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zA oDDAlo JAVNEGA NARočllÁ

DoBAVA lN MoNTAŽA oPREME zA šPoRTNI PARK

številka JN : 430-00 28/ 20L7
Vrsta postopka: postopek oddaje naročila male vredností skladno s 47, členom ZlN-3

Naklo, oktober 2017

lzvedbo progromdle omogočÍlosofinancÍrdnJe FundacÍje za šport,
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Stara cesta 61,4202 Naklo
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POVABITO K ODDAII PONUDBE

Naročnik: oeÓNł NAKLo, Stara cesta 6L,4202 Nakto

VABI

vse zaĺnteresirane gospodarske subjekte, da predložĺjosvojo ponudbo po zahtevah razpisne
dokumentacije za oddajo javnega naročila:

DoBAVA lN MoNTAŽA oPREME zA šPoRTNl PARK

Razpĺsna dokumentacĺja natančno določa predmet javnega naročĺlater pogoje in merila za
izbiro najugodnejšega ponudnĺka za dobavo ĺn montažo opreme za športni park, s katerim bo
sklenjena pogodba. Sestavnĺ del razpisne dokumentacĺje so tudi morebitne spremembe,
dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacĺje ter odgovori na vprašanja gospodarskih
subjektov.

S

spoštovanjem.

..?

lzvedbo progrqma je omogočílo sotinanciranje FundacÍje za šport,

občĺnalt{aklo
Stara cesta 61,4Ż02 Naklo
Tel.:041277 1l 00, fax: 04/277
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Predmet javnega naročila je DoBAVA tN MoNTłŽR opnervle

zł šponľNtPARK.

oprema za športnĺ park je predvĺdena v okvĺru programa ltNove urbane površine za šport v občini
Naklo<<, kije sofínanciran s straní Fundacĺie za šport.
Podrobneje je predmet javnega naročila opisan v obrazcu št. 1A - Tehnične specifikacije ĺn zahteve
naročnika ter obrazcu PoNUDBENl PREDRAčUN, kĺje priloga ponudbe - obrazca št. 1.

Ponudnikilahko podajo ponudbo za celotno javno naročĺlo,naročilo nirazdeljeno na sklope.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.

Ponudniki naj skrbno preverijo, da so prejeli celotno razpĺsno dokumentacijo ĺn da so na ta način
seznanjeni z vsemi zahtevamĺ naročnika.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo ĺzvedlo skladno z načrtovanĺmterminskim načrtom:

.

RoK zA VPRAŠANJA PoNUDNIKoV: do 3.11.2017 do Ĺ2. ure,

.

RoK zA PREDLoŽrrv

.

ODPIRANJE PONUDB:

PoNUDB:

do 10.11.2017 do 9.30. urą
ob 10.11.2017 ob 10. uri.

KoNTAKľNA osEBA
Kontaktna oseba naročnika: Bojana Umnik, telefon: 04 27 LL 02, e-pošta: bojana.umnik@obcĺnanaklo.si.

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

GOSPODARSKI SUBJEKT

Gospodarskĺ subjekt predstavlja vsaka fĺzičnaali pravna oseba, ki izpolnjuje pogoje za priznanje
sposobnosti navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacĺje.
Gospodarskĺ subjekt poleg ponudnika predstavljajo tudi podĺzvajalci s katerimĺ nastopa gospodarski
subjekt. Gospodarskĺ subjekt v razmerju do naročnĺka v celoti odgovarja za izvedbo prejetega
naročila, ne glede na število podízvajalcev, kĺjíhbo navedel v svoji ponudbí.

lzvedbo progrdma je omogočÍlosofÍnanciranje FundacÍje za šport.

občina ľ{aklo
Stara cesta 61,4202 Naklo
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Gospodarskĺ subjekt predstavljajo tudí drugi subjektĺ, katerĺh zmogljlvostí uporabi gospodarski
subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezĺ z ekonomskim in fĺnančnĺmpoložajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).
Gospodarski subjekt predstavlja tudi skupina gospodarskĺh subjektov (skupna ponudba), kĺ odgovarja
naročniku neomejeno solidarno. Skupna ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te
razpisne dokumentacĺje.

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Razpĺsna dokumentacija
http://naklo.si/.

je

brezplačna ĺn je dostopna na spletnĺ stranÍ naročnika, na naslovu

Naročnĺksi pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolnĺ ter po potrebĺ
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe ĺn dopolnitve razpĺsne dokumentacĺje so sestavni del
razpisne dokumentacĺje. Ponudnikl morajo spremljatĺ morebitne spremembe razpisne
dokumentacĺje, objavljene na Portalu javnih naročĺl,saj pojasnĺla ín spremembe predstavljajo
sestavni del razpĺsne dokumentacije.

