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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Naročnik: oBčlNA NAKLO, Stara cesta 61,4202 Naklo

VAB!

vse zainteresirane gospodarske subjekte, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne
dokumentacije za oddajo javnega naročila:

UREDITEV GLAVNE CESTE

-

1. FAZA

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje in merila za
izbiro najugodnejšega ponudnĺka za izvedbo ureditve Glavne ceste - 1. faza, s katerim bo
sklenjena pogodba. Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi morebitne spremembe,
dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije ter odgovori na vprašanja gospodarskih
subjektov.

S spoštovanjem.

.[ina ĺVj
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občĺnaNaklo
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PREDMET JAVNEGA

ĺułnoÓn

Predmet javnega naročĺlaje UREDITEV GLAVNE cEsTE

-

1. FAZA.

Ponudnik lahko poda ponudbo za celotno javno naročilo, naročilo ni razdeljeno na sklope.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
Podrobneje je predmet in specifikac'lja javnega naročila opĺsana v točki Tehnične specifikacije in
obrazcu Ponudbeni predračun _ popis del.
Ponudniki naj skrbno preverijo, da so prejeli celotno razpĺsno dokumentacijo in da so na ta način
seznanjeni z vsemi zahtevamĺ naročnika.
Naročnĺkje predvidel, da se bo javno naročĺloizvedlo skladno z načrtovanim termĺnskim načrtom:

.

RoK zA VPRAšANJA PoNUDN!KoV: do 23.8.2ot7 do 12:00 ure

.

RoK zA PREDLoŽrrv PoNUDB:

do 30.8. do 9:30 ure

.

ODPIRANJE PONUDB:

3o.8.2oĹ7 ob 10:00 uri.

KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba naročnĺka: Bojana Umnik, telefon: 04 27
naklo.si.

11"

02, e-pošta: bojana.umnik@obcĺna-

Kontaktna oseba je navedena zgolj za prĺmere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne
dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije. Vsa pojasnila v zvezi z vsebĺno razpisne
dokumentacije lahko gospodarski subjekti zahtevajo zgolj preko Portala javnih naročil.

GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarski subjekt predstavlja vsaka fizična ali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje
sposobnosti navedene v nadaĺjevanju te razpisne dokumentacije.

Gospadarski$hjekt poleg ponudnika predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski
subjekt. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za ízvedbo prejetega
naročila, ne glede na število podizvajalcev, kijih bo navedel v svoji ponudbi.
Gospodarskĺ subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarskĺ
subjekt glede ĺzpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim ĺn finančnim položajem ter tehnĺčnoĺn
strokovno sposobnostjo (v skladu z 81' členom ZJN-3)'
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Gospodarski subjekt predstavlja tudĺ skupĺna gospodarskih subjektov (skupna ponudba), ki odgovarja
naročniku neomejeno solidarno' Skupna ponudba mora bĺtĺpripravljena v skladu z navodili iz te
razpisne dokumentacije.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJ

E

Razpĺsna dokumentacĺja je brezplačna in
http://naklo.si/.

je dostopna na spletni stranĺ naročnĺka,na

naslovu

Naročnik sĺ pridržuje pravĺco, da razpisno dokumentacĺjo delno spremeni alĺ dopolnĺ ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnĺtve razpisne dokumentacije so sestavni del

razpisne dokumentacije. Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpĺsne
in spremembe predstavljajo

dokumentacĺje, objavljene na Portalu javnĺh naročil, saj pojasnila
sestavni del razpisne dokumentacije.

PREDLoŽlTEV PoNUDB

Ponudniki predložĺjoponudbe do navedenega roka za predložitev ponudb, in sicer osebno ali po pošti
na naslov naročnika oBčlNA NAKLO, Stara cesta 6I,4202 Naklo.

če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prispe na navedeni naslov do zgoraj
navedenega datuma in ure. V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgorai
navedenem naslovu, v sprejemnĺ pisarni naročnika.

Če ponudba nĺ predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena
prepozno. Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnĺl
ponudniku, z navedbo, da je bila prepozna.

