oBČINA NAKLo

staľa cesta 61, 4202 Naklo
Tel.št. o4/ 277-1'1-00

Faks

04/ 277-"17-71.

Števĺlka:430-0016t20l7
Datum:7.6.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO
JAVNEGA NARočľ.łZ^AVTOBUSNE IN KoMBI
PREV oZ;I. oTRoK Z^ŠomKALETA 2017 ĺ20|8,
2018ĺ2019, 2019 ĺ2020 IN 20 20 ĺ202l
Naročnik:

OBčINA NAKLO, Staľa cesta
4202 NAKLO

Predmet j avnega naročila:

AVTOBUSNI IN KOMBI PREYOZT

61,

oTRoK zA ŠoLsKALETA

2017 t2018, 2018 12019, 2019 12020 IN

2020ĺ202t
Vrsta postopka za oddajo
javnega naroěila:

ODPRTI POSTOPEK
zJN-3 )

( 40. člen

oBČINA NAKto

Staľa cesta 61,4202

Naklo

Tel.št.M/277-77-00
Faks:04/Ż/7Ą1-'l'1

TEKSTUALNI DEL:

I.

POVABILO K ODDAJT PONUDBE

N.

NAVODILA PONUDNIKOMZA IZDELAVO PONUDBE

m.

RAZPISM oBRAzcI

Iv.

VZOREC POGODBE

V.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

POGOJT
( od št. l do št. 12 )

TN

RAZPISNI

oBČINA NAKLo

Stara cesta ó1,4202

Naklo

Íe|.št.04/277-11-00

Faks 04/ 277-11-11

I.
1.

PovABILo K oDDAJI PohĺUDBE
NARočNIK:
oBčINA NAKLo, Stara

2.

cesta 61' 4202

NAKLo

PREDMET JAVNEGA NARočILA: AVToBUSNI IN KoMBI PREVoZI oTRoK
ZA ŠoLsKA LETA 20t7 t2o18, 20t8l2olg, 20lg /2020 IN 2020 lŻozt
Storitve po tem javnem razpisu obsegajo stoľitve avtobusnih prevozov otrok v oŠNaklo,
kombi prevozov otrok v oŠNaklo ter iz naselja Bistrica ter Dolenja vas v PŠPodbrezje in
kombi prevozov otrok s posebnimi potrebami v oŠHelene Puhar Kranj.
Javno naročiloje razdeljeno na naslednje sklope:

Predmet javnega naroěila so avtobusni prevozi otľok v oŠNaklo na ľelacijah:
Podnart _ Podbrezje _ Bistrica _ Naklo (šola) in nazaj _ 18,6 km

Zadraga_ Duplje _Żeje _ Strahinj - Naklo (šola) in nazaj _ l3,4 km

Čas prihodov in odhodov ter število učencev-vozaěev za posamezno ľelacijo ter posamezni
čas odhoda je okviľni in se bo prilagodil ěasu pouka, glede na urnik za posamezno šolsko
leto.

Število otrok se lahko med letom spremeni.
Pľevozi se bodo opravljali s štirimi motoľnimi vozili ( avtobusi ) s klimo, ki imajo poleg
voznika še 49 sedežev. Naroěnik zahteva, da ponudniki prevoze v okviru predmetnega
javnega naročila izvajajo z okoljsko čim bolj prijaznimi vozili, torej vozili' ki so uvľščenav
čim višji emisijski razred. Avtobusi morajo imeti vgrajene varnostne pasove in naslonjala za
glavo.
o

SKLOP

2: kombi prevozĺ otľok v OŠNAKLO

Pľedmet javnega naročila so prevozi otrok v oŠNaklo iz naselij Polica in okroglo v oŠ
Naklo, Glavna cesta 47, Naklo in nazaj. Kombi vozi tudi otľoke z Bistrice in Dolenje vasi v
oŠNaklo, Podružniěno šolo Podbrezje ob 8.10 in domov ob l3.00 oziroma 14.20 (odvisno
od urnika).

Število otrok se lahko med letom spľemeni.
Prevozi se bodo opravljali z motornimi vozili ( kombiji ) s klimo, ki imajo poleg voznika še 8
sedežev. Naroěnik zahteva, da ponudniki prevoze v okviru pľedmetnega javnega naročila
izvajajo z okoljsko ěim bolj pľijaznimi vozili, torej vozili, ki so uvrščenav čim višji emisijski
razred. Kombiji morajo imeti vgrajenę varnostne pasove in naslonjala za g|avo.
o

SKLOP 3: kombi pľevozi otľok s nosebnimi potrebamĺ v OŠHELENE PUHAR
KRANJ

Predmet javnega naročila so prevozi otrok s posebnimi potrebami iz naselja Naklo, Strahinj'
in Podbrezje do oŠHelene Puhar, Kidľičeva 5 l, Kranj in nazaj _ dnevno pľibližno40 km.
otrocimoľajo bitiv šolido 7:50 ure, s poukom pa zaključijo do l4.00 ure.
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Število otrok se lahko med letom spremeni.
Prevozi se bodo opravljali z motornimi vozili ( kombiji ) s klimo, ki imajo poleg voznika še 8
sędežev. Naľočnik zahteva, da ponudniki prevoze v okviru predmetnega javnega naľočila
imajajo z okoljsko čim bolj prijaznimi vozili, torej vozili, ki so uvrščenav ěim višjiemisijski
ĺazted. Kombiji morajo imeti vgrajene varnostne pasove in naslonjalazaglavo.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za posamezen sklop ali za vse sklope.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naroěnik v primeru prejema ne bo upošteval.

3.

POVABILO ZATT.DELAVO PONUDBE IN VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi 40. ělęna Zakona o javnem naroěanju (ZJN-3, Uľadni list RS, št. 9ll2015)'
naľočnikvabi zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to
razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje javnega naročila po odprtem
postopku> AVToBUSNI IN KoMBI PREVoZI oTRoK ZA ŠoLsKALETA 2o17l2ol8,
20 1 8 l20 l 9, Ż0 |9 /2020 ÍN Ż0Ż0 /20Ż1 <.

SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naroěnik si pridľžujepľavico, da razpisno dokumentacijo delno spľemeni ali dopolni ter po
potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spľemembe in dopolniĺe razpisne dokumentacije so
sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spľemembe
razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naroěil in spletnih stľaneh naročnika,
saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavnidel ľazpisne dokumentacije.
5.