PREDLoŽITEv PoNUDB
Ponudnikĺ predložijo ponudbe do navedenega roka za predložitev ponudb, ĺn sĺcer osebno ali po poštĺ
na naslov naročnĺkaoBčlNA NAKLO, Stara cesta 6I,4202 Naklo.

če je ponudba poslana po pošti, se šteje za pravočasno, če prĺspe na navedenĺ naslov do zgoraj
navedenega datuma ĺn ure. V kolĺkor ponudnik dostavĺ ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj
navedenem naslovu, v sprejemnĺ pĺsarni naročnĺka.

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

Ponudnik nosĺvse stroške prĺprave in predložitve ponudbe.
Ponudnik predloži ponudbo v zapečateníali zaprti ovojnicĺ tako, da je na odpiranju možno preverĺti,

da je zaprta tako, kot je bila predana. Zaželeno je, da so listi ponudbe povezanĺ na tak način, da se jĺh

ne da neopazno razdružiti, odvezatí alĺ dodati posameznĺh listov v ponudbo z jasno navedbo
predmeta naročila. Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno

označena, skladno s temi navodilĺ. Ponudnik naj na prvo stran ovojnico nalepiobrazec >ovojnĺca<'

VPRAšANJA PoNUDNtKoV !N PoJAsNlLA NARočNlKA
Ponudnĺkílahko postavĺjo vprašanja ĺn zahteve za pojasnl|a preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo v zakonskem roku na Portalu javnih naročĺlposredoval pisni odgovor. Vsa pojasnĺla v
zvezi z vsebino razpisne dokumentacĺje lahko ponudnĺki zahtevajo zgolj preko Portala javnĺh naročĺl.
Prav tako so za vsebĺno razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jĺh potencialnim

lzvedbo prograrmc, ie omogočÍlosofinanciranje Fundaciie za šport,
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ponudnikom posreduje naročnĺkpreko Portala javnih naročĺl.Vsa ostala pojasnila, ki nĺso
posredovana na zgoraj predvĺden načĺnso zgolj ĺnformativne narave in niso pravno zavezujoča.
Naročnĺksi pridržuje pravico, da razpisno dokumentacĺjo delno spremení ali dopolni ter po potrebi
podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnĺtve 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,42oz
Naklo.
Predstavniki ponudnikov, kí se ĺzkažejos pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko na postopek
odpĺranja ponudb dajo svoje pripombe' Pooblastila ne potrebujejo zakonĺti zastopnikĺ ponudnĺka, leti se izkažejo z ustrezním osebnim dokumentom. Drugĺ subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko
prisotni brez možnostĺdajanja pripomb na zapisnik.

Naročnik bo prisotnim predstavnikom ponudnikov vročĺlkopijo zapisnika o odpiranju ponudb. V

kolikor se kopíja zapísnika ne vroči na odpiranju ponudb, jo bo naročnĺkposredoval ponudnikom po
elektronski pošti na kontaktne naslove e-pošte, navedene v ponudbah ali po pošti v roku treh (3) dni
po izvedenem odpiranju ponudb.

lzvedbo programd je omogočÍlosofinancÍronie FundacÍje za šport.

občina ľ{aklo
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6l,4202 Naklo

Tel.:041277 I I 00, fax: 041277
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splošrĺeNAvoDlLA
Navodĺla so namenjena za pomoč prĺ pripravĺ ponudbe' Ponudniki naj ponudbe pripravĺjo v skladu s
temĺ navodili. PonudníkÍ naj predložijo vse zahtevane podatke v obliki in vrstnem redu, kot je
zahtevano v tej razpĺsnĺdokumentacijĺ.
Ponudba se sestavĺ tako, da ponudník vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavnĺ del razpisne
dokumentacije oziroma posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in
natísnjena, natipkana alĺ napisana z neizbrisljivo pisavo.

Ponudba mora bĺti izdelana na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali po vsebini in oblikí enakĺh
obrazcĺh, izdelanĺh s strani ponudnika. Ponudnikĺ morajo ĺzjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vsĺ
obrazcĺ morajo biti izpolnjeni, podpĺsani in žigosani s stranĺ ponudnika (zakonitega zastopnika ali
pooblaščeneosebe s priloženim pooblastilom), razen prilog, ki jĺh ĺzpolnijo, podpĺšejoin žigosajo
nastopajo s podizvajalci. če so na konkretnem obrazcu navodila za
izpolnjevanje napisana drugače, kot je opredeljeno v tem odstavku, se upoštevajo navodíla z obrazca.

samo tĺsti ponudniki,

ki

Ponudba ne sme vsebovati nobenĺh sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacĺjo. Popravljene napake morajo bĺtioznačenes parafo osebe, kí podpiše ponudbo.
V ponudbise predloži:
I
I

en (1)izvod ponudbe;

CD/DVD alĺ USB ključek s skenirano celotno ponudbo v PDF formatu (kĺ je v celotĺ enaka
origĺnalu) in drugimi dokumentí, ki obstajajo v elektronskĺ obliki.