Ponudnik nosi vse stroške prĺprave in predložitve ponudbe"

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpĺranju možno preveritĺ,
da je zaprta tako, kot je bĺla predana. Zaželeno je, da so listi ponudbe povezani na tak način, da se jih

ne da neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo z jasno navedbo
predmeta naročila" Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno

označena, skladno s temĺ navodilĺ. Ponudnik naj na prvo stran ovojnico nalepi obrazec >ovojnĺca<.

VPRAŠANJA PoNUDNIKoV lN PoJAsNtLA

NARočľlxł

Ponudniki lahko postavijo vprašanja in zahteve za pojasnila preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo v zakonskem roku na Portalu javnih naročĺlposredoval pisni odgovor. Vsa pojasnila v
zvezi z vsebino razpĺsne dokumentacĺje lahko ponudnikĺ zahtevajo zgolj preko Portala javnih naročil.
PraV tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencĺalnim

ponudnikom posreduje naročnĺkpreko Portala javnĺh naročĺl.Vsa ostala pojasnĺla, ki niso

posredovana na zgoraj predviden načĺnso zgolj informatĺvne narave in niso pravno zavezujoča.
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Naročnĺksi pridržuje pravico, da razpisno dokumentaeĺjo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo sestavni
del razpisne dokumentacije.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo potekalo v sejni sobi na sedežu naročnika na naslovu Stara cesta 6L,4zo2
Naklo.

Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek
odpĺranja ponudb dajo svoje pripombe" Pooblastiĺa ne potrebujejo zakoniti zastopnĺkĺponudnika, leti se izkaŽejo z ustreznim osebnim dokumentom" Drugi subjektĺ bodo na odpiranju ponudb lahko
prisotni brez možnostĺdajanjapripomb na zapisnĺk.

Naročnik bo prisotnĺm predstavnikom ponudnikov vročil kopijo zapisnika o odpiranju ponudb. V
kolikor se kopija zapĺsnĺkane vroči na odpĺranju ponudb, jo bo naročnik posredoval ponudnikom po
elektronskĺ pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v ponudbah ali po pošti v roku treh (3) dnĺ
po ĺzvedenem odpĺranju ponudb"
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splošľłNAVoDlLA
NäÝodilä so namenjena za pomoč pri pŕiprani ponudbé. Ponudniki naj Bonudbc pripravijo v sklaelu s

temi navodili. Ponudniki naj predložijo vse zahtevane podatke v oblikĺ in vrstnem redu, kot je
zahtevano v tej razpisni dokumentaciji.

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in
natisnjena, natipkana alĺ napisana z neizbrĺsljivo pisavo.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prĺlog razpisne dokumentacije ali po vsebĺni in oblĺki enakih
obrazcĺh, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse
priloge morajo biti ĺzpolnjene, podpisane in žigosane s stranĺ ponudnika (zakonitega zastopnika ali
pooblaščeneosebe s príloženim pooblastilom), razen prĺlog, ki jĺh izpoln'ljo, podpišejo in žigosajo
samo tistĺ ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci'

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpĺsno
dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpĺše ponudbo.
V ponudbise predloži:

r
.

en

(1")

izvod ponudbe;

CD/DVD ali USB ključek s skenirano celotno ponudbo v PDF formatu (kĺ je v celoti enaka
origĺnaIu) ĺn drugĺmi dokumenti, kĺ obstajajo v elektronski obliki"

V primeru razhajanj med ponudbo v pĺsnĺoblĺki ĺn elektronsko verzijo ponudbe velja pĺsna verzija.
Dokumentacija v elektronski obliki bo omogočala naročnĺkuhitrejšo obdelavo ponudb.

PRAVNE PODLAGE
Javno naročilo se izvaja predvsem na podlagĺ naslednjih navedenih sprejetĺh zakonov in podzakonskĺh
predpĺsov:

.

.
.
.