VPRAŠANJA, oDGovoRI IN PoJASNILA
Ponudniki postavijo vprašanja na Portal javnih naroěil. Naroěnik bo v zakonskem roku na
Portal javnih naľoěil posredoval pisni odgovor. odgovornost ponudnika je, da izpostavi
morebitne nejasnosti, protislovja, opustitve in podobno, pred oddajo svoje ponudbe (do roka
zazahtevanje pojasnil), tako da se lahko zagotovi predloŽitev dopustne ponudbe, kije v celoti
skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije, vključno z vso spremljajočo dokumentacijo.

6.

PREDLoŽITEV PoNUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zapľti ovojnici, z jasno oznako in napisom "PONUDBA - NE
ODPIRAJ'', z navedbo predmeta javnega naročila > AvToBUsNI IN KOMBI PREvozI

oTRoK zA ŠoLsKALETA

2o17/2ol8,20l8/20lg,20|912020

označbo sklopa, zakaterega oddaja ponudbo ( npr.

2in3).

sKLoP

1'

lN

20Ż0/Ż021.<<

in z

sKLoP 1inŻ, sKLoP

1'

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika.
V kolikor vsak izvod ponudbe obsega veě ovitkov, moľajo biti lełi oštevilčeni.
7.

NAčIN, MEsTo IN čAs oDDAJE PoNUDBE:
ki bodo predložene bodisi osebno bodisi po pošti najkasneje do
uľe na naslov občina NAKLO' Stara cesta 61,4202 NAKLO.

Upoštevane bodo ponudbe,

l4.7.20|7 do 10:00
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MEsTo IN čAs JAVNEGA oDPIRANJA PoNUDB:
Na naslovu občina Naklo, Staľa cesta 6l,4202 Naklo, sejna soba (klet) dne l4.7.2ot7 ob
10:30 uľi.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkaźejo s pooblastilom 7A zastopanje ponudnika, lahko na
postopek odpiranja ponudb dajo svoje pripombe. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti
zastopniki ponudnika iďali prokuristi, saj se le_ti se izkażejo z ustľemím osebnim
dokumentom. Tretje osebe bodo na odpiľanju ponudb lahko prisotne brez možnosti dajanja
pľipomb na zapisnik.
Naroěnik bo pľisotnim predstavnikom ponudnikov vľočilkopijo zapisnika o odpiranju
ponudb. V kolikor se kopija zapisnika ne vľočina odpiranju ponudb, jo bo naročnik
posľedoval ponudnikom po elektľonski pošti na kontaktne naslove e_pošte, navedene v
ponudbah. Naročnik si pridrŽuje pravico, da zapisnike posľeduje tudi na dľug ustľezen način
(po pošti' po faksu, ipd.).

oBčINA NAKLo
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n.

NAVoDILA PoNUDMKoM Z^IZ.DELAVo Polľt'DBE

1.

Navodila so namenjena za pomoč pri pľipľavi ponudbe. Ponudniki morajo ponudbo
sestaviti v skladu s temi navodili, pri čemer moľajo predložiti vse zahtevane podatke v
obliki in po vrstnem ľedu' kotje zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatkę v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora
biti izpolnjena in natisnjena, natipkana ali napisana zneizbrisljivo pisavo.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in
obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki moĄo izjave pľedložiti
brez dodatnih pogojev. Vse pľiloge moľajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani
ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščeneosebe s priloŽenim pooblastilom),
ľazen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in Žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s

podizvajalci.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo. Popravljene napake mora ponudnik opremiti z żigom in podpisom svoje
pooblašěene osebe.

Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega razpisa v celoti ter se ne moĘo prijaviti za
inl ajanje posamezn ih stoľitev predmetneg a r azpisa.
Na javni razpis se lahko pľijavijo pľavne osebe z ustrezno registracijo.
oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili:

o
o
o
.
o

o
o
o
o
Obćna Naklo

Zakona o javnem naroěanju (ZJN-3; Uradni list RS, št.9ll2015, Uľadni list Evropske
unije, št. 307 /Ż0l 5, 307 l20| 5);

Zakona o pľavnem varstvu v postopkih javnega naroěanja (Uradni list RS, št.
43/201l, 60/20ll - ZTP-D, 63/Ż013,90/2014 - ZDU-ll,95l20l4 - ZIPRSl415-C'
96/2015 _ ZIPRS 161 7 80/Ż016 - ZIPRS 171 8);
'
Zakona o financiľanju oběin (Uradni list RS' št. 1Ż312006, l0|lŻ007 - odl. US,
5712008,94/2010-ZIU,36/2011,40/20lŻ-ZUJF,104/2012-ZIPRSl3|4,l01/2013
- ztpRsl4t s, t4/2015 - ztpRsl4l S-D, t4/2015 - zuuJFo,96/2015 - zlPRSl6l7,
8012016 -

ZIPRSl7l8)

o

izvrševanju pľoľaěunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018
(ZIPRS l7l 8; Uradni list RS, št. 80/20l6)
Zakona o javnih financah (Uradni list RS, śt.79ll999, 124/2000,79/200l,3012002,
110/2002 - ZDT-B,56/2002 - ZJU,lŻ712006 - ZJZP,14/2007 - ZSPDPo' 109/2008,
49t2009,38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - zDtulz,46/2013 - ZIPRS13l4-4,
Zakona

t0t/2013,101/2013 -ztpRsl4l5,38/2014 -ztPRsl4l5-A,1412015 -zlPRSl4l5-D,
5 5 120 I 5 - ZF isP, 96/20 I 5 - ZIPRS I 6 I 7, 80/20 16 - ZIPRS I 7 I 8)
Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. l09/2010,57/20|2,63/2013,
68t2016),

Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 13l/2006,5/2007 - PoPr.'
lŻ3/2008' Ż8/Ż010, 491201|, 40/2012 - %UJF , 57 /Ż0lŻ, 39/Ż0|3, 92lŻ0l5),
Zakona o vaľnosti cestnega pľometa (Uradni list RS, št. 56/08 _ uľadno prečiščeno
besedi lo, 57 /08 - ZLDUV CP, 58/09, 36/ 10, I 06/ I 0 - ZMV, I 09 / I 0 - ZCes-l, I 09/l 0
- ZPTCP, I 09/l 0 - ZY oz in 39/ | 1 - ZJZ-E),
Zakona o integriteti in pľepľečevanju korupcije (Uradni list RS, śt.4512010,26/201l,
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30/201I - skl. US,43l20l l;ZIntPK);
Pravilnika o postopkih za izvľševanje pľoraěuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št' 50/07,6ll08, 99109 _ ZIPRSl01l,3ll3 in 8l/l6),
o Uredbe o finančnih zavarovanjih prijavnem naročanju (Uradni list RS, śt.27116)
o obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.97/07 - uľadno prečiščenobesedilo) ter
o skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naroěila,
o skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo podľočje javnih naroěil
in drugih veljavnih pľedpisov v Republiki Sloveniji.

o

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna
prepoved poslovanja na podlagi doloěbe 35. ělena ZIntPK. V primeru nastopanja
subjekta, za katercga je na podlagi doloěbe 35. ělena ZIntPK dovoljeno pogojno
poslovanje' se morajo takšni subjekti vzdrżati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na
odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. Y zvezí s tem morajo biti dosledno
upoštevana določila Z|ntPK in relevantne doloěbe ZJN-3 (3. odstavek 91. ělena). V
primeľu kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.

Na naľoěnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali
izv ajanju

.
e

j

pri

avne ga naroč i la posredovati podatke o :

svojih ustanoviteljih, dľužbenikih, delničarjih, komanditistih alidrugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb in
$ospodaľskih subjektih, zakaterc se glede na določbe zakona, kiuĘa
gospodarske druŽbe, šteje, da so z njim povezane dľužbe.

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od pĘema

naľočnikovega poziva.

Zaradi zagotovitve transpaľentnosti posla in prepreěitve korupcijskih tveganj je naroěnik
dolžan skladno s 6. odstavkom 14. ělena Z|ntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o
udeležbi fizičnih in pľavnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za
katęre se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane
družbe s ponudnikom. Zafiziěne osebe izjava vsebuje ime in pľiimek' naslov prebivališča
in deleŽ lastnišťva.Če ponudnik predloži |ażno izjavo oziroma da neľesničnepodatke o
navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.

zaěenjatiinirvajati dejanj, ki biv
naprej doloěila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do zaěetka veljavnosti
pogodbe naroěnik in ponudnik ne smeta zaěenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da
pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. V pľimeru ustavitve postopka
nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteŹevali razveljavitev ali
spľemembo odločitve o izbiľi izvaja|ca ali bi vplivali na nepristľanskost naročnika in/a|i
Drżav ne revizij ske kom isij e.

V

Ż.

ěasu javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta

PRIčETEK IN DoKoNča.ľľnPoGoDBENIH DEL:

Po pľavnomočnosti odločitve naľoěnika o oddaji javnega naroěila bo z izbranim
ponudnikom za posamezen sklop sklenjena pogodba. Pogodba bo sklenjena za čas od
1.9.2017 do 30.6.2021.
3.

TZDELAVA PONUDBE:

3.1.

Jezik in oblika ponudbe:

0bt'mo Nąklo
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Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku.
Ponudba se sestavi tako' da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le te. Ponudniki ponudbenih obrazcev
ne smejo spreminjati na naěin, da vpisujejo dodatne podatke in dodatne postavke, ki v
obrazcih niso predvidene, da čľtajopodatke, itd. Takšnih dodatnih sprememb naročnik ne
bo upošteval, v kolikor pa se nanašajo na ceno pa bo naroěnik ponudbo s takšnimi
dodatnimi spremembami, če slednje niso v skladu z 89. ělenom ZJN-3, izločil. Vsi obrazci
moľajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika.

obrazec pogodbe moľa biti na vsaki strani paľafiran in na zadnji stľani podpisan in
žigosan s stľani ponudnika, pričemer obrazca pogodbe ni potľebno izpolniti.

odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega raz|oga za zavĺnitev ponudbe' pač pa
lahko v okviru zJN-3 naroěnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti.
Naroěnik bo upošteval tuditakšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene
vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v biswenih delih
podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika.
Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložitioriginala, pač pa zadostuje
fotokopija dokazila, razen v primeľih, kjer je izręcno navedeno drugače. Naľoěnik pa
lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu pľedloŽi na
vpogled original, ki ga lahko pľimeľja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih
predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v
tľenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predloŽiti v roku, ki ga
določi naroěnik, v naspľotnem primeru bo naľočnik ponudbo zavmiL

Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo praviloma v ľegistľatorju šiľine,ki ustľeza
ľazpisni dokumentacij i.
Ponudbena dokumentacija moľa biti preluknj ana, pÍevezana z vrvico, katera mora biti
zavezana in zapečatena, in to na tak način, da se omogoěi pregled ponudbe brez njenega
razvezovanja.

Javnost ĺn zaupnost postopka:
Naľočnikmoľa zagotoviti vaľovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja
vaľstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne druŽbe, štejejo za osebne
ali tajne podatke ali poslovno skľivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem
naľoěilu je po datumu oddaje naľočilajavna' če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih
podatkov. Pľed tem datumom določbe zakona, ki uľejajo dostop do informacij javnega
znaěaja, ne veljajo.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod vaľstvo osebnih podatkov,

zaupne ali poslovno skrivnost oznaěi s klavzulo )ZAUPNO( ali )POSLOVNA
SKRI\/NOST< in paľafo osebe, kije podpisnik ponudbe. Čenaj bo zaupen samo določen
podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del poděľtan, v isti vľstici ob desnem
robu pa oznaka )ZAUPNO(< ali >POSLO\rNA SKRIVNOST< in parafa osebe, ki je
podpisnik ponudbe.

ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zavpne podatke ali poslovno skrivnost

ne

sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo
pod zaupne ali poslovno skrivnost. Dokumenti, kijih bo ponudnik upľaviěeno oznaěil kot
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zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo upoľabljeni samo za namenę javnega razpisa in ne
bodo dostopni nikomur izven kroga oseb' ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik
bo v celoti odgovoľen za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Naroěnik bo
ponudbeni
obľavnaval kot zaupne ali kot poslovno skľivnost tiste podatke

v

dokumentaciji, ki bodo oznaěene s klavzulo )ZAUPNO( ali )PosLoVNo
sKRI\rNosT< in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je
navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi pľedpisi sodijo pod zaupne podatke,
poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35' ělena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega
blaga, storitve ali gradnje in koliěina 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 dľugih meril. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni
oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot
poslovna skrivnost' ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take. Naročnik si
pľidržujepravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu
zzakonom sodijo pod javne podatke.
Ponudba mora biti zloŹena v naslednjem vrstnem redu:

l.
2.
3.
4.

lzpolnjen, natisnjen in podpisan obĺazec ESPD
Razpisniobrazci od št. 1 do št. 12

Vzorec pogodbe
Tehnične specifikacije

Vľstni red se loěi s pľegľadnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi poglavij. Vsaka
stran razpisne dokumentacije mora biti žigosana in parafirana.
3.2.

Skupna ponudba

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov. V ponudbi mora skupina
gospodaľskih subjektov oz. partnerjev v skupni ponudbi pľedložitis stľani zakonitih
zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum ali pogodbo,izkatere
izhajajo sledeče informacij e :

-

imenovanje nosilca posla pri izvedbijavnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo
z naroěnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
obseg storitev ( nataněna navedba vrste in obsega storitev )' ki jo bo opravil
posamezni paľtneľ v skupni ponudbi in odgovornosti posameznega partnerja v
skupni ponudbi,
izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naroěila in da z njimi v celoti
soglašajo,

izjava, da so vsi partneľji v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz
razpisne dokumentacij e in

navedba, da partnerji odgovaľjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo
celotnega naročila.
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Izkazovanje, da niso podani Íazlogi za izključ,itev, kot jih opľedeljuje 75. ělen ZJN-3 in so
navedeni v točki 6.tega poglavja ( Pogoji zaugotavljanje sposobnosti ), moľa biti podano
s strani vseh sodelujoěih gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pľi
posameznem pogoju te razpisne dokumentacije določeno drugaěe, ugotavlja kumulativno,
za vse gospodarske subjekte v skupni ponudbi.
3.3.

Ponuđba s podizvajalci

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvaja|ec del javnega naroěila
odda v izvajanje drugiosebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je ponudnik, ki je pravna ali
fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naľočniksklenil pogodbo o izvedbi javnega
naročila, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naľoěila. V
razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo
pÍevzetega naroěila ne glede na število podizvajalcev.

Če bo ponudnik izvajaljavno naroěilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
. navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga nameľava oddati v
podizvajanje,
. kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
.predložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev skladu z79. ělenom ZJN-3 in
. priložiti zahtevo podizvajalca za neposľedno plačilo, če podizvajalec to zahteva'
Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja
popusta na ponudbeno ceno' pľidobil predhodno soglasje podizvajalca k zniżanju
ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se
bo upošteval tudi na vrednost del' kijih bo izvedel podizvajalec.

Glavni izvajalec moľa męd izvajanjem javnega naľoěila naľoěnika obvestiti o morebitnih
spremembah infoľmacij iz pĘšnjega odstavka in poslati informacije o novih
podizvajalcih' kijih nameľava naknadno vkljuěiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev,
in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključiwe novih podizvajalcev

moľa glavniizvaja|ec skupaj z obvestilom posredovatitudikontaktne podatke in zakonite
zastopnike predlaganih podizvajalcev, podpisano izjavo ter pľiložitizahtevo podizvajalca
za neposredno plaěilo, ěe podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavľnil vsakega podizvajalca, ěe zanj obstajajo razlogi za izkljuěitev iz
prvega' drugega ali ěetrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v pľimeru iz tretjega
odstavka 75. člena ZJN-3.

Ne glede na to alije naročnik v razpisni dokumęntaciji kot relevantne opredelil razloge za
izkljuěitev iz 6. odstavka 75. ělena ZJN-3, lahko zavme vsakega podizvajalca, će zanj
obstajajo razlogi za izključ,itev iz točke ě, d, 8 in h ó. odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziľoma vkljuěitev novega
podizvajalca' če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje alidokončanje del in ěe novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, kijih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti
glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z2. in 3. odstavkom
Obc'nru Naklo
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plačilo, se šteje, da je neposredno plaěilo podizvajalcu obvezno' kar sta dolžan upoštevati
naroěnik in glavni izvajalec.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plaěilo v skladu s tem ělenom' mora:
. glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s
stľan i glavn ega izv ajalca neposredno plačuj e pod izvaj alcu,
. podizvajalec pľedložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo tedatev do ponudnika,
. glavni iz-ĺaja|ec svojemu ľačunupľiložitiračun podizvajalca, kiga je predhodno potrdil.

če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. ělenom ZJN-3, bo naročnik
od ponudnika oziroma prevoznika zahteval' da mu najpozneje v 60 dneh od plačila

koněnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec
pľejel plačilo za irvedene storitve. Nepredložitev izjave v roku je raz|og za uvedbo
prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred DrŽavno revizijsko komisijo. Poleg globe
je sankcija tudi izločitev iz postopkov naľočanjaza predpisano obdobje.

Ponudbena cena:

3.4.

Ponudbena cena mora biti navedena v evrih ter predana na Obrazcu ponudbe iz poglavja
III. Ponudnik mora navesti koněno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške,
popuste in rabate ter DDV

Vľednosti na obrazcu ponudbe se vpisujejo na dve decimalni mesti.

Pľi izraěunu ponudbene vľednosti moľajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo
na izraěun cene: stroške dela, celotne stroške v nezizvozili ( stľoškevzdrżevanjavozil,
stroške goriva' stroške registracij in ostalih dajatev, itd. ) in vse ostale elemente, ki so
razvidni iz opisa predmeta in zahteve naroěnika _ tehničnega dela in vplivajo na izračun
ponudbene vrednosti.

Pri izračunu ponudbenih cen in vrednosti ponudbe moľajo ponudniki upoštevati tudi vse
zahteve naročnika, ki so navedene v tehničnem delu razpisne dokumentacije (opisu
predmeta javnega naroěila) in zahteve naročnika, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije.

Naěin plačila ín obľačuna:
Pľevoznik se zaveże raěun za opravljene stoľitve v posameznem koledarskem mesecu
izstaviti najkasneje do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.