V prĺmeru razhajanj med ponudbo v pĺsnĺoblĺki in elektronsko verzijo ponudbe velja pisna verzija.
Dokumentacĺja v elektronski obliki bo omogočala naročniku hítrejšoobdelavo ponudb.

PRAVNE PODLAGE
Javno naročilo se ĺzvaja predvsem na podlagí naslednjíh navedenĺh sprejetĺh zakonov ĺn podzakonskih

predpisov:

.
.
.

Zakon o javnem naročanju (zN-3; Uradni lĺst RS, št.9Il20L5, Uradnĺ lĺst Evropske unije, št.
307/201s),
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN; Uradnĺ lĺst RS, št št.
43/2OLL, 60/20Lr - ZTq-D,63/20L3,90/20L4 - ZDU-!,95/2014 - ZtPRSL41s-C,96/2075 ztPRs1617, 80/2016 - ZtPRSL718),

Zakon o javnih financah (ZJF; Uradni lĺst RS, št. 79/1999, L24/2o00, 79/200I, 30/2002,
LLl / 2002 - ZDT -8, 56 / 2002 - ZJ\J, r27 / 2006 - ZJZP, L4 / 2007 - ZSPDPO, r09 / 2008, 49 / 2009,
38/20t0 - ZUKN, 707/2010, 7r0/20LL - ZD|ULZ, 46/2013 - Z|PRS1314-A, L0]./20L3,
L0L/2o13 - ZlPRs1415, 38/2074 - ZlPRS1415-A, L4/201-5 _ ZlPRS1415-D, 55/2015 _ ZfĺsP,
96/20L5 - ZtpRS1617 ,80/201,6 - ZtPRS1718),

lzvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport,

občĺnaNaklo
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Zakon o integriteti in preprečevanju korupcíje (ZintPK; Uradnĺ lĺst RS, št. 45/2010, 26/20LI,
30/20tt- skl. us, 43/20LIl,
Uredba o finančnih zavarovanjíh prĺ javnem naročanju (Uradni lĺst RS, št. 27 /2016),
obligacijski zakonik (oZ; Uradnĺ list RS, št. 83/200].,32/2004,28/2006 - odl. Us,40/2007,
64/2076 - odl. US),
vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati gospodarski subjekt, za katerega je podana absolutna
prepoved poslovanja na podlagÍ določbe 35. člena ZintPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega
je na podlagĺ določbe 35. člena ZíntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti
vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenĺtvi ĺn ízvedbi postopka ali posla. V
zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZíntPK in relevantne določbe äN-3 (tretjĺ
odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega
postopka.

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla ĺn preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan
skladno s šestĺmodstavkom ].4. člena ZintPK pridobitĺ izjavo oziroma podatke o udeležbi fĺzĺčnihin
pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, kĺ ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim
subjektom. Za fĺzičneosebe ĺzjava vsebuje ĺme in priimek, naslov prebivalĺščain delež lastništva. Če
gospodarskĺ subjekt predloži lažno izjavo oziroma da neresníčnepodatke o navedenih dejstvĺh, ima
to za posledico nepravĺlnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. Gospodarskĺ subjekti morajo glede
na zgoraj navedeno v ponudbi ĺzpolniti ĺn oddati obrazec >lzjava o lastnĺškihdeležĺh<.
V času javnega razpisa naročnik in gospodarski subjekt ne smeta začenjati in izvajatĺ dejanj, ki bi v
naprej določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe
naročnik Ín ponudnĺk ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bí začela veljati
alĺda ne bibila ĺzpolnjena.

V primeru ustavĺtve postopka nobena stran ne sme začenjati in Ízvajatĺpostopkov, ki bi oteževali
razveljavitev alí spremembo odločĺtveo ĺzbiri izvajalca ali bi vplĺvali na neprĺstranskost naročnĺka
in/aIi Državne revizijske komisĺje.

JEZIK DOKUMENTACIJE !N OBTIKA

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jezĺku.

Ponudba je lahko v delu, kĺ se nanaša na tehnĺčneznačĺlnosti,kakovost in tehnično dokumentacijo,
kot so na primer prospekti, propagandni ter tehníčnimaterĺal in drugo, predložena v tujem jezĺku.
Potrdĺla tujih organov se predložijo v ízvĺrnĺku,kÍ mu je prĺložen prevod v slovenskijezík.

Če bo naročnik ob pregledu ín ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki

ni

predloŽen v slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenskĺ jezik, bo to zahteval in ponudniku določí
ustreznĺ rok. Stroške prevoda nosi ponudnik. Za to|mačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo
ponudbe v slovenskem jezĺku oziroma uraden prevod ponudbe v slovenskijezik.