Zakon o javnem naročanju (ZN-3; Uradni lĺst RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št.
3O7 /7s1,
Zakon o pravnem Varstvu v postopkĺh javnega naročanja (ZPVPJN; Uradni list Rs, št. 43/tt,
60/ L1. - ZTP-D, 63/ L3 in 90/ 1.4 - ZDU-tl),
7akon o javnih financah (ZF; Uradni list RS, št.7I/7I - uradno prečiščenobesedĺlo, 14/1'3 popr. in Io7/L3,55/L5 - ZFĺsP in 96/15 _ ZlPRs1617),
,akon o integrĺteti ĺn preprečwanju korupeije {ZlntPK;Uradni ]ĺst RS, št-69/aa- uradng
prečiščenobesedilo),
Uredba o finančnih zavarovanjih prĺjavnem naročanju (Uradnilist RS, št.27/L6),
obligacijski zakonĺk (oZ; Uradnĺ líst RS, št.97/o7 - uradno prečĺščenobesedilo),
Vsa ostala veljavna zakonodaja, kivelja v RepublikiSlovenĺji in ureja zadevno področje.
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Pri ĺzvedbijavnega naročila ne more nastopatĺ gospodarskĺ subjekt, za katerega je podana absolutna
prepoved poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZlntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega
je na podlagi določbe 35. člena ZlntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti
vzdržativseh dejanj, kĺ bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi ĺn izvedbĺ postopka alĺ posla. V
zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZlntPK in relevantne določbe ZN-3 (tretji
odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega
postopka.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečĺtvekorupcijskĺh tveganj je naročnik dolžan
skladno s šestĺmodstavkom 14. člena ZlntPK prídobiti izjavo oziroma podatke o udeležbĺfizičnĺhin
pravnih oseb v |astništvu gospodarskega subjekta, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim
subjektom" Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priĺmek, naslov prebivaĺiščain delež lastništva. Če
gospodarski subjekt predložĺlažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima
to za posledĺco nepravilnost ponudbe ozĺroma ničnost pogodbe. Gospodarskĺ subjektĺ morajo glede
na zgoraj navedeno v ponudbĺ izpolnĺti ĺn oddatĺ obrazec >lzjava o lastniškĺhdeležiht<.

V času javnega razpĺsa naročnĺkĺn gospodarski subjekt ne smeta začenjatĺĺn izvajati dejanj, ki bi v
naprej določĺlaizbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnostĺ pogodbe
naročnik in ponudnik ne smeta začenjati dejanj, kĺ bĺ lahko povzročĺla,da pogodba ne bi začela veljati

ali da ne bi bĺla ĺzpolnjena"

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in ĺzvajati postopkov, ki bi oteževalĺ
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri ĺzvajalca ali bi vplĺvali na neprĺstranskost naročnĺka
in/ali DrŽavne revĺzijske komisije'

JEZIK DOKUMENTACIJE IN OBLIKA
Razpĺsna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jezĺku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jezĺku"

Ponudba je lahko v delu, kĺ se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost ĺn tehnično dokumentacijo,
kot so na primer prospektĺ, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.
Potrdila tujih organov se predložijo v ízvĺrniku,ki mu je priložen prevod v slovenskijezik'

Če bo naročnĺkob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenĺl, da je potrebno del ponudbe, ki

ni

predložen v slovenskem jezĺku, uradno prevestĺ v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi
ustreznĺ rok' Stroške prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebĺne ponudbe se upošteva besedilo
ponudbe v slovenskem jeziku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenskijezik.

Ponudnĺk nosĺ vse stroške, povezane s prĺpravo in predložitvijo ponudbe" V prĺmeru, da naročnik
postopka ne zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnĺka oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne
sklene pqgodbe, naročnĺkponudnĺkom odškodnĺnsko ne odgovarja za stroške v zvezĺ s prĺpravo
ponudbe' lzključena je tudi odškodnĺnska odgovornost naročnĺkana podlagĺ 20' člena oblĺgacijskega
zakonĺka za primer, če naročnĺkpostopka ne bo zaključil z izbĺro najugodnejšega ponudnĺka oziroma
če z izbranĺm ponudnĺkom ne bo sklenĺl pogodbe zaradi neĺzpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo
predmeta javnega naročila.
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SKUPNA PONUDBA
Ponudbo lahko odda skupĺna gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnĺkod
slednjih v fazĺ oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina
gospodarskih subjektov predložiti s strani zakonĺtĺhzastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbĺ
podpisan obrazec >lzjava in pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov<, s
katerim se zavežejo;da bodov primeru, da bodo ĺzbranĺna javnem razpisu v roku pet (5) delovnih dni
od pravnomočnostĺ odločĺtveo oddaji predložili podpisan sporazum ozĺroma pogodbo, kĺ bo
vsebovala sledeče informacije:
I
I

.

ĺmenovanje nosilca posla prĺ izvedbijavnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla

ĺn odgovornĺ osebi za podpĺs ponudbe, za komunikacĺjo z

naročnikom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
obseg posla (natančna navedba Vrste in obsega del), kĺ ga bo opravil posamezni gospodarski
subjekt v skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v
skupni ponudbĺ,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjenĺ z navodili ponudnikom in
razpĺsnimi pogojĺ ter merĺli za dodelĺtev javnega naročĺlain da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačĺ|nimipogoji ĺz
razpisne dokumentacije in
navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo
celotnega naročĺla.

PONUDBA S PODIZVAJALCI
podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalee del javnega naročila odda v
izvajanje drugi osebi, to je podĺzvajalcu. Podĺzvajalec je gospodarskĺ subjekt, ki je pravna alĺ fizična
oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbĺ javnega naročĺla,dobavlja
blago alĺ izvaja storitev ozĺroma gradnjo, kije neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V
razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega
naročila ne glede na število podizvajalcev'

Za

Čebo ponudnik izvajaljavno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

.
.
.

navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter
priloŽiti zahtevo podĺzvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne ĺzjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta
na ponudbeno ceno, pridobĺl predhodno soglasje podĺzvajalca k znĺŽanju ponudbene cene tudi v
delu, kĺ ga bo izvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del,
kijĺh bo izvedel podizvajalec.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij ĺz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vključiti v izvajanje takšnĺhgradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petĺh (5) dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni ĺzvajalec skupaj z obvestĺlom
posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnĺke predlaganih podizvajalcev ter priloŽiti
zahtevo podizvajalca za neposredno plačĺlo,če podizvajalec to zahteva.
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Naročnik bo zavrnil vsakega podĺzvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena zN-3, razen V primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN_3"

Neglede na to alíje naročnikv razpisnidokumentacijĺkot relevantne oprede|ilrazloge za izključitev iz
šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za
izključitev ĺz toěke Ęd;g in h 6;odstavka 75. člena äN-3.
Naročnik ĺahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podĺzvajalca, če
bi to lahko vplivalo na nemoteno ĺzvajanje ali dokončanje del in če novĺ podizvajalec ne ĺzpolnjuje
pogojev, kĺ jĺh je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezĺ z oddajo javnega naročila. Naročnĺkbo o
morebitni zavrnĺtvi novega podizvajalca obvestiti glavnega ĺzvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.

V kolĺkor podizvajalec v skladu z drugim in tretjĺm odstavkom 94. člena zN-3, zahteva neposredno

plačĺlo,se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolŽan upoštevatĺ naročnik in
glavni izvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvestĺ javno naročĺlos podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v
skladu s tem členom, mora:

l
'
'

ponudnik v pogodbĺ pooblastiti naročnĺka,da na podlagi potrjenega računa oziroma situacĺje
s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnĺka poravna
podĺzvajalčevoterjatev do ponudnika,
ponudnĺk svojemu računu ali situacĺji priložĺtiračun alĺ situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega
ĺzvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma
situacĺje pošlje svojo pisno izjavo in pisno ĺzjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za
ĺzvedene gradnje ali storĺtve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega
naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnika
pred DrŽavno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za

predpĺsano obdobje

DOPOLNJEVANJE, SPREMINJANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določilĺ89. člena

zN-3.

Česo ali se zdĺjo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložĺtiponudnikĺ, nepopolne alĺ
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo' ĺahko naročnĺkzahteva, da ponudniki v
ustreznem roku predložĺjomanjkajoče dokumente a|ĺ dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne
ĺnformacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma
enake obravnave in transparentnosti.
Naročnik bo od ponudnĺka zahteval dopolnitev, popravek, spremembo alĺ pojasnilo njegove ponudbe
le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali
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dopolnitev, popravek alĺ pojasnĺlo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša ĺzk|jučnona takšne
elemente ponudbe, katerih obstoj pred ĺztekom roka, določenega za predloŽitev ponudbe, je mogoče
objektivno preveritĺ. Čeponudnik ne pred|oži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali
pojasnĺ ustrezne informacĺje ali dokumentacĺje, bo naročnik ponudnika izključil iz nadaljnjega
ocenjevanja.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake; če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni
dejansko predlagana nova ponudba, ponudnĺk ne sme dopolnjevati ali popravljatĺ:

I
I

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremenĺv skladu s sedmim odstavkom 89. člena äN-3
in ponudbe v okviru meril,
tistega dela ponudbe, kĺ se veže na tehnĺčnespecĺfikacĺje predmeta javnega naročila,

tĺstĺhelementov ponudbe, ki vplĺvajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove
ponudbe glede na preostale ponudbe, kijih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na prejšnjĺ odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravitĺ
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se kolĺčĺnain cena na
enoto brez DDV ne smeta spreminjati" Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prĺšlo
do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika,
lahko naročnĺkob pisnem soglasju ponudnĺka popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen
na enoto brez DDV in količin, kĺ jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem
pravilne matematĺčneoperacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano
stopnjo DDV popravĺv pravilno.
oDLočlTEV o oDDAJt JAVNEGA NARočILA
Naročnĺkbo sprejel odločitev o oddajijavnega naročila v roku devetdeset (90) dni od roka za oddajo
ponudb, ki bo objavljena na Portalu javnih naročil.
Naročnik o vseh odločitvah obvestĺ ponudnike na način, da odločĺtevobjavi na Portalu javnĺh naročil'
odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na PortaIu javnih naročit.
Naročnik ponudnike opozarja, da so sami dolžnĺspremljatĺ objave odločitev na Portalu javnih naročil.

Če se v objavi odločĺtvena Portalu javnih naročil nĺ mogoče sklicevatĺ na objavljeno povabilo k
sodelovanju, naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, kĺ ureja upravni postopek, in na dan
odpošiljanja ponudnĺku tudi objavi na Portaĺu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost, če je to glede na vrednost prĺmerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodnĺ ugotovitvi utemeljenostĺ, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni ĺn
sprejme novo odločitev, s katero nadomestĺ prejšnjo.

ZAVRNITEV VSEH PoNUDB, USTAVITEV PosToPKA lN oDsToP oD IZVEDBE JAVNEGA NARočItA
Naročnik lahko kadarkoli skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila,
zavrne vse ponudbe alĺ odstopi od izvedbe javnega naročĺla'
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DoDATNA ĺuRRočll-ł
Naročnik sĺ v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do
izvedbe postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim ĺzvajalcem, v kolĺkor bo tekom
izvajanja del nastopila potreba po novih gradnjah, kĺ pomenijo ponovitev podobnih gradenj ĺn so te
dodatne gradnje v skladu z osnovnim projektom"

ZMANJšANJE oBsEGA NARočl LA
Naročnĺksi prĺdržujepravico, da zmanjša obseg razpisanih del, ne da bi zato moral navajatĺ posebne
razloge. Ponudnikĺ morajo to dejstvo upoštevati pri sestavĺ ponudbenĺh cen.

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do
uveljavljanja odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih
del. lzbranĺ ponudnĺk nima pravice do kakršnĺhko|izahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega
naročila"

ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki, ki z udeležbo V postopku ozĺroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne
podatke oziroma poslovne skrivnostĺ, so jĺh dolžni varovati v skladu s predpisi.

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo
uporabljeni zgolj za namene postopka ĺn ne bodo dostopnĺ nikomur zunaj kroga oseb, kĺ bodo
vključene v postopek konkretnega javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljenĺ na odpĺranju
ponudb nitĺ v nadaljevanju postopka alĺ pozneje. Te osebe kot tudĺ naročnĺkbodo v celoti odgovorni
za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve
ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna
vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatkĺ, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okvĺru drugih meril.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani
v nobenem javnem regĺstru alĺ drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali
internimi aktĺ ponudnika označenĺkot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora V tem primeru
predložiti sklep o varovanju poslovne skrĺvnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik
šteje za poslovno skrivnost' Naročnik bo obravnava| kot takšne tĺste dokumente V ponudbeni
dokumentacĺji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov ĺn bodo jasno označeni kot
poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimĺ črkami izpisano >IZAUPNo< ali
))PosLoVNA sKRlVNosTu). Čenaj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora
biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka >ZAUPNO< ali
,)PosLoVNA sKRĺVNosT<. ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno

skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagĺ predpisov ne

sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsĺ podatki, ki so na podlagiZJN-3 javnĺoziroma podatki, ki
so javnĺ na podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani'
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runčlĺvpReoloŽlľvE DoKUMENToV PR! PRlPRAVI PoNUDBE
Ponudnikĺ naj ponudbo pripravĺjo tako:

.
.

da so vsidokumenti na mestĺh, kjer je to označeno, podpisanĺ s strani pooblaščeneosebe in
žigosani z Žigom gospoda rskega subjekta,
da morebitne popravke opremĺjo zźigom ĺn podpisom svoje pooblaščene osebe.

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku nĺ potrebno predložitioriginala, pač pa zadostuje fotokopija

dokazĺla, razen V primerĺh, kjer je ĺzrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku
preverjanja ponudb od ponudnika kadarkolĺ zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko
primerja z v ponudbĺ dano fotokopijo. Vsj dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati
aktualno in resnično stanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevanĺ
dokument predložitĺV roku, ki ga določi naročnik, V nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo
zavrnil.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljenĺ starosti dokumentov, kĺ jih ponudnik prilaga kot
dokazĺla, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu.

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jĺh s to razpisno dokumentacĺjo
zahtevajo, ne ĺzdaja alĺ če ti ne zajemajo vseh primerov, kiso zrazlogi za izključitev opredeljeni, jĺh je
mogoče nadomestitĺ z zapriseženo ĺzjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvĺdena, pa z
izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnĺm organom, notarjem ali pred
pristojno poklĺcno ali trgovinsko organĺzacijo v matĺčnidržavi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež
gospodarskĺ subjekt.

PoNUDBENA VREDNoST/CENA lN PLAčILNt PoGoJt
Cene v ponudbi, kĺjo predloži ponudnik, morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevatĺvse
stroške, davke ĺn morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenĺjo kakršni koli drugi stroškĺ,
povezanĺ z predmetom javnega naročila.

V kolĺkor ponudnĺk ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost

posameznih

postavk.

V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb spreminja že oddano ponudbo v delu,
ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložititudi nove popise de! z vkIjučenimi morebltnimi
popusti na posamezne postavke. V kolikor bo ponudnĺk v nasprotju s temĺ navodili ponudĺl zgolj
popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna ponudba zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za
predložĺtev ponudb ni več mogoče spremĺnjati v deĺu, ki se nanaša na vrednost posameznih postavk"

Ponujene cene so fiksne ĺn nespremenljĺve najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbenĺ stranki se
lahko dogovorĺta zgolj za zniźanje ponudbenih cen.

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke v popisih del. V primeru, da prĺ posamezni postavki
ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da gospodarskĺ subjekt postavko ponuja
brezplačno (po ceni0,00 EUR). V prĺmeru, da bo ponudnik pri postavkiuporabil znak>>f ali podobno,
bo naročnĺkštel, da te postavke ne ponuja.
<<

V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