Naroěnik moľa najkasneje v roku 8 dni po uradnem pĘetju raěuna in morebitnih
dokaznih dokumentov ľačunpregledati, ga v nespoľnem znesku potrditi, v spoľnem
znesku pazavrniti. Naročnik bo nesporni znesek po izstavljenem računu plačal 30. dan po
prejemu raěuna.

4.

IZBOR PONUDBE:
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo predložil ekonomsko najugodnejšo ponudbo in ki bo
i

zpo I nj eva I pogoj e iz te r azpisne dokumentac

e.

ij

Ponudba se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi Republike Slovenije ter
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mora v celoti ustľezati zahtevam naročnika.

Naročnik bo izvajalca javnega naročila izbral na podlagi postopka oddaje naročila male
vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3.
Ponudniki morajo oddati ponudbo v skladu z navodili v tej razpisni dokumentaciji; v
določeni obliki, z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev ter jo
oddati v roku.
J.

vELJAvI\ľosT POI\IUDBE

:

Ponudba mora veljati do vključno 30.9.2017. Ponudba mora biti veljavna najmanj do
navedenega roka. Prekľatka veljavnost ponudbe pomeni razlogzazavrnitev ponudbe.
6.

ZAHTEVE IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katercga ne obstajajo raz|ogi
za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potľebam
in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v męziz
oddajo javnega naľoěila, je prispela pravočasno, pľi njej ni dokazano nedovoljeno
dogovaľjanje ali korupcija, naľočnikjeni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega
zagotovlj enih sredstev naroěnika.

Za priznanje sposobnosti ponudnika bo naľoěnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni
organi ali tľetje osebe, spĘel ESPD-Enotni evropski dokument, s kateľim ponudnik
dokazuje:

.da ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerih bi bil izkljuěen iz
sodelovanja v postopku javnega naročanja

.izpolnjuje pogoje za sodelovanje v skladu s 76. členom ZJN-3
.izpolnjuje objektivna pľavila in merila v skladu z 82. členom ZJN-3.

Če ponudnik uporablja zmogljivosti dľugih ponudnikov' mora ESPD vsebovati

vse

informacije tudi v mezi s subjekti , katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Obrazec ESPD je obvezen tudi za vse partnerje v skupnem nastopu ter za vse
podizvajalce, ki jih ponudnik navede v svoji ponudbi. ESPD predstavlja uradno izjavo
gospodaľskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, hkľati pa zagotavlja ustrezne informacije' kijih zahteva naľočnik. Poleg tega
je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vkljuěuje
pa tudi uľadno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja
sposoben predložiti dokazila.

Čeje potrebno, da se zagotovi pľavilna izyedba postopka javnega naroěanja, lahko
naroěnik ponudnike in kandidate kadaľkoli med postopkom pozove, da predložijo vsa
dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik bo pľed oddajo javnega
naľočilaod ponudnika zahteval, da pľedloŽi najnovejša dokazila v skladu s 77. ělenom
ZJN-3' Naročnik si pridrŽuje pravico, da pozove ponudnika, da dopolni ali pojasni
predloŽena potrdila.
Ponudnik ni dolŽan predloŽiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, ěe naroěnik potrdila
Obtina Naklo
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ali druge potrebne informacije pridobi bľezplačno z nęposľednim dostopom do nacionalne
baze podatkov katerekoli države članice. Ponudnik prav tako ni dolžan predložiti dokazil,
če naročnik że ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naroöila in so ti
dokumenti še vedno veljavni oz. izkazujejo navedbe v ESPD. Če naľoěnik lahko pľidobi
dokazila neposľedno v bazi podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so
potrebne v ta namen, zlasti spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je
potrebno pa tudi soglasje, da dokazilo pridobi naročnik.
Ponudnik mora pľipraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V
nadaljevanju so opredeljene zahteve' kijih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko
ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v ostalih primerih za kateľe tako določa zakon
(šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
ó.1.

PoGoJI zA UGoTAVLJANJE osNovI\E sPosoBNosTI - RAZLoGI ZA
IZKLJUčITEV zA sKLoP

6.1.1. POGOJ

1(

1.

sKLoP

NEKAZNOVANOST

)

2.

sKLoP

ZA SKLOP

1.

3

SKLOP

2.

SKLOP 3

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naľočanjaizkljuěil gospodarski subjekt,
če ugotovi, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upľavnega'
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izreéena pravnomočna sodba za
dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75' členu ZJN-3.
Naľočnikbo iz postopka javnega naroěanja kadar koli v postopku izkljuěil gospodarski
subjekt, če se izkaže, daje pred ali med postopkomjavnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Dokazilo: Predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD
pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za gospodarske subjekte in

in
za

ělane organov in zastopnike gospodarskega subjekta.

Naľoěnik bo ľazloge za izkljuěitev

iz

prvega odstavka 75. ělena ZJN-3 preveľil v

ustreznem registru.

Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi
podizvajalci mora izpolnjevati pogoj

6.l.2. PoGoJ

2(

s

1 ( nekaznovanost ).

PLAčANI DAVKI IN PRISPEVKI ) zA sKLoP

1.

sKLoP

2.

sKLoP

3

Naroěnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naroěanja izkljuěil gospodarski subjekt,
če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in dľugih denaľnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki uĘa finaněno upľavo' ki jih pobira davčni
organ v skladu s predpisi dtŹave, v kateri ima sedeŽ, ali predpisi drżave naročnika, če
vrednost teh neplaěanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če
na dan oddaje ponudbe ni imel pľedloženih vseh obľaěunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
Naroěnik bo iz postopka javnega naľoěanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt' ěe se izkaŹe' daje pred ali med postopkomjavnega naročanja ta subjekt glede na
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stoťena ali neizvedena dejanja v enem odzgoraj navedenih položajev.

Dokazilo: Predložitęv izpolnjenega' natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD
pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za gospodarske subjekte in

za

Naročnik bo razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril

v

ln

člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta.

ustreznem registru.

partneľjev v skupni ponudbi in vsak izmęd podizvajalcev
podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 2 ( plaěilo davkov in prispevkov).

Vsak izmed

v

ponudbi

s

6.1.3. PoGoJ 3 ( PoNUDNIK NI IZLočEN IZ PosToPKov oDDAJE JAVI\ĺIH
NARočIL ) ZA sKLoP 1. sKLoP 2. sKLoP 3
Naľočnik bo iz postopkajavnega naroěanja izključil gospodarski subjekt' ěeje ta na dan,
ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izloěen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pľed ali med postopkom javnega naroěanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem odzgoraj navędenih položajev.

Dokazilo: Predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD.
Naroěnik bo razlog za izkljuěitev iz a) toěkę četľtegaodstavka 75.člena ZJN-3 preveľil v
evidenci ponudnikov z negativnimi ľeferencami, kijo vodi ministrstvo, pristojno za javna
naroěila.

skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podizvajalci mora izpolnjevati pogoj 3 ( gospodarski subjekt ni izloěen iz postopkov
oddaje javnih naroěil ).

Vsak izmed

6,1.4. PoGoJ

4(

ZA SKLOP

partnerjev

v

GLoBA ZARADI PREKRŠKA v zvvz| s PLAčILoM ZA DELo
1.

SKLOP

2.

SKLOP

)

3

Naľočnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v
zadnjih treh letih pľed potekom roka za oddajo ponudb s pľavnomoěno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drŽave članice ali tretje drŹave dvakrat
izreěena globa zaradi prekľška v mezi s plačilom za delo.
Naroěnik bo iz postopka javnega naľočanja kadar koli v postopku izkljuěil gospodarski
subjekt, ěe se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem odzgoraj navedenih položajev.

Dokazilo: Predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD.
Naroěnik bo razlog za izkljuěitev izb) toěke ěetľtega odstavka 75. ělena ZJN-3 preveril v
enotnem infoľmacijskem sistemu na področju javnega naročanja (t.i. aplikacijieDosje).

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

s

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

ó.1.5.PoGoJ5(INsoLvENčNI
Oht'ua Naklo
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PRENEHANJA, LIKVIDACIJA

)

ZA SKLOP

1.

SKLOP

2.

SKLOP

3

Naročnik bo iz postopka javnega naroěanja izključil gospodarski subjekt, če se je nad
njim začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu' ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega pľenehanja, ali postopek likvidacije po
zakonu, ki ureja gospodaľske družbe, ěe njegova sľedstva ali poslovanje upľavlja
upľavitelj ali sodišče,ali če so njegove poslovne dejavnosti zaěasno ustavljene, ali ěe seje
v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali paje nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami.

Dokazilo: Pľedložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD.
Naroěnik bo ľazlog za izkljuěitev izb) toěke šestega odstavka 75. ělena zJN-3 preverilv
ustreznem registru.

partnerjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podizvajalci moľa izpolnjevati pogoj 5 (gospodarski subjekt ni v insolvenčnem postopku,
postopku pľisilnega prenehanja ali v likvidaciji).

Vsak izmed

6.1.6. PoGoJ
ZintPK

6
)

(v zvvzl s PREPovEDJo PosLovANJA NA PoDLAGI

ZA SKLOP

1.

SKLOP

2.

SKLOP

35.

čLENÄ

3

Naročnik bo iz postopka javnega naroěanja izključil gospodaľski subjekt, ěe se izkaže, da
uvršěen v evidenco poslovnih subjektov, kateľim je prepovedano poslovanje z
naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in pľeprečevanjukorupcije (Uradni
list RS, št.691201l ZintPK_UPB2).

je

Dokazilo: Izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2. Naročnik bo izpolnjevanje pogoja
preveril v javni evidenci Komisije za pľepľečevanje koľupcije.
Vsak izmed partneľjev v skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podiz.tajalci mora izpolnjevati pogoj 6 ( v zvezi s prepovedjo poslovanja na podlagi 35.
ělena ZintPK ).

6.2.

POGOJI ZA IZKAZOVANJE SPOSOBNOSTI ZA OPRAVLJANJE POKLICNE
DEJAVI\ľoSTI IN PoGoJI zA IzIKAzovANJE EKoNoMSKEGA IN
FINANčNEGA Pol,oŻl'łe^zA sKLoP 1, sKLoP 2, sKLoP 3

6.2.1, PoGoJ
SKLOP

1(
1.

sPosoBNosT zA oPRAVLJANJE PoKLICNE DEJAVI\ĺoSTI) zA

SKLOP

2.

SKLOP

3

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registľov, ki se vodijo v
drŹavi ělanici, v kateri ima ponudnik sedeŽ. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v
drźavah ělanicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Gospodarski subjekt ima veljavno licenco za oprav|janje prevoza potnikov v notľanjem
cestnem prometu za vsa vozila, s kateľimi bo izvajaljavno naľoěilo (izvod licence je izdan
s strani Gospodarske zbornice Slovenije zapravne osebe oz. obľtne zboľnice Slovenije za
fiziěne osebe oz. druge ustrezne institucij e za tuje pravne osebe).

Dokazilo: PľedloŽitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD in
pľedložitevkopije licence za oprav|janje prevoza potnikov v notranjem cestnem prometu
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za vsa vozi|a, s katerimi bo izvajal javno naročilo.
iz ěeÍrtega odstavka

Naročnik bo ľazlog za izkljuěitev

76. ělena ZJN-3 pľeveril v

ustreznem ľegistľu.

Za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji bo naroěnik zahteval
pisno dokazilo o vpisu v poklicni ali poslovniľegister.

Vsak izmed paľtneľjevv skupni ponudbi in vsak izmed podizvajalcev v ponudbi s
podizvajalci moľa izpolnjevati pogoj l ( v zvezi s sposobnostjo za opľavljanje poklicne

dejavnosti).

6,2.2. PoGoJ
2.

2(

SKLOP

3

NEBLoKIRANoST PosLov|tIH RAčt'Nov ) zA sKLoP

1.

sKLoP

Gospodarski subjekt v zadnjih l80 dneh oziroma 6 mesecih pred objavo javnega naroěila
ni imel blokiľanih poslovnih ľaěunov.
Pogoj mora izpolniti ponudnik in vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi.

Dokazilo: Predložitev izpolnjenega, natisnjenega in podpisanega obrazca ESPD' Naročnik
bo izpolnjevanje navedenega pogoja pľeveľil v dostopnih ľegistrih in evidencah.

6.3. PoGoJI zA IzKAzovANJE
SKLOP

TEHNIčNE IN KADRovsKE sPosoBNosTI zA

1 ( avtobusni prevozĺ otrok v OŠNAKLO )

6.3.1. PoGoJ 1 ( TEHNIčľłIN KADRovsKA sPosoBNosT)
avtobusni nrevozi otľok v oŠľłxr-ol

zA sKLoP

1

Ponudnik moľa razpolagati z zadostnim številom voznikov, od katerih ima vsak najmanj
leta delovnih izkušenj.

(

3

Ponudnik moľa ľazpolagati z zadostnim številom tehnično brezhibnih vozil ( najmanj 4
afiobusi s kapaciteto najmanj 49 sedežev poleg voznika), ki izpolnjujejo zakonsko

določene pogoje' ki niso starejši od 5 let. Yozi|a ( avtobusi ) morajo biti okoljsko ěim bolj
prijazna, toĘ uvrščenav čim višji emisijski ľazred in morajo imeti vgrajene varnostne
pasove ter naslonjala za glavo.

Ponudnik moÍa za9otavljati nadomestno vozilo in/ali nadomestnega voznika v primeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika v odzivnem času najveě 40 minut ( odzivni čas
zaěne teěi od klica voznika okvarjenega vozila in pľeneha teěi, ko nadomestno vozilo
prispe do zaěetne relacije ). Nadomestno vozilo bo bodisi na sedeŽu ponudnikďpaľtnerja v
skupni ponudbi/podizvaja|ca bodisi na drugi lokaciji, ki ustľeza navedenemu odzivnemu
ěasu.

Dokazilo: lzjava o zmogljivosti, iz katere izhaja, da ponudnik ( sam ali s partnerji v
skupni ponudbi ali s podizvajalci ) razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo stoľitev in tehnično bľezhibnimi vozili (Razpĺsni obľazec št. 41; ponudnik je
dolžan pľedložitifotokopije vozniških dovoljenj voznikov in fotokopije prometnih
dovoljenj vozil.

6.3.2. PoGoJ
()bćnltl Ntlklo

2(

REFERENCE PoNUDNIKA\aASKLoP
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Ponudnik mora navesti seznam referenc iz katerih izhaja, da je v zadnjih tľeh (3) letih
pred objavo tega javnega razpisa izvedel storitve prevozov otrok za vsaj dva (2)
pogodbena partnerja v vľednosti posamezne reference vsaj 70.000,00 EUR zDDYl šolsko
leto (Razpisni obľazec št.5).
Ponudnik moľa predloŽiti vsaj dve ľefereněni potľdili, potrjenih s strani naľočnikov,iz
kateľih izhaja, da je v zadnjih treh (3) letih pľed objavo tega javnega razpisa izvedel
storitve prevozov otrok v vrednosti posamezne reference vsaj 70.000,00 EUR zDDYI
šolsko leto (Razpisnĺ obrazec št. 6 ).

Naročnik bo upošteval tudi refeľence podizvajalcev, v kolikoľ se bo ponudnik nanje
skliceval.
6.4.

FINANčNA zAvARovANJA ZA SKLOP 1 ( avtobusnĺ prevozi otrok v OŠ
NAKLO )

6.4.I. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE ZA SKLOP t (
otľokv oS NAKLO

avtobusni prevozi

Ponudnik mora v ponudbi pľiložitipodpisano bianco menico za resnost ponudbe z
izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z veljavnostjo do
30.9.201'7 v višini 8.000,00 EUR. Ponudnik moľa pľedložitiizpolnjeno, podpisano in
žigosano menično izjavo v skladu zvzorcem ( Razpisnĺ obľazec št. 7 ).
Naěin izpolnjevanja:
V primeľu paľtneľske ponudbe naročnik zahteva eno finaněno zavarovanje za resnost
ponudbe, ne glede na število partnerjev.

Dokazilo: Originalna podpisana bianco menica za resnost ponudbe z izpolnjenim in
podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčitev, ki je skladen z vzorcem iz
razpisne dokumentacije( Razpisni obľazec št. 7 ) in v zahtevani višini ter z zahtęvanim
trajanjem veljavnosti. Naročnik bo kot nedopustno, brez moŽnosti dopolniwe ponudbe,
zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik predloŽil nepodpisano, preluknjano, pľečrtanoali
dľugače poškodovano bianco menico.

6.4.2. ZAvARovANJE zA DoBRo IN PRAvočAsNo IZvEDBo PoGoDBENIH
oBvEzNosTI zA SKLOP 1 ( avtobusnĺ prevozi otľok v oŠNAKLO )
Ponudnik moľa k ponudbi pľedložiti lzjavo o predložitvi zavarovanja ( nepreklicne in
bľezpogojne bančne garancije oz. garancij e zavarovalnice na prvi poziv) za dobľo in
pravoěasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti zDDY z
veljavnosdo do vključno 60 dni dalj kot bo v pogodbidoloěen ěasza izvedbo naroěila, ki

jo bo izbrani ponudnik moľal predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe ( Razpisni
obrazec št.7a ). Izjavaje pripľavljena v skladu z vzorcem garancije (Razpisnĺ obľazec
št.7b ).

V

kolikor ponudnik v doloěenem ľoku ne predloži bančne garancije oz. gaľancue
zavarovalnice za dobro in pľavoěasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz l. odstavka te
toěke, ima naľoěnik pľavico unověiti zavarovanje za ľesnost ponudbe.
Garancijo iz. l. odstavka te toěke pa bo naročnik unověil v primeľu, da obveznosti po
Ohčną Naklo
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pogodbi ne bodo pravočasno in pľavilno izvajane.
izvalalec le-to nadomestiti z novo garancijo.

ó.5. PoGoJI

V

primeru unověitve garancije' moľa

Z^ IZKAZoVANJE TEHNIčNE IN KÁDRovsKE sPosoBNosTI ZA

2 ( kombi nľevozi otrok v OŠNAKLo )

SKLOP

6.5.1. PoGoJ

1(

TEHNIČľłrľ KADRovsKA sPosoBNosT) ZA SKLoP

nrevozi otľok v oŠNAKLO )

2 ( kombĺ

Ponudnik moľa ľazpolagati z zadostnim številom voznikov, od kateľih ima vsak najmanj
leta delovnih izkušenj.

3

Ponudnik mora razpolagati s tehniěno brezhibnim vozilom kombi (8+1)' ki izpolnjuje
zakonsko doloěene pogoje in ki ni starejše od 5 let. Vozilo ( kombi ) mora biti okoljsko

čim bolj prijazno, toľej uvrščenov čim višji emisijski razred in mora imeti vgrajene
varnostne pasove ter naslonjala za glavo.

Ponudnik mora zagotavljati nadomestno vozilo in/ali nadomestnega voznika v primeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika v odzivnem času največ 40 minut ( odzivni čas
zaěne teěi od klica voznika okvarjenega vozi|a in pľeneha teči, ko nadomestno vozilo
prispe do začetne relacije ). Nadomestno vozilo bo bodisi na sedežu ponudnikďpartnerja v
skupni ponudbi/podizvajalca bodisi na drugi lokaciji, ki ustľeza navedenemu odzivnemu
času.

Dokazilo: Izjava o zmogljivosti, iz katere izhaja, da ponudnik ( sam ali s partnerji v
skupni ponudbi ali s podizvajalci ) razpolaga z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo storitev in tehniěno brezhibnimi vozili (Razpisni obrazec št. 4a); ponudnik je
dolžan pľedložitifotokopije vozniških dovoljenj voznikov in fotokopije prometnih
dovoljenj vozil

6.5.2. PoGoJ

NAKLO

2(

REFERENCE PoNUDNIKA

)

ZA SKLoP

2 ( kombi pľevozĺ otrok v

oŠ

)

Ponudnik mora navesti seznam referenc iz katerih izhaja, da je v zadnjih treh (3) letih
pľed objavo tega javnega razpisa izvedel stoľitve kombi prevozov otrok za vsaj dva (2)
pogodbena partnerja (Razpisni obrazec št. 5 ).

Ponudnik mora predloŽiti vsaj dve referenčni potrdili, potľjenih s strani vsaj dveh
naročnikov, iz kateľih izhaja, da je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega
razpisa izvedel storitve kombi prevozov otrok @azpisni obľazec št. 6a;.

Naľočnĺkbo upošteval tudi reference podizvajalcev, v kolikor

skliceval.
6.6.

FINANčNA ZAVARoVANJA zA sKLoP

se bo ponudnik nanje

2 (kombi nrevozi otľok v

6'ó'1' zAvARovANJE ZA REsNosT PoNUDBE ZA SKLOP

oŠľłruol

2 (kombi prevozi otľok v

Ponudnik moľa v ponudbi priloŽiti podpisano bianco menico Za ľesnost ponudbe z
Ohc'na Naklo
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izpolnjenim

in podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev ter z

veljavnostjo do

30.9.2017 v višini 2.000'00 EUR. Ponudnik mora predloŽiti izpolnjeno, podpisano in
žigosano meniěno izjavo ( Razpisnĺ obrazec št. 8 ).

Način izpolnjevanja:
V primeru partnerske ponudbe naroěnik zahtęva ęno finaněno zavatovanje za ľesnost
ponudbe, ne glede na število paľtneľjev.

Dokazilo: originalna podpisana bianco menica za ľesnost ponudbe z izpolnjenim in
podpisanim pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčitev, ki je skladen z vzorcem iz
razpisne dokumentacije ( Razpisni obrazec št. 8 ) in v zahtevani višini ter z zahtevanim
trajanjem veljavnosti' Naľočnikbo kot nedopustno,btez možnosti dopolniwe ponudbe,
zavrnil ponudbo pri kateri bo ponudnik pľedloŽil nepodpisano, preluknjano' prečrtano ali
drugače poškodovano bianco menico.

6.6.2. ZAVARoVANJE ZA DoBRo IN PRAvočAsNo IZVEDBo PoGoDBENIH
oBvBzNosTI zA sKLoP 2 (kombi pľevozi otľokv oŠľarr-o'l
Ponudnik mora k ponudbi predloŽiti |zjavo o predložitvi zavarovanja (menice z menično
izjavo ) za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini l0 % skupne
pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vkljuěno 60 dni dalj kot bo v pogodbi
doloěen ěas za izvedbo naročila ( Razpisni obľazec št. 8a ). Zavarovanje za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbľani ponudnik moral predložiti v l0
dneh po podpisu pogodbe.

V kolikoľ ponudnik v

doloěenem roku ne predloži zavarovanja za dobľo in pľavoěasno
izvedbo pogodbenih obveznosti iz l. odstavka te točke, ima naroěnik pľavico unovčiti
zavarovanje za resnost ponudbe.

Zavarovanje za dobľo in pľavočasnoizvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. odstavka te
točke pa bo naročnik unovčil v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pľavočasnoin
pľavilno izvajane. V pľimeru unověitve zavarcvanja' mora izvajalec le-to nadomestiti z
novim zavarovanjem.

6.7. PoGoJI zA IzKAzovANJE

TEHNIčNE IN KADRovsKE sPosoBNosTI ZA
(kombi
prevozi
SKLOP 3
otľok s posebnimĺ potrebami v oŠHELENE PUHAR

KRANJ

)

6.7.l. PoGoJ

1 ( TEHNIčľłIľ KADRovsKA sPosoBNosT) ZA SKLoP 3 (kombi
nrevozi otľok s nosehnimi nofľehemi v oŠHRLENR PIIHAR KRAN.I )
Ponudnik moľa razpolagati z zadostnim številom voznikov, od katerih ima vsak najmanj
leta delovnih izkušenj.

3

Ponudnik mora razpolagati s tehnično bľezhibnim vozilom kombi (8+l)' ki izpolnjuje
zakonsko doloěene pogoje in ki ni starejše od 5 let. Vozilo ( kombi ) moľa biti okoljsko

čim bolj prijazno,

toĘ uvrščenov čim višji emisijski

vaľnostne pasove ter naslonjala za glavo.

razred in mora imeti vgrajene

Ponudnik mora zagotavljati nadomestno vozilo in/ali nadomestnega voznika v pľimeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika v odzivnem času največ 40 minut ( odzivni čas
zač,ne teěi od klica voznika okvarjenega vozi|a in pľeneha teči, ko nadomestno vozilo
prispe do začetne relacije ). Nadomestno vozilo bo bodisi na sedeŽu ponudnikďpartnerja v
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