Ponudník nosi vse stroške, povezane s pripravo ĺn predložĺtvíjoponudbe. V prĺmeru, da naročnĺk
postopka ne zaključíz izbiro najugodnejšega ponudnika ozĺroma z najugodnejšim ponudnikom ne

lzvedbo progrcrmc, je omogočilo soÍindnciranje Fundacije zd šport,
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sklene pogodbe, naročnik ponudnikom odškodnínsko ne odgovarja za stroške v zvezĺ s prĺpravo
ponudbe. lzključena je tudi odškodninska odgovornost naročnika na podlagi 20. člena oblĺgacijskega
zakonika za prímer, če naročnik postopka ne bo zaključil z izbĺro najugodnejšega ponudnĺka oziroma
če z izbranĺm ponudnikom ne bo sklenĺl pogodbe zaradi neizpolnitve podlag za oddajo ali realízacijo
predmeta javnega naročĺla.

SKUPNA PONUDBA
Ponudbo lahko odda skupĺna gospodarskih subjektov, vključno z začasnĺmĺzdruženji. Naročnik od
slednjih v fazĺ oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupĺna
gospodarskih subjektov predložitĺs strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupnĺ ponudbí
podpisan obrazec >lzjava in pooblastilo za podpĺs ponudbe, kĺ jo predlaga skupina ponudnikov<<, s
katerĺm se zavežejo, da bodo v prímeru, da bodo ĺzbrani na javnem razpisu v roku pet (5) delovnih dni

od pravnomočnosti odločĺtveo oddají predložĺlĺpodpisan sporazum ozĺroma pogodbo, ki

bo

vsebovala sledeče informacije:
I
!

imenovanje nosilca posla pri izvedbijavnega naročila,

pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpÍs ponudbe, za komunikacĺjo z

naročnĺkom, za zastopnika za sprejem pošiljk ter podpĺs pogodbe,
obseg posla (natančna navedba vrste ĺn obsega del), ki ga bo opravil posameznĺ gospodarski
subjekt v skupni ponudbí prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v

.

skupniponudbĺ,
iť1ava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom ĺn
razpĺsnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupní ponudbi seznanjeni s plačĺlnĺmipogoji ĺz
razpísne dokumentacĺje in
navedba, da gospodarski subjektí odgovarjajo naročnĺkuneomejeno solidarno za izvedbo
celotnega naročila.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh prĺmerih, ko glavnĺ izvajalec del javnega naročĺlaodda v
izvajanje drugí osebi, to je podĺzvajalcu' Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fĺzična
oseba in za ponudnĺka, s katerim je naročnik sklenĺl pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja
blago alĺ ízvaja storĺtev oziroma gradnjo, kije neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V
razmerju do naročnĺka ponudnik kot glavni ponudnik v celotí odgovarja za izvedbo prevzetega
naročila ne glede na število podĺzvajalcev.

če bo ponudnik ízvajaljavno naročĺlos podizvajalci, mora v ponudbi:

.
.
.

navestĺ vse podĺzvajalce ter vsak del javnega naročíla,kĺ ga namerava oddatÍ v podizvajanje,
kontaktne podatke ĺn zakonĺte zastopníke predlaganih podĺzvajalcev ter
prĺložĺtizahtevo podizvajalca za neposredno plačílo,če podizvajalec to zahteva.

Ponudník z oddajo ponudbe ĺn podpĺsom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta

na ponudbeno ceno, prĺdobĺ|predhodno soglasje podizvajalca k znĺžanjuponudbene cene tudi v
delu, ki ga bo ĺzvedel podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudĺ na vrednost del,
kijih bo izvedel podĺzvajalec.
lzvedbo progrdmal ie omogočilo sofinonciranje FundacÍje zo šport,
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Glavnĺ izvajalec mora med ĺzvajanjem javnega naročila naročnika obvestĺtĺo morebitnih spremembah
ínformacij ĺz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po
spremembĺ. V primeru vključitve novĺh podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi kontaktne podatke in zakonĺte zastopnike predlaganih podízvajalcev ter prĺložiti
zahtevo podizvajalca za neposredno plačĺlo,če podizvajalecto zahteva.
Naročnik bo zavrnĺl vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev ĺz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen V primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.
Ne glede na to ali je naročnik v razpisnĺ dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz

šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za
izključĺteviz točke č, 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 vplívalo na nemoteno Ízvajanje ali dokončanje del ín če novĺ podízvajalec ne izpolnjuje
pogojev, kĺ jih je postavil naročnik v dokumentacĺji v zvezi z oddajo javnega naročĺla.Naročnik bo o
morebitnĺ zavrnĺtvĺnovega podĺzvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.

V kolikor podizvajalec v skladu z drugim in tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno
plačĺlo,se šteje, da je neposredno plačílopodizvajalcu obvezno, kar sta dolžan upoštevati naročnik in
glavni ĺzvajalec.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročílos podizvajalcem, kĺ zahteva neposredno plačĺlov
skladu s tem členom, mora:

!
.
.

ponudnik v pogodbi pooblastitĺ naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložitĺsoglasje, na podlagi katerega naročnĺknamesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
ponudnik svojemu računu ali sítuacĺjipriložiti račun ali sĺtuacijo podĺzvajalca, kĺ ga je
predhodno potrdil.

če neposredno plačilo podĺzvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega
ízvajalca zahteval, da mu najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa ozĺroma
sítuacije pošlje svojo pisno izjavo Ín pisno izjavo podĺzvajalca, da je podizvajalec prejel plačĺloza
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega
naročĺla.Nepredložitev ízjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper ponudnĺka
pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcÜa tudi ízločiteviz postopkov naročanja za
predpisano obdobje.

DOPOLNJEVANJE, SPREM INJANJE IN POJASNJEVANJ E PONUDB

Naročnik bo v prímeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določilĺ89. člena
ZJN-3.

Izvedbo programa je omogočilo sofinancÍranje Fundacije za šport.
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če so ali se zdijo informacije alí dokumentacija, ki jih morajo predložĺtiponudniki, nepopolne ali
napačne ozĺroma če posamezní dokumentĺ manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v
ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravíjo ali pojasnijo ustrezne

ĺnformacíjeali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma
enake obravnave in transparentnosti.
Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnítev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe
le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta alĺ
dopolnitev, popravek ali pojasnilo ĺnformacije alĺ dokumentacĺje se lahko nanaša izključno na takšne
elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložĺtev ponudbe, je mogoče
objektivno preverĺti. Če ponudnĺk ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravĺ ali
pojasni ustrezne ĺnformacĺje ali dokumentacĺje, bo naročnik ponudnika ĺzključiliz nadaljnjega
ocenjevanja.
Razen kadar gre za popravek ali dopolnĺtev očĺtnenapake, če zaradí tega popravka alĺ dopolnitve ni
dejansko predlagana nova ponudba, ponudnĺk ne sme dopolnjevatíalí popravljatĺ:

.
.
.

svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZN-3
in ponudbe v okviru meril,
tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnĺčnespecifĺkacĺje predmeta javnega naročĺla,
tistih elementov 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 prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravitĺ
računske napake, kĺ jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na
enoto brez DDV ne smeta spreminjati. če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo
do računske napake zaradĺ nepravilne vnaprej določene matematĺčneoperacĺje s stranĺ naročnika,
lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen
na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudĺ ponudniĘ izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem
pravilne matematične operacĺje. NaročnÍklahko ob písnem soglasju ponudnika napačno zapisano
stopnjo DDV popravív pravilno.

oDtočFEV o oDDAJlJAVNEGA NARočILA
Naročnĺkbo sprejel odločitev o oddajijavnega naročila v roku devetdeset (90) dni od roka za oddajo
ponudb.

Naročnik o vseh odločĺtvah obvestĺ ponudnike na načĺn,da odločitev objavi na Portalu javnih
naroči!. odločĺtevse šteie za vročeno z dnem objave na Portalu javnĺh naročil.
Naročnik ponudnike opozarja, da so samĺ dolžnispremliatiobiave odločitev na Portalu ĺavnih naročil.

Čese v objavĺ odločĺtvena Portalu javnih naročĺlni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k
sodelovanju, naročnĺkodločĺtevvroči v skladu z zakonom, ki ureja upravnĺ postopek, ĺn na dan
odpošĺljanja ponudnĺku tudi objavi na Portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno
transparentnost, če je to glede na vrednost prĺmerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.

lzvedbo programd je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport.
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Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonĺtostĺpo predhodni ugotovitvi utemeljeností, svojo odločĺtevna lastno pobudo spremeni in
sprejme novo odločĺtev,s katero nadomesti prejšnjo.

ZAVRNITEVVSEH PoNUDB, USTAVITEV PosToPKA lN oDsToP oD IZVEDBE JAVNEGA NARočttA
Naročnĺklahko kadarkoli skladno z določili 90. člena ZN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročíla,
zavrne vse ponudbe ali odstopi od ĺzvedbe javnega naročĺla.

ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACUE

Ponudníkĺ, ki z udeležbo v postopku oziroma ĺzvajanju pogodbenih obveznosti ĺzvedo za zaupne

podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpĺsi.

Podatki, kĺ jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ozĺroma poslovno skrivnost, bodo
uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo dostopnĺ nĺkomur zunaj kroga oseb, ki bodo
vključene v postopek konkretnega javnega naročĺla.Ti podatkĺ ne bodo objavljeni na odpiranju
ponudb nĺtív nadaljevanju postopka ali pozneje. Te osebe kot tudi naročnik bodo v celotĺ odgovorni
za varovanje zaupnostÍ tako dobljenih podatkov.

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storÍtve
ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna
vrednost iz ponudbe ter vsi tistĺ podatki, ki so vplivali na razvrstĺtev ponudbe v okvíru drugih meril'
Kot poslovno skrívnost lahko ponudnik označĺdokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani

v nobenem javnem regístru ali drugače javno dostopní, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali
ĺnternimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrĺvnost. Ponudnik mora V tem primeru

predložĺtisklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik
šteje za poslovno skrÍvnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tĺste dokumente v ponudbeni
dokumentacĺji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov in bodo jasno označeni kot
poslovna skrivnost (npr. bodo imeliv desnem zgornjem kotu z velĺkimi črkamĺizpisano >ZAUPNOĺĺ ali
DPosLoVNA sKRlVNosT(). če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora
bitĺ zaupnĺ del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstĺci ob desnem robu pa oznaka >ZAUPNO< ali
DPosLoVNA sKRlVNosT<. ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno
skrivnost ne sodíjo podatki, kí so predmet ocenjevanja ponudb ozĺroma na podlagi predpisov ne
sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatkí, kĺ so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki
sojavni na podlagĺ drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost.

NAÓN PREDtoŽtTVE DoKuMENTov PRl PRlPRAV! PoNUDBE
Ponudnĺkí naj ponudbo prípravíjotako:
da so vsí dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpĺsani s strani pooblaščeneosebe ĺn
žigosani z žigom (če poslujejo z žigom) gospodarskega subjekta,

da morebítne popravke opremíjo s podpĺsom ĺn žigom (če poslujejo z žigom) svoje
pooblaščene osebe.

lzvedbo progrcrma je omogočilo sofinancÍranje FundacÍje zą šport,
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Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložitĺoriginala, pač pa zadostuje fotokopija
dokazila, razen V primerih, kjer je ĺzrecno navedeno drugače' Naročnĺkpa lahko v postopku

preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predložĺ na vpogled original, ki ga lahko
prĺmerja z v ponudbi dano fotokopijo. Vsĺ dokumenti, ki jih pred|oži ponudnik, morajo izkazovati
aktualno in resnĺčnostanje ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevanĺ
dokument predložitiv roku, kiga določi naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil
iz nadaljnjega ocenjevanja.
Če obstaja naročnikova zahteva po najvĺšjidovoljeni starostĺ dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot
dokazila, je to navedeno ob vsakem posameznem dokazĺlu.

če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, kĺ se jih s to razpisno

dokumentacijo
zahtevajo, ne izdaja alĺčeti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogt za izključĺtevopredeljeni, jih je
mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članĺcĺali tretji državi ni predvidena, pa z

ĺzjavo določene osebe, dano pred prĺstojnímsodnim ali upravnĺm organom, notarjem ali pred
prĺstojno poklicno alítrgovĺnsko organĺzacijo v matični državite osebe ali v državi, v katerĺ ĺma sedež
gospodarskĺ subjekt.

PoNuDBENA VREDNoST/CENA lN PLAčILNt PoGoJt
Cene v ponudbi, kĺjo predložĺponudnik, morajo bitĺ ĺzraženev evrÍh (EUR) in morajo vključevati vse

stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnĺkane bremenĺjo kakršni koli drugi stroški,
povezani s predmetom javnega naročila.
Ponujena cena je fĺksna ĺn nespremenljiva najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni strankĺ se
lahko dogovoríta zgolj za znižanje ponudbenĺh cen.

Plačĺlase opravĺjo na podlagĺ izdanih računov. Rok plačila je trideseti (30.) dan od dneva uradnega
prejema pravĺlno izstavljenega računa. če naročnik izpodbíja del zneska, je dolžan plačatĺnesporni
del zneska. Rokĺ plačil podizvajalcem so enakĺ kot za izvajalca.
V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skĺadno z drugim in tretjim odstavkom 94. člena
ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega ĺzvajalca
računĺpodizvajalcev, kijĺh je glavnĺ Ízvajalec predhodno potrdil.

VEUAVNOST PONUDBE
Ponudba mora bitĺ veljavna 90 dni od roka za predloŽitev ponudb, to ie do vključno 9,2.2oL8.
Prekratka veljavnost pomeni razlog za zavrnĺtev predložene ponudbe. Naročnik opozarja ponudnike,
da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, kĺ se je ne da odpraviti v fazi po roku za
predložĺtevponudb'

Izvedbo progrcrmC, je omogočilo sofinoncÍranje FundacÍje za šport.
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SPREMEMBA IN UM!K PONUDBE
Ponudnĺk sme ponudbo umaknitĺ ali spremeníti do poteka roka za predložitev ponudbe. Spremembo
ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo, le da se na kuverto nalepi obrazec
lrovojnica<, na katerem se označi sprememba ali umĺk'

SKLENITEV POGODBE

lzbranĺ ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem do
predložĺtvezahtevanega zavarovanja naročniku in do ĺzpolnítve morebitnĺh drugih pogojev, kot
izhajajo ĺz vzorca pogodbe ĺn te razpisne dokumentacije.

če se izbranĺ ponudnĺk v petih (5) delovnih dneh od prejema pozĺva k podpĺsu pogodbe ne bo odzval
z vračilom podpĺsane verzije pogodbe ĺn jo poslal alĺ izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna

teorija), lahko naročnik šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe.

V prÍmeru, da bo ponudnik po odpíranju ponudb umaknil dano ponudbo, lahko naročnĺkunovči

zavarovanje za resnost ponudbe in od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno nastale
škode zaradi takšnega ravnanja ĺzbranega ponudnika. NaročnĺksÍ prĺdržujetudĺ pravico sodno iztožĺtĺ
podpis pogodbe, če bí bĺlo to naročniku v interesu.

PoNUDNIK s SEDEŽEM V TUJ| DRŽAVI

Ponudnikĺ s sedežem v tuji državi morajo ízpolnjevati enake pogoje kot gospodarski subjekti

s

sedežem v RepublĺkĺSlovenĺjĺ.Kadar ima ponudnik sedež v tujĺ državi, mora na obrazcu >Ponudba<, v
toćk] Podątki o gospodarskem subjekťu navesti svojega pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve v
skladu z veljavnĺm Zakonom o splošnem upravnem postopku (ZUP). V kolikor tega ne bo storil, mu bo
po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve oziroma začasni zastopnik, v skladu s četrtim
odstavkom 89. člena ZUP.

Glede zahtevanÍh dokumentov in potrdil, naj ponudniki s sedežev v tuji državi upoštevajo zahteve
naročnĺka,navedene v točki NAČlN PREDLoŽ|TVE DoKUMENToV PRl PRlPRAV| PoNUDBE.

PRAVNO VARSTVO
Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbamĺ Zakona o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga
določa zakon.

Zahteva za pravno Varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vložĺv vseh stopnjah postopka
oddaje javnega naročĺlazoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih
naročil, alĺ ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno ĺegitĺmírana
oseba, kot jo do|oča 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek zarevtzijo mora vsebovatĺvse obvezne sestavĺne, kot jih določa ].5. člen ZPVPJN.

lzveďbo programa je omogočÍlosofÍnanciranje Fundacije zą šport.
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Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabĺlo k oddaji ponudb ali razpĺsno
dokumentacijo, nĺ dopustna, če bi lahko vlagatelj alĺ drug morebitnĺ ponudnĺk preko Portala javnih
naročĺlnaročnika opozorĺl na očitano kršitev, pa te možnostĺ nĺ uporabĺl' šteje se, da bi vlagate|j ali
drug morebitnĺ ponudnik preko Portala javnĺh naročil lahko opozoril na očĺtanokršitev, če je bilo v
postopku javnega naročanja na Portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročĺlu,na podlagi
katerega ponudníkí oddajo ponudbe.
Vlagatelj mora zahtevku za revĺzíjozoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebíno objave prĺloŽití
potrdilo o plačilu takse v vĺšinĺ1.500,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način
plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt prĺ Banki Slovenije za namen
plačĺlataks za predrevĺzĺjski in revizĺjski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so
dostopne na spletni strani Minĺstrstva za javno upravo:
http://www.d

ĺn. m

ĺu'gov. si/sĺstem-ĺavnega-narocan ia/pravno-varstvo

Zahtevek za revĺzĺjose vložĺpisno neposredno prĺ naročníku,po poštĺpriporočeno ali priporočeno s
povratnĺco. Vlagate|j mora kopíjo zahtevka za revizijo hkrati posredovatí mĺnistrstvu, prĺstojnemu za
javna naročíla.
Zahtevek za revĺzijo se lahko vložív roku ĺz 25. člena ZPVPJN.

če naročnĺkugotovi, da

zahtevek za revizijo ni bĺl vložen pravočasno ali ga nĺ vložila aktĺvno
legĺtimĺranaoseba iz 14' člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni
predložil potrdila o plačílutakse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh (3)
delovnĺh dneh od prejema s sklepom zavrže.

lzvedbo progrdmC, je omogočilo sofinanciranje FundacÍje za šport,

občina ľ{aklo
Stara cesta 61,4202 Naklo
Tel^.:04lŻ77 1l 00, fax: a4D77
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lzbira najugodnejše ponudbe bo potekala po kriteriju ekonomsko najugodnejše ponudbe.
Upoštevali se bosta naslednji merili:
M161 = (Cĺ'inl / C1'1)* M11'"'1

doseženo število točk posamezne
ponudbe po tem merilu
C1.ĺn1 = najnižja ponujena končna cena brez
M11,1 =

Merilo

1:

Ponujena končna cena
v EUR brez DDV

DDV
C(r) =

konkretna ponujena končna cena brez

DDV

maksimalno število točk po merilu
M1 (90 točk)
Ml1max) =

M21*1
M21x1 = doseženo števĺlotočk posamezne
ponudbe po tem merĺlu

Merilo

2:

Rok dobave

Maksimalno število točk po merilu M2 je 10
točk
- dobava do 15 koledarskih dnĺ: 10 točk
- dobava od 16 do 30 koledarskĺh dnĺ: 5 točk
- dobava nad 30 koledarskih dnĺ: 0 točk

Maksimalno številko točk je 100. Ekonomsko najugodnejša ponudba bo tista, ki bo dosegla

največje števĺloseštevka točk iz obeh meril (M1ĺ'l + M261

).

V primeru enakovrednih ponudb, bo ĺzbran tísti ponudnik, kí bo dobĺl več točk pri prvem merilu. V
kolikor bo več enakovrednih ponudnikov dobilo enako števĺlotočk prĺ prvem merilu, bo naročnĺk
izvedel javni žreb med najugodnejšim1 ponudnĺki z identično ceno.

lzvedbo progrcrma je omogočÍlosofinancÍranje FundacÍje za šport,

občina Naklo
Stara cesta 61, 4Ż02 Naklo
TeL:041277 l l 00, fax: 04127'ĺ Il
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Dopustna ponudba je ponudba, kijo predložĺ ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključĺtev
in kí ĺzpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam ĺn zahtevam naročnĺka,
določenĺmv tehnĺčnihspecifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela
pravočasno, prĺ njej ní dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcĺja, naročníkje ni ocenĺl za
neobičajno nĺzko ín cena ne presega zagotovljenĺh sredstev naročnika.
Ponudnik mora prĺpraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpĺsne dokumentacíje. V nadaljevanju
so opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja
izključĺtudĺvostalĺh primeríh za katere tako določa zakon (šestĺodstavek 75. člena ZJN-3).

RAztoGlzA tzKUučFEv

1.

POGOJ: NEKAZNOVANOST

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodswenega ali nadzornega organa
tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem, ni biIa izrečena pravnomočna sodba za dejanje, kiima elemente kaznivih dejanj opredeljen|h
v prvem odstavku 75. člena zJN_3'
DOKAZILO

lzpolnjen in podpisan obrazec:
- Krovna izjava,
- lzjava gospodarskega subjekta ĺn pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske

evidence,
- lzjava članov organov in zastopnĺkov gospodarskega subjeKa in poobĺastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence.
Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih registrih in evidencah
NAVODILO

Gospodarski subjektĹ ki nimajo sedeža v RepublikiSlovenĺji:
če država članica alitretja drŽava dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo
vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena zN-3, jih je mogoče nadomestiti z
zaprĺseženo izjavo, če ta v drŽavi članici ali tretjĺ državi ni predvidena, pa z ĺzjavo določene
osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
organizacĺjo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

MoRAJo VSl ĺzpolnjevati pogoj
DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik.

PODIZVAJALCI

Naročnik lohko izpolnievanie poqoia naknqdno preveri v uradnih registrih in evidencah
MORAJO VSI izpolnjevati pogoj

DoKAZlLo: lzpolnjen ĺn podpisan obrazec:
- lzjava zastopnĺka podizvajalca v zvezĺ z izpolnjevanjem obveznih pogojev za

podizvajalce,
lzjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za prĺdobĺtevpodatkov iz kazenske
evidence,

_

lzvedbo programa je omogočilo sofinanciranje Fundacije za šport,

občina ľ{aklo
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Tel':04lŻ77 l l 00, fax: 041277

Il

ll

ĺ'\
ę

Fundacija za špoľt
www.fun da cijazas port.org

- lzjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence.

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoia noknadno preveri v uradnih registrih in evidencah.

2. PoGoJ: pnčnrul DAVK!

!N PRlsPEVKt

Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajaWe in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčnĺorgan v
skladu s predpisi drŽave, v kateri ima sedei ali predpis! države naročnika, oziroma vrednost
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne sme znašati 50 evrov ali več.

Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke !z delovnega razmeria za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
lzpolnjen in podpisan obrazec:

DOKAZILO

- Krovna ĺzjava.

Naročnik lahko izpolnievanie poaoia naknadno oreveri v uradnih reaistrih in evidencah
Gospodarski subjeKĹ ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
če drŽava članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo
vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena zN-3, jih je mogoče nadomestiti z
zapriseŽeno izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene
osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
organizacijo v matičnĺdržavĺte osebe ali v državi, v katerĺ ima sedež gospodarski subjekt.

NAVODITO

MORAJO VSI izpolnjevati pogoj

PARTNERJIV
SKUPNI PONUDBI

DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik.

Naročnik lahko izoolnievanie ooaoia naknadno preveri v uradnih reoistrih in evidencoh.
MORAJO VSI izpolnjevati pogoj

PODIZVAJALCI

DOKAZILO: lzpolnjen in podpisan obrazec:
- lzjava zastopnika podