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Objekti:

PO SPECIFIKACIJI

Pľedmet javnega naročila:

OBHODNO IN INTERVENCIJSKO

Vrsta postopka za oddajo
javnega naročila:

VAROVANJE ZAOBJEKTE V
LASTI OBčINE NAKLo
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I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

ľ.

NAVODILA PONUDNIKOM ZATZDELAVO PONUDBE IN

ilI.

RAZPISNI OBRAZCI

IV.

VZOREC POGODBE

RAZPISNT POGOJI

( od št. 1 do št. 12 )
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I.
1.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NARoČNIK:
oBčINA NAKLo' Stara cesta 6t,4202 NAKLo

)

oBJEKTI: VEčNAMENSKI oBJEKT NAKLo, STARA cEsTA 6t,4202
NAKLO,
osNovNł ŠolłNAKLo, GLAVNA CESTA 47,4202 NAKLo'
PoDRUŽNIČľłŠoĺ-ł
DUPLJE, SPoDNJE DUPLJE 2,4203
DUPLJE,

PoDRUŽNIČľłŠolłPoDBREZJE, PoDBREZIE
NAKLO,

vRTEc MLINčEK, KRAKoVo
3.

73,4202

t20, 4202

NAKLo

PREDMET JAVNEGA NARočILA: oBHoDNo IN INTERVENCIJSKo
vARovANJE ZA oBJEKTE V LASTI OBčINE NAKLO
oBHoDNo IN INTERVENCIJSKO VAROVANJE ZA
OBJEKTE V LASTI OBČINE NAKLO v skladu s sledečo specifikacijo:
Predmet javnega naročila je

OBJEKT
VECNAMENSKI
OBJEKT NAKLO,
Staľa cesta 6l' 4202

OBSTOJECA
VAROVANJE
OPREMA
sistem za protipožarno in pľotipožarno in
protivlomno varovanje
pľotivlomno vaľovanje:

jutranji obhod objekta z

izklopom sistema (od
04:50 do 05:50 ure),

Naklo

večemi obhod objekta z
zak|epanjem vhodnih vľat

in vklopom

sistema (od
2|:30 do 22:30 uľe), ob
vikendih in praznikih le
jutranji in večerni obhod
obiekta

OSNOVNA

protivlomno

47,4202 Naklo

uľi

SOLA sistęm za protivlomno
NAKLO, Glavna cesta vaľovanje

vaľovanje:
veěeľni obhod po 22:45
(objekt
igrišče);

+

zunanje igriščeob oŠ:

odklepanje igľiščav

jutranjem času

ob

sobotah, nedeljah in
praznikih, v času šolskih
počitnic in dela prostih

dnevov Da tudi
()Ilčna Nakkl
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tednom - do 06:00 ure ter

ob

večernem obhodu
zaklepanje igľiščav

večernem času

ob

sobotah, nedeljah in
praznikih za zunanje

igrišče,v ěasu šolskih
počitnic in dela prostih

dnevov
DUPLJE,

Sp. Duplje 2,
4203 Duplje z dvema (2)
ogľajenĺma
šolskima
ĺgriščema

Sistem za protipožarno ln
protivlomno varovanje

pa tudi

med

tednom - oo 22:45 uri

protipoŽamo

ln
pľotivlomno vaľovanje:
večerni obhod po 22:45
uri (objekt + 2 igľišči),

zunanje igriščeob oŠ:

odklepanje zunanjih igľišč
jutranjem času ob
sobotah, nedeljah in
pľaznikih teľ med tednom
v času šolskih počitnic in
dela prostih dnevov - do
06:00 ure teľ ob večernem
obhodu zaklepanje igľišč
ob sobotah, nedeljah in

v

praznikih

teľ v

času

počitnic in dela pľostih
dnevov tudi med tednom

PODRUZNICNA SOLA
PODBREZJE,

Podbľezje
Naklo

VRTEC

Í20, 4202

22:45 uri

ni

nameščenegasistema
zavarovanje

protipoŽamo in
protivlomno varovanje

varovanje:

večerni obhod po 22:45
uri (objekt in igrišěe

kontrola

MLINCEK, Sistem za

Krakovo 73,4202 Naklo

protivlomno

uporabe

pľotipoŽarno

in
varovanje:
večeľniobhod po 22:45
uri (obiekt + okolica

pľotivlomno

Zavse navedene objekte je potľebno:
- zagotavljanje povezave - priklopa alarmnega signala lokacij oziroma objektov, kjeľ
je nameščenaalaľmna opľema' na organiziľan (lasten ali pogodbeno najet) dežuľni
varnostno_nadzomi center' ki je dosegljiv 24 uľ na dan 365 dni v letu,

-

evidentiľanje dnevnih obhodov vaľnostnikov _ navedba ure obhoda, ugotovitve pľi
obhodu in podpis varnostnika,

-

evidentiľanje intervencij v pľimeru sproŽitve alarma (prihod varnostnika na objekt)
navedba ure intervencije, ugotovitve pri intervenciji in podpis varnostnika,
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- odzivni

čas mobilnih ekip v posebnih pľimeľih(vlom, rop,požar...) je 20 min od
klica vamostnika ali varnostnega centľa'

- izvajanje pľvih nujnih ukľepov ob zaznavi kaznivega dejanja ali

drugega

vamostnega pojava,

-

izdajanje vstopnih kaľtic ter evidentiľanje izdaj v skladu z navodili naľočnika,

ukľepanje v primeru požara (gašenje zać,eÍnegapožara,v pľimeru razvitegapoŽara
pa obvestitev vamostno-nadzomega centra in gasilske brigade) ali spoľočenegľoŽnje,
vloma,

-

izvršitev ukľepov, potrebnih za prepľečevanje večje škode ( npľ. zapiranje vode,
izklapljanje električnih napľav' ki bi lahko povzročile požat, itd. ),

-

izdelava pisnih poročil o opravljenih stoľitvah' ki bodo podlaga Za potrjevanje
računov (v primeľu inteľvencij moľa biti v poľočilujasno navedeno, zakaj je billa
intervencija potrebna, poročilu moľa biti priložena kopija obhodov),

-

izdelava pisnih poročil v pľimeru izľednih dogodkov (kľaja, vlom, poškodovanje

lastnine, požar, ipd.,).
Pogodba bo zizbranim ponudnikom sklenjenaza obdobje 48 mesecev. Naročnik je pľi

pľedmetnem javnem naročilu upošteval okvirno štęvilo intervencij glede na dosedanje

izkušnje, pľi čemer se inteľvencije obračunavajo
opľavlj eno število intervencij.

in plačujejo glede na

dejansko

Javno naľočiloni razdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za
celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naľočnik v primeľu prejema ne bo upošteval.

Za objekt VRTEC MLINČEK izbrani ponudnik v skladu z pogodbenimi določbami
ľačunizstavi osnovni šoli Naklo (stľošek varovanja gľe v ceno vftca), za ostale
objekte pa naľočnikuobčini Naklo.
Izbrani ponudnik bo moľal zaěeti z izvajanjem storitev takoj po podpisu pogodbe.
4.

POVABILO ZATZDE'LAVO PONUDBE IN VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 47. č|enaZakona o javnem naročanju'(ZJN_3, Uľadni list RS, št. 9112015),
naročnik vabi zainteľesirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s
to ľazpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila.

5.

PREVZEM RAZPISNE DoKUMENTACIJE IN PoDATKI o NAMEŠčENI
OPREMI

Razpisna dokumentacija je bĺezplačna. Naľočniksi pľidľžujepľavico, da razpisno
dokumentacijo delno spľemeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo
ponudb. Spľemembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del ľazpisne
dokumentacije. Ponudniki moľajo spremljati morebitne spľemembe ľazpisne
dokumentacije, objavljene na poľtalu javnih naľočilin spletnih stľaneh naročnika, saj
pojasnila in spľemembe pľedstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.
Podatke o vrsti sistema in ostali nameščeniopľemi potencialni ponudniki dobijo na
podlagi pisnega zapľosila po mailu: bojana.umnik@obcina_naklo.si
občina Naklo
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Pľed pľevzemom podatkov moľajo podpisati izjavo o vaľovanju naľočnikovih
podatkov in da ne bodo pľejetih naročnikovih podatkov upoľabili za dľug namen, kot
za pripravo ponudbe na pľedmetno javno naľočilo. Podatke lahko prevzamejo le
osebno na naslovu naľočnika.
6.

VPRAŠANJA, oDGoVoRJ IN POJASNILA
Ponudniki postavijo vprašanja na Poľtal javnih naročil. Naročnik bo v zakonskem
roku na Portal javnih naľočilposľedoval pisni odgovor. Naročnik si pľidľžujepľavico,
da razpisno dokumentacijo delno spľemeni ali dopolni ter po potľebi podaljša rok za
oddajo ponudb. Spľemembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del
ľazpisne dokumentacije. odgovornost ponudnika je, da izpostavi morebitne
nejasnosti, pľotislovja' opustitve in podobno' pred oddajo svoje ponudbe (do roka za
zahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi pľedložitev dopustne ponudbe, ki je v
celoti skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno Z vso spremljajočo
dokumentacijo.

7.

PREDLoŽITEV PoNUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zaprti ovojnici, z jasno oznako in napisom "PONUDBA navedbo pľedmeta javnega naročila > oBHoDNo IN

NB ODPIRAJ'', z

INTERVENCIJSKo VAROVANJE ZA oBJEKTE v LASTI oBČINE
NAKLO(

Na vseh ovitkih mora biti navedena Íiľmain točen naslov ponudnika. V kolikoľ vsak
izvod ponudbe obsega veě ovitkov, morajo biti le-ti oštevilčeni.
8.

NAČIN, MEsTo IN čAS oDDAJE PoNUDBE:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predloŽene bođisiosebno bodisi po pošti
najkasneje do 19.5.2017 do 10:00 ure na naslov občĺnaNAKLO' Staľa cesta 61,

4202
9.

NAKLO.

MESTO IN CAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB:

Na naslovu občina Naklo, Staľa cesta 6l, 4Ż02 Naklo, sejna soba (klet) dne

19.5.2017 ob 10:30 uľi.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblasti\om za zastopanje ponudnika,
lahko na postopek odpiranja ponudb dajo svoje pľipombe. Pooblastila ne potľebujejo
zakoniti zastopniki ponudnika iďali pľokuristi, saj se le-ti se izkažejo z ustľeznim
osebnim dokumentom. Tľetje osebe bodo na odpiranju ponudb lahko prisotne bľez
možnosti dajanja pľipomb na zapisnik.
Naročnik bo prisotnim pľedstavnikom ponudnikov vročil kopijo zapisnika o ođpiranju
ponudb. V kolikor se kopija zapisnika ne vroěi na odpiranju ponudb, jo bo naročnik
posredoval ponudnikom po elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v
ponudbah. Naročnik si pridľžuje pravico, da zapisnike posreduje tudi na drug ustľezen
način (po pošti, po faksu, ipd.).
..1 oBcINA N
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il.

NAVODILA PONUDNIKOM ZATZDELAVO PONUDBE

1.

Navodila so namenjena za pomoč pri pripľavi ponudbe. Ponudniki morajo ponudbo
sestaviti v skladu s temi navodili, pľi čemeľmoľajo predloŽiti vse zahtevane podatke
v obliki in po vrstnem ľedu' kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena
dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana z
neizbrisljivo pisavo.
Ponudba moľa biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po
vsebini in obliki ęnakih obrazcih, izdelanih s stľani ponudnika. Ponudniki morajo
izjave predložiti bręz dodatnih pogojev. Vsę priloge morajo biti izpolnjene,
podpisane in Žigosane s stľani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene
osebe s priloŽenim pooblastilom), tazen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in Žigosajo
samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih spľememb in dodatkov, ki niso v skladu z
razpisno dokumentacijo. Popravljene napake moľa ponudnik opľemiti z Žigom in

podpisom svoje pooblaščene osebe.

Ponudniki morajo ponuditi pľedmet javnega razpisa v celoti teľ se ne morejo prijaviti
za izv aj anj e zgolj p o samezn i h storitev predmetne ga r azpisa.
Na javni razpis se lahko prijavijo pľavne osebe z ustrezno ľegistracijo.
oddaja javnega naľočilase izvaja skladno z določili:

o
o

o
C
o
o

Zakonao javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št.91l20l5);
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uľadni list RS, št.
43111,60/Il - ZTP-D,63113 in90ll4 - ZDU-ID;
Zakona o Íinanciľanju občin (Uľadni list RS, št. 123/2006, l0ll2007 - odl. US,
57/2008, 94/2010 - ZIU, 36/2011, 40/2012 - ZUJF, 10412012 - ZIPRS1314,
101/2013 - ZIPRS1415,14l20t5 - ZIPRS1415-D, t4t2015 - ZUUJFO,g6t20r5 )
Zakona o izvľševanju proľačunovRepublike Slovenije za leti 2016 in 2017
(ZIPRS1617;Uradni list RS, št.96-377212015 )
Zakona o javnih ftnancah (Uradni list RS, št. 1ll11 _ uradno pľečiščeno
besedilo,
14/13 - popr. in 101/13, 55115 - ZFisP in96/15 - ZIPRSl617)
Zakona o integľiteti in pľeprečevanju korupcije (Uľadni list RS, št.69lll - uľadno
prečišěenobesedilo; ZIntPK);
Uredbe o finančnih zavarovanjih pľi javnem naľočanju (Uradni list RS, št.27116)
Zakona o zasebnem varovanju ( Uradni list RS, št.l7l20ll;ZZasY-l);
Pľavilnika o izvajanju Zakona o zasebnem varovanju (Uradni list RS, št. 100/l l);
obligacijskega zakonika (Uľadni list RS, št.97l07 - uradno pľečiščeno
besedilo)

o

ter
skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naľočila,

o
o
o
o

OhÚną Naklo
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o

skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil
in drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za

je

podana
absolutna prepoved poslovanja na podlagi doloěbe 35. člena ZIntPK. V primeľu
nastopanja subjekta, zakateregaje na podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno
pogojno poslovanje, se moľajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko
pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Y zvezi s tem
moľajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3.
odstavek 9l. člena)' V primeru kľšitevnavedenih določb bo takšna ponudba izloč,ena
iz nadaljnjega postopka.
katerega

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naľočanjaali pri
izvajanju javnega naľočilaposredovati podatke o:

.

svojih ustanoviteljih, dľuŽbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih

lastnikih in podatke o lastniških deleŽih navedenih oseb in

o

$ospodarskih subjektih, zakatere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodaľske druŽbe, šteje, da so z njim povezane druŽbe.

Izbrani ponudnik moľa podatke posredovati naročniku v ľoku osmih dni od pľejema
naročnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je
naroěnik dolŽan skladno s 6. odstavkom l4. člena ZlntPK pľidobiti izjavo oziľoma
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o
gospodarskih subjektih, za katere se glede na doloěbe zakona, ki uľeja gospodarske
dľužbe,šteje, da so povezane druŽbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje
ime in pľiimek, naslov prebivališča in dę|ež lastništva. Čeponudnik pľedloži laŽno
izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to Za posledico
nepravilnost ponudbe oziľoma niěnost pogodbe.

V ěasu javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki
bi v napľej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do zaěętka
veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta zač,enjati dejanj, ki bi lahko
povzľočila, da pogodba ne bi zač,ę|a veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V pľimeru
ustavitve postopka nobena stran ne sme zaěenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteŽevali razveljavitev ali spľemembo odločitve o izbiľi izvajalca ali bi vplivali na
nepri stľanskost naľočnikaiďali Dľžavneľevizij ske komi sij e.

2.

PRIčETEK IN DoKoNČANJE PoGoDBENIH SToRITEV:
Po pravnomoěnosti odločitve naľočnikao oddaji javnega naľoěila bo
ponudnikom sklenjena pogodba.

z

izbraním

Pogoj za pričetek izvajanja pogodbenih storitev skladno s pogodbeno določenimi
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rokije pravnomočnost odločitve naročnika o oddaji javnega naročila in obojestľanski
podpis pogodbe o izvedbi pogodbenih stoľitev.

Veljavnost pogodbe o izvedbi pogodbenih stoľitev bo 48 mesecev od dneva podpisa
pogodbe.

3.

TZDELAVA PONUDBE:

3.1.

Jezĺk ĺn oblĺka ponudbe:
Ponudba moľa biti oddana v slovenskem jeziku.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke
sestavni del ľazpisne dokumentacije oz. posameznih delov le te.

v

obrazce, ki so

Ponudniki ponudbenih obrazcev ne smejo spreminjati na način, da vpisujejo dodatne
podatke, dodatne cene pri ceni stoľitev, ki v obľazcih niso predvidene, da čľtajo
postavke pľi ceni storitev, itd. Takšnih dodatnih spľememb naročnik ne bo upošteval,
v kolikor pa se nanašajo na ceno ali na enoto mere pa bo naročnik ponudbo s
takšnimi dodatnimi spremembami, če slednje niso v skladu z 89. členom ZJN-3,

izločil.

Ponudba mora biti oddana na obľazcih iz prilog ľazpisne dokumentacije, izpolnjenih
s stľani ponudnika. Vse priloge, razen izjem, ki so izľecno navedene, morajo biti
izpolnjene, podpisane in Žigosane s strani ponudnika.

obrazec pogodbe moľa biti na vsaki stľani parafiran in na zadnji stľani podpisan in
Žigosan s stľani ponudnika, pri čemeľobrazcapogodbe ni potrebno izpolniti.
odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega ĺaz\oga za zavmitev ponudbe,
pač pa lahko v okviľu ZJN-3 naľočnikponudnika pozove na odpravo teh
pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikoľ bodo iz nje
izhaja|e vse opľedeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba
vsaj v bistvenih delih podpisana s stľani pooblašěene osebe ponudnika.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač, pa
zadostuje fotokopija dokazila, razen v primeľih, kjer je izrecno navedeno dľugače.
Naroěnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva,
da mu pľedložina vpogled original, ki ga lahko pľimeľja z v ponudbi dano
fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloŽi ponudnik, moľajo izkazovati aktualno in
resniěno stanje ponudnika (stanje v tľenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora
zahtevani dokument pľedložiti v roku, ki ga določi naročnik, v nasprotnem pľimeľu
bo naroěnik ponudbo zavľnil.
Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v ľegistratoľju šiľine, ki ustľeza
razpisni dokumentacij i.
Ponudbena dokumentacija moľa biti pľeluknjana, prevezana z vrvico, kateľa mora
Obtinu Naklo
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biti zavezana in zapeč,atena' in to na tak način, da se omogoči pregled ponudbę bľez
njenega razvezovanja.

Javnost ĺn zaupnost postopka:

Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki
uľeja vaľstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne družbe, štejejo
za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem
javnem naľočiluje po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih
skľivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop
do informacij javnega značaja, ne veljajo.

Ponudnik naj obľazce in izjave za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih
podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost označi s klavzulo )ZAUPNO< ali
))POSLOVNA SKRIVNOST( in paľafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Čenaj bo
zaupen samo doloěen podatek v obľazcu ali dokumentu' mora biti zaupni del
podčrtan, v isti vľstici ob desnem ľobu pa oznaka >ZAUPNO< ali >POSLOVNA
SKRIVNOST< in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.

ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skľivnost
ne sodijo podatki, ki so pľedmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov
ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik
upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skľivnost, bodo uporabljeni samo za
namene javnega ľazpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kľoga oseb, ki bodo
vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoľen za varovanje
zaupnosti tako dobljenih podatkov. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot
poslovno skľivnost 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, Íazen podatkov, ki v skladu z
veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali vaľstvo
osebnih podatkov.
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN_3 so javni podatki speciÍikacije ponujene
storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na ľazvrstitev ponudbe
v okviru drugih meril. Vsi podatki, ki so na pođlagiZJN-3 javni oziľoma podatki' ki
sojavni na podlagi dľugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skľivnost, ne
glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take' Naľočniksi pridržuje pravico sam
umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom
sodijo pod javne podatke.
Ponudba moľa biti z|ožena v naslednjem vľstnem redu:

1.
2.
3.

4.

()bc7llĺl Nuklll

Povabilo k oddaji ponudbe
Navodila ponudnikom zaizdelavo ponudbe
Razpisni obrazci od št. l do št. 12
Vzoľec pogodbe
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Vrstni ľed se loči s pľegľadnimi kaľtoni, na katerih so navedeni naslovi poglavij.
Vsaka stran ľazpisne dokumentacije moľa biti Žigosana in parafirana.

Jezik:

3.2

Ponudba moľa biti oddana v slovenskem jeziku.

3.3.

Skupna ponudba
Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov. V ponudbi mora skupina
gospodaľskih subjektov oz. partnerjev v skupni ponudbi predloŽiti s strani zakonitih
zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum ali pogodbo, iz
kateľe izhajajo sledeče informacij e :

-

imenovanje nosilca posla pľi izvedbi javnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za
komunikacijo z naľočnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis

pogodbe,

-

obseg posla ( natančna navedba vľste in obsega stoľitev ), ki ga bo opľavil
posamezni partner v skupni ponudbi in odgovoľnosti posameznega partneľja
v skupni ponudbi,

-

partneľji v skupni ponudbi seznanjeni z navodili
ponudnikom in razpisnimi pogoji teľ merili za dodelitev javnega naročila in

izjava, da so

vsi

da z njimi v celoti soglašajo,

-

izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz
ľazpisne dokumentacije in

-

navedba' da partnedi odgovaľjajo naľočnikuneomejeno solidarno za izvedbo
celotnega naľočila.

Izkazovanje, da niso podani raz|ogi zaizk|jućitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3
in so navedeni v točki 6.tega poglavja ( Pogoji zaugotavljanje sposobnosti ), moľa
biti podano s stľani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opľedeljuje76. člen ZJN-3, se, če ni pľi
posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja
kumulativno' za vse gospodaľske subjekte v skupni ponudbi'

3.4.

Ponudba s podĺzvajalci

Za podizvajalsko razmerje gľe v vseh pľimerih, ko glavni izvaja|ec del javnega

naľočilaodda v izvajanje dľugi osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je ponudnik, ki
je pľavna ali fizična oseba in za ponudnika, s kateľim je naľočniksklenil pogodbo o
izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja stoľitev, ki je neposľedno
povezana s predmetom javnega naľoěila. V razmerju do naľočnikaponudnik kot
()bćnĺl Nĺlkkl
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glavni ponudnik V celoti odgovaľja zaizvedbo prevzetega naľočilane glede na število
podizvajalcev.
Če bo ponudnik izvajaljavno naročilo s podizvajalci' mora v ponudbi:
. navesti vse podizvajalce teľ vsak del javnega naľočila,ki ga nameľava oddati v
podizvajanje,
. navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike pľedlaganih podizvajalcev,
. priložiti zahtevo podizvajalca Za neposľedno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom obrazca ponudbe ( Razpisni obľazec št. l )
potduje, da je v pľimeľu podajanja popusta na ponudbgno ceno' pridobil predhodno
soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel
podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost stoľitev, ki
jih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec moľa med izvajanjem javnega naročila naľoěnika obvestiti o
morebitnih spľemembah infoľmacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o
novih podizvajalcih' ki jih namerava naknadno vkljuěiti v izvajanje takšnih stoľitev,
in sicer najkasneje v petih dneh po spľemembi. V primeru vključitve novih

podizvajalcev moľa glavni izvaja|ec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne
podatke in zakonite zastopnike pľedlaganih podizvajalcev, podpisano izjavo teľ
priložiti zahtevo podizvajalca za neposľedno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlrogi za izk|jučitev iz
pľvega' drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeľu iz tretjega
odstavka 75. člena ZJN-3'

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil
razloge za izključitev iz 6. odstavka 75' člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega
podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi zaizk|juěitev iz točke ě, d, g in h 6. odstavka
75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev
novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje
storitev in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naľočnik v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naľočila.Naročnik bo o moľebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od

prejema pľedloga.

V kolikoľ podizvajalec v

skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva
neposľedno plačilo, se šteje, da je neposľedno plaěilo podizvajalcu obvezno, kaľ sta
dolžan upoštevati naročnik in glavni izvajalec.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:
. glavni izvaja|ec v pogodbi pooblastiti naľočnika,da na podlagi potrjenega ľaěuna
Obc'ua Nuklo
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oziroma situacije s strani glavnega izvajalrca neposľedno plačuje podizvajalcu,

. podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naľočniknamesto ponudnika
poravna podizv aja|čevo terj atev do ponudnika,

. glavni izvajalec svojemu računu ali
podizvajalca, ki ga je pľedhodno potľdil.

situaciji priložiti ľačunali situacijo

Če neposľedno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo
naľočnikod glavnega izvaja|ca zahteva|, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila
končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno
povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v ľoku je raz|og za
uvedbo prekľškovnega postopka zoper ponudnika pred DrŽavno revizijsko komisijo.
Poleg globe je sankcija tudi izločitev izpostopkov naročanja za predpisano obdobje.

3.5.

Ponudbena cena:
Ponudbena cena moľa biti navedena v evrih teľ pľedana na obrazcu ponudbe (
Razpisni obrazec št. l ). Ponudnik mora oblikovati ceno na način, dazajame vse, kar
je potrebno zaizvedbo razpisanih stoľitev.

Vrednosti se vpĺsujejo na dve decimalni mesti. V prĺmeru, da ponudnik v
obľazcu ponudbe ne bo vpisal vseh cen ali bo prĺ storitvĺ v posamezni vrsticĺ
vpĺsal ceno >>0100< EUR' bo naľočnikštel' da je ta storitev upoštevana v ostalih
vrsticah ĺn da jo ponudnĺk ponuja po ceni )>0100(< EUR. V takem primeľu,
naľočnikza takšno storĺtev ( ki je ponujena s ceno >0,00( EUR ) ponudniku ne
bo prĺznal naknadno določenih cen ali podľažĺtevu tega naslova.

V

ponudbenih cenah mora biti zajeto izpolnjevanje vseh obveznosti izvajalca
vzorca pogodbe izte razpisne dokumentacije

iz

Način plačila:
Izvajalec bo za opravljene storitve naročniku izstavil račun, z izjemo opľavljenih
stoľitev zaYrtec Mlinček, zakaterebo izvajalec račun izstavil osnovni šoli Naklo.
Računu moľa biti pľiloŽeno potrjeno mesečno poľočilonaročnika oziľoma osnovne
šole Naklo (v primeľu intervencij moľa biti v poročilu jasno navedeno, zakaj je bila
inteľvencija potľebna, poroěilu mora biti priložena kopija evidenca obhodov
varnostnikov).
Izvajalecje obvezen račune poslati naročniku v elektronski obliki (e _ račun) skladno
s 26. členom Zakona o opľavljanju plačilnih storitev za proraćunske upoľabnike
(Uradni list RS št. 59/l0 s spremembami in dopolnitvami) in skladno z obvestilom
Ministrstva za finance (http://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n:303). Opravljene
storitve izva1a|ec obračuna z izstavitvijo e-računa. Pľi izstavitvi e-računa se moľa
izvajalec obvezno sklicevati na številko pogodbe.
Pravilno izstavljen račun Z ustrezno spremljajočo dokumentacijo je osnova za p|aěilo
Ohclna Noklo
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in pogodbene roke plačila.

Plačilo posameznega ľačunabo izvedeno
pravilno in ustľezno izstavljenega ľačuna.

4.

v enkratnem Znesku 30 dan od

prejema

IZBoR PoNUDBE:
Naľočnikbo izbral ponudnika, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo in
ki bo izpolnjeval pogoje izte razpisne dokumentacije.
Ponudba se pripľavi v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi Republike Slovenije
teľ mora v celoti ustľezati zahtevam naročnika.

Naľočnikbo izvajalca javnega naročila izbral na podlagi postopka oddaje naročila
male vľednosti skladno s 41 . ělenom ZJN-3'
Ponudniki moľajo oddati ponudbo v skladu z navodili v tej ľazpisni dokumentaciji; v
določeni obliki, z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev
terjo oddati v ľoku.

VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba mora veljati do vključno 1.9.2017. Ponudba mora biti veljavna najmanj do
navedenega ľoka. Pľekľatkaveljavnost ponudbe pomeni razlogzazavľnitev ponudbe.

6.

ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo pľedložiponudnik, za katerega ne obstajajo
razlogi zaizkljuěitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustľeza
potľebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih speciÍikacijah in v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pľavočasno, pľi njej ni
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno
nizko in cena ne pľesega zagotovljenih sľedstev naľočnika.

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne
dokumentacije. V nadaljevanju so opľedeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati
ponudnik. Naľočniklahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih pľimerih
zakatere tako doloěazakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
6.1.

POGOJI ZA UGOTAVLJANJE OSNOVNE SPOSOBNOSTI . RAZLOGT ZA

LZKLJUČITEv
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6.1.1. POGOJ I ( NEKAZNOVANOST

)

Naľočnikbo iz sodelovanja v postopku javnega naľočanjaizključil ponudnika' če
ugotovi, da je bila ponudniku ali osebi, ki je ělanica upľavnega' vodstvenega ali
nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njem, izľečena pľavnomočna sodba za dejanje, ki ima
elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.
Naroěnik bo iz postopka javnega naľočanja kadaľ koli v postopku izključil ponudnik,
če se izkaŽe, da je pľed ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih poloŽajev'
Dokazilo: Izjava zakonitega zastopnika ponudnika ( Razpisni obľazec št. 2 ) v zvezi
s kaznivimi dejanji iz pľvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave teľ pooblastila za
pľidobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike ponudnika
( Razpisni obľazec št. 3 in Razpisni obľazec št. 4 ).
Ponudnik naj predloŽi izpis iz ustreznega ( sodnega oziroma poslovnega ) registra, iz
kateregaje razvidno, da ne obstajajo razlogi zaizk|jučitev. Izpis se šteje kot dokaz o
izpolnjevanju predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti staľejšiod datuma objave
konkľetnega j avnega naľočila.

V

kolikoľ bo ponudnik pľedloži|zgolj lastno ízjavo in izjavo članov organa in
zastopnikov, bo naľočnikizpis iz ustreznega ľegistľa pľidobil sam.
Vsak izmed partneťev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi
podizvajalci mora izpolnjevati pogoj I ( nekaznovanost

).

' Naročnik bo zavrnil

vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo raz|ogí zaizključitev
pľvega odstavka 75. člena ZJN-3.

6.t.2. PoGoJ

2(

PLAčANI DAVKI IN PRISPEVKI

s

iz

)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če
ugotovi, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in dľugih denarnih nedavčnih
obveznosti v skladu z zakonom' ki uľeja finančno upľavo' ki jih pobira davčni oľgan
v skladu s predpisi države, v kateľi ima sedeŽ, ali predpisi drŽave naročnika, če

vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 euľov
ali več. Šteiese, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na
dan oddaje ponudbe ni imel pľedloŽenih vseh obľačunovdavčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe
ali pľijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil
ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo: Izpolnjen. žigosan in podpisan Razpisni obľazęc št. 2 in Razpisni obľazec
st. J.

po*anĺt lahko

pľedloŽi potrdilo Finančne uprave RS iz kateľega bo razvidno' da ne
obstajajo raz|ogi za izkIjučitev. V kolikor bo ponudnik predloŽil zgolj izpolnjen in
podpisan Razpisni obrazec št. 2 in Razpisni obľazec št. 3, bo naľočnik potrdilo
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Finančne upľave RS pľidobil sam.

Vsak izmed partneľiev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 2 ( plačilo davkov in prispevkov).
Naľočnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo raz|ogi za izk|jučitev iz
pľvega odstavka 75. člena ZJN_3.

6.1.3. PoGoJ 3 ( PONUDNIK NI IZLOčEN IZ PoSToPKoV ODDAJE JAVNIH

NARočIL )

Naľočnik bo iz postopka javnega naroěanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko
poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naľočil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodaľskih subjektov znegativnimi ľeferencami.
Naročnik bo íz postopka javnega naľočanjakadaľ koli v postopku izključil
ponudnika, če se izkaŽe, da je pred ali med postopkom javnega naľočanjata subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja V enem odzgoraj navedenih poloŽajev.

Dokazilo: Izpolnjen. Žigosan in podpisan Razpisni obrazec št. 2 in Razpisni obrazec
št. 3. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveľil v evidenci ponudnikov z negativnimi
referencami, ki jo vodi RS, Ministľstvo zajavno upravo.

Vsak izmed partneriev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podizvajalci moľa izpolnjevati pogoj 3 ( ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje
iavnih naľoěil ).

Naročnik bo zavľnil vsakega podizvajalca, ěe zanj obstajajo raz|ogi za izk|juěitev iz
prvega odstavka 75. člena ZJN-3.

6.|.4. PoGoJ

4(

GLoBA ZARADI PREKRŠKA V ZVEZI s PLAčILoM^ZADELo

)

Naľočnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v
zadnjih treh letih pľed potekom ľoka za oddajo ponudb s pľavnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge dľŽave članice ali tľetje drŽave
dvakrat iztečena globa zarudi pľekľškav zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo iz postopka javnega naroěanja kadaľ koli v postopku izključil
ponudnika, če se izkaže, da je pľed ali med postopkom javnega naľočanja ta subjekt
glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih poloŽajev.
Dokazilo: Izpolnjen. Žigosan in podpisan Razpisni obrazec št. 2 in Razpisni obrazec
št. 3. Ponudnik lahko v ponudbi predloŽi potrdilo Inšpektoľata RS za delo iz kateľega
bo ľazvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Če bo ponudnik pľedloŽil zgo|j
izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št' 2 in Razpisni obrazec št. 3, bo naročnik
potľdilo Inšpektorata RS za delo pridobil sam.

Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi
()ht'llul }ĺ'ĺtkIo

Iłu:pl snĺl <klk u n

a n l u<'

11

u

S,,rr,,l6l56

s

oBČINA NAKLo

Staľa cesta 61, 4202 Naklo
Te|.št. 04/ 277-'.t1-00
Faks: 04/ 277-1't-11

podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 4 ( globa zaradi pľekľškav zvezi s plačilom za
delo).

Naľočnikbo zavmil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi zaizk|jučitev iz
prvega odstavka 75. člena ZJN_3.

6.1.5.

PoGoJ 5 ( INsoLvENčNI PosToPEK' PosToPEK
PRENEHANJA, LIKVTDACIJA

PRISILNEGA

)

Naročnik bo iz postopka javnega naľočanjaizključil ponudnika, če se je nad njim
začel postopek zaľadi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki uĘa
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega pľenehanja, ali postopek likvidacrje po
zakonu, ki uĘa gospodaľske druŽbe, če njegova sredstva ali poslovanje upľavlja
upravitelj ali sodišče,ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če
seje v skladu s predpisi dľuge države nad njim začel postopek ali paje nastal poloŽaj
z enakimi pľavnimi posledicami.

Dokazilo: Izpolnjen. žigosan in podpisan Razpisni obrazec št. 2. Naľočnikbo
izpolnjevanje pogoja preveril v javni evidenci.

Vsak izmed partnęrjęv v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 5 ( insolvenčni postopek. postopek prisilnega

prenehanja. likvidaciia ).

Naľočnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi zaizključitev iz
prvega odstavka 75. ělena ZJN_3.

6.1.6. POGOJ 6 ( V ZVEZ| S PREPOVEDJO POSLOVANJA NA PODLAGT 3s.
ČlnľaZintPK)
Naľočnikbo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se izkaže, da je
uvrščenv evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integľiteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št.69120l l ZintPK-UPB2).
Dokazilo: Izpolnjen. žigosan in podpisan Razpisni obľazec št. 2.

Naľočnikbo izpolnjevanje pogoja preveril
pľeprečevanj e koľupcij e.

v javni

evidenci Komisije za

Vsak izmed paľtnełiev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi

s

podizvajalci moľa izpolnjevati pogoi 6 ( v zvezi s pľepovedjo poslovanja na podlagi
35. člena ZintPK ).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi zaizključitev iz
prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
6.2.
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EKoNoMSKEGA IN FINANčľľcłPOLOŽAJA
6.2.1. POGOJ I ( SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

)

Ponudnik je vpisan v sodni oziroma v poslovni ľęgister Republike Slovenije, ima
veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi veljavnimi v
Republiki Sloveniji, ima veljavno licenco za varovanje ljudi in premoŽenja in ima
veljavno licenco zauprav|janje z vamostno _ nadzoľnim centrom ( VNC ).

Dokazilo: Izpolnjen. Žigosan in podpisan Razpisni obľazec št. 2.
Naľočnikbo izpolnjevanje navedenega pogoja pľeveľilv uľadnih evidencah.

Vsak izmed partneťev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podizvajalci mora izpolnjevati pogoj l v zvezi z vpisom v poslovni registeľ
Republike Slovenije. v zvezi z vełavno registľacijo za opravljanje dejavnosti in v

zvezi z veljavno licenco za vaľovanje ljudi in premoŽenja.

Veljavno licenco za upravljanje z vaľnostno _ nadzornim centľom ( VNC ) mora
imeti bodisi ponudnik bodisi partner ( v pľimeru skupne ponudbe ) bodisi ponudnik
bodisi podizvajalec ( v pľimeľu ponudbe s podizvajalci ) bodisi najemodaja\ec oz.
subjekt, s katerim ima ponudnik / podizvajalec / paľtneľ sklenjeno pogodbo o
zagotavljanju storitev varnostno nadzoľnega centľa (v primeru upoľabe zmogljivosti
dľugih subjektov).

Čeponudnilďpartneľ v skupni ponudbi/po dízvaja|ec ne razpo|aga z lastnim varnostno
nadzornim centrom ( VNC ) je dolŽan pľedložiti pogodbo o najemu VNC oz.
pogodbo o poslovnem sodelovanju glede izvajanja stoľitev VNC.

_

6.3.

PoGoJI ZAIZKAZOVANJE TEHNIčNE IN STRoKoVNE SPosoBNosTI

6.3.1. POGOJ I ( REFERENCE PONUDNTKA

)

Ponudnik moÍaza izpolnjevanje pogoja pľiloŽiti ľefeľence, da je v zadnjih tľeh letih,
šteto od objave povabila k oddaji ponudbe na portalu javnih naľoěil, kvalitetno
izvedel vsaj 2 storitvi vaľovanja ljudi in pľemoženja v šolskih ali v poslovnih
objektih, vsako v vľednosti najmanj 30.000,00 EUR bľez DDV v obdobju enega leta.

Dokazilo: najmanj 2 ľeferenci o opravljeni storitvi varovanja ljudi in premoŽenja v
šolskih ali v poslovnih objektih v vľednosti vsaj 30.000.00 EUR bľez DDV/leto (
Razpisni obľazec št. 5 in Razpisni obľazec št. 6 )

Naľočnikbo upošteval tudi refeľence podizvajalcev' v kolĺkor se bo ponudnik
nanje skliceval.

6.3.2. POGOJ

2(

KADROVSKA SPOSOBNOST

)

Ponudnik mora imeti vsaj 5 vaľnostnikov, ki bodo na podlagi pogodbe o zaposlitvi
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opravljali storitve varovanja na lokacijah naročnika. Varnostniki moĄo imeti
veljavno licenco in morajo izpolnjevati pogoje za opravljanje nalog zasebnega
Vaľovanja po ZZasY-|.
Dokazilo: Izpolnjen. Žigosan in podpisan Razpisni obrazec št. 8 teľ predloŽitev
fotokopii sluŽbenih izkaznic

6.4.

FINANčNA ZAVARoVANJA

6,4.1, ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik moľa v ponudbi priložiti podpisano bianco menico za ľesnost ponudbe, s
klavzulo >>brez protesta(, z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno
izpolnitev ter zve|javnostjo najmanj do 1.8.2017 v višini 2.500,00 EUR. Ponudnik
moľa predloŽiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo ( Razpisni obrazec
št. 8 ).

Način izpolnjevanja:
V pľimeru paľtneľske ponudbe naročnik zahteva eno Íinančnozavarovanje za ręsnost
ponudbe, ne glede na število paľtnerjev.
Dokazilo: oľiginalna podpisana bianco menica za resnost ponudbę. s klavzulo >brez
protesta<. z izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev in
unovčitev. ki je skladen z vzoľcem iz ľazpisne dokumentacije ( Razpisni obrazec št. 8
) in v zahtevani višini ter z zahtevanim tľajanjem veljavnosti. Naľočnikbo kot
nepopolno, brez moŽnosti dopolnitve ponudbe, zavrnil ponudbo pľi kateri bo
ponudnik predloŽil nepodpisano, preluknjajo, preěrtano ali dľugače poškodovano
bianco menico.

6.4.2. ZAVARoVANJE ZA DoBRo IN PRAvočAsNo IZVEDBo PoGoDBENIH
OBVEZNOSTI
Izbrani ponudnik bo moral v roku l0 dni po podpisu pogodbe naročniku pľedloŽiti
podpisano bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z izpolnjenim in
podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo v višini 10 % skupne
pogodbene vľednosti zDDY, z veljavnosdo do vključno 60 dni dalj kot bo v pogodbi
določen ćas za izvedbo storitve. Ponudnik mora pľedložiti izpolnjeno, podpisano in
Žigosano izjavo, da bo naročniku pľedložilzahtevano zavarovanje za dobľo in
pľavoěasno izvedbo pogodbenih obveznosti ( Razpisni obrazęc št. 9 ).

Način izpolnjevanja:
V primeľu paľtneľske ponudbe naročnik zahteva podpisano izjavo s stľani vodilnega
paľtneľja, ne glede na število partneľjev.
Dokazilo: izpolnjen. podpisan in Žigosan razpisni obrazec št. 9.

7.
Ob<'na Naklo

VARIANTNA PONUDBA:
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Variantne ponudbe niso dovoljene.

8.

načuľsrnNAPAKE
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, ěe zaradi tega popľavka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali
popľavljati:
. svoje cene brez DDV na enoto, vľednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti
ponudbe bľez DDV, Íazen kadar se skupna vľednost spremeni v skladu s sedmim
odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meľil,
. tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične speciÍikacije predmeta javnega naročila,
. tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvľstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik pľejel v postopku
javnega naročanja.

Na glede na pĘšnji odstavek sme izključno naľočnikob pisnem soglasju ponudnika
popraviti računske napake, ki jih odkrije pľi pľegledu in ocenjevanju ponudb. Pľi tem
se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spľeminjati. Ce se pri pregledu in
ocenjevanju ponudb ugotovi, daje prišlo do računske napake zaradi nepľavilne vnapĘ

doloěene matematične opeľacije s strani naľočnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju
ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in
količin, ki jih ponudi ponudnik, izľačunavrednost ponudbe z upoštevanjem pľavilne
matęmatične opeľacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napaěno
zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
9.

PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB
Pľi pľegledu in ocenjevanju ponudb lahko naľočnik od ponudníka zahteva pojasnila
ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz ruzpisne
dokumentacije.

Česo ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih moľajo pľedložiti ponudniki,
nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naroěnik
zahteva, da ponudniki v ustľeznem roku predloŽijo manjkajoče dokumente ali
dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod
pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in
transpaľentnosti. V takšnim pľimerih bo naľočnikpostopal v skladu z določbami 89.
člena ZJN-3.
Naľočniklahko pľi pľeverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od
ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uľadnih evidenc, ki
bi jih potľeboval pľi pľeverjanju podatkov iz uradnih evidenc.

V

pľimeľu,da ponudnik na zahtevo naľočnikane bo predloŽil pojasnil' dodatnih
dokazil ali pooblastil, bo naroěnik ponudbo zavrniI kot nedopustno.
10.

()bćnu Noklll

MERILA ZA TZBIRO PONUDBE:
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