadzornik

je

predsednik

Krajevne

skupnosti

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ________________________________.
O morebitnih spremembah pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki predhodno pisno
obvestita.
FINANČNA ZAVAROVANJA

10. člen
Izvajalec je dolžan v petih dneh po podpisu te pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje v obliki
bianco menice s pooblastilom za izpolnitev, ki jo naročnik lahko izpolni največ do višine 2.000,00 EUR,
za primere ko izvajalec:
- slabo opravi zimsko službo,
- neutemeljeno ne opravi zimske službe,
naročnik pa je moral zimsko službo zagotoviti preko nadomestnega izvajalca.
Naročnik bo menico unovčil v višini dejanskih stroškov nastalih z organizacijo in poplačilom
nadomestnega izvajalca.
ODGOVORNOST ZA ŠKODO

11. člen
Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili predpisov, ki
urejajo izvajanje zimske službe in skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem pogodbenih del
povzroči naročniku ali tretjim osebam. Kot škoda je mišljena predvsem škoda, ki je nastala zaradi
nerednega ali nevestnega opravljanja zimske službe ter škoda, ki jo povzročijo pri izvajalcu zaposlene
osebe naročniku ali tretjim osebam.
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O napakah in/ali pomanjkljivostih, ki jih naročnik opazi, je dolžan brez odlašanja pisno obvestiti
izvajalca. Po usklajenih ugotovitvah o posredovanih napakah in/ali pomanjkljivostih stranki pogodbe
skupaj določita primeren rok za odpravo le-teh.
ODSTOP OD POGODBE
12. člen
Naročnik lahko enostransko odstopi od pogodbe, brez kakršnekoli odgovornosti za povrnitev škode, ki
je zaradi enostranskega odstopa nastala izvajalcu, v primerih če izvajalec:
- ne izpolnjuje več pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-2,
- neupravičeno prekine, ne izvaja ali ustavi dela,
- ne rešuje reklamacij v skladu z določili te pogodbe,
- ne izstavlja računov v skladu z določili te pogodbe,
- tudi po naročnikovem opozorilu ne izpolnjuje določil te pogodbe.
V tem primeru mora izvajalec povrniti naročniku vso morebitno nastalo škodo. Za morebitno nastalo
škodo bo naročnik izstavil račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku petnajst (15) dni.
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz te pogodbe.
Unovčitev zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe izvajalca ne odvezuje njegove
obveznosti za povrnitev škode naročniku v znesku dejanske škode, ki jo je naročnik utrpel zaradi
odstopa od pogodbe.
O odstopu od pogodbe mora pogodbena stranka drugo stranko pogodbe obvestiti pisno z navedbo
razloga ali razlogov zaradi katerih odstopa od pogodbe. Odstop od pogodbe velja z dnem, ko druga
pogodbena stranka prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
13. člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu
predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
OMEJITVE POSLOVANJA
14. člen
Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali
njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5%
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo
funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja
poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju
funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih
pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 69/2011) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala
omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi
odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.
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KONČNE DOLOČBE
15. člen
Spremembe ali dopolnitve pogodbe veljajo, če so dogovorjene v pisni obliki z aneksom.
16. člen
Stranke pogodbe so sporazumne, da bodo morebitna nesoglasja reševale sporazumno. Če jima to ne
bi uspelo, bo o sporu odločilo pristojno sodišče po sedežu naročnika.
17. člen
Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme naročnik tri, izvajalec pa en izvod.
Pogodba se sklene in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem
predložitve menice z menično izjavo.
Sestavni del pogodbe je:
a) ponudba dobavitelja _________ z dne __________
b) razpisna dokumentacija
c) finančno zavarovanje za dobro izvedbo
Številka:
Dne:

Številka:
Dne:

NAROČNIK:
KRAJEVNA SKUPNOST _____________
Predsednik
___________________________________

IZVAJALEC:
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IZJAVA PONUDNIKA – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH
OBVEZNOSTI
Ponudnik:
(naziv in sedež ponudnika)
se zavezujemo, da bomo v 10 dneh po podpisu pogodbe za izvajanje zimske službe predložili 1
(eno) bianko menico z menično izjavo, ki bo skladna s spodnjim vzorcem.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
MENIČNA IZJAVE S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV

Za zavarovanje obveznosti po Pogodbi ___________________________________ z dne
______________________ sklenjene med ___________________________________ in
_______________________________________________________ (krajevno skupnostjo, ki
podpiše pogodbo za posamezen sklop), izročamo 1 (eno) bianco menico za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, na kateri je podpisana pooblaščena oseba:
________________________ _______________________
(ime in priimek)
(funkcija zastopnika)

___________________
(podpis)

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
V primeru, da ne bomo izpolnili svojih obveznosti iz zgoraj navedene pogodbe oziroma v
primeru,
če
jih
ne
bomo
izpolnili
pravilno,
pooblaščamo
________________________________________________ (krajevno skupnost, ki bo podpisnica
pogodbe za določen sklop), da za svoj račun izpolni bianco menico v skladu s predmetnim
pooblastilom v višini do 2.000,00 EUR na podlagi navedene pogodbe ter da izpolni vse druge
sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in uporabi izpolnjeno menico za izterjavo naših
obveznosti.
Upravičenca pooblaščamo, da v primeru svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjenem
obsegu, kvaliteti in roku, opredeljenem v pogodbi št. ___________________________, menico unovči.
Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta« in plačljiva na prvi poziv.
Menica je plačljiva pri banki ____________________________, ki vodi naš transakcijski račun
številka ________________________________________________.
Datum: _________________

IZDAJATELJ MENICE
(podpis in žig)

Priloga: menica
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PRILOGA št. G/1
POŠILJATELJ:
Kontaktna
oseba:
Telefon:
Telefaks:
Elektronski
naslov:

ponudba
sprememba
umik

NE ODPIRAJ – PONUDBA

NASLOVNIK:

Oddaja javnega naročila:
»Izvajanje zimske službe na območju občine
Ajdovščina v zimski sezoni 2015/2016«

OBČINA AJDOVŠČINA
Cesta 5. maja 6a
5270 AJDOVŠČINA

(izpolni vložišče naročnika)
Datum prispetja:
Ura prispetja:
Zaporedna št.
ponudbe:
Podpis:
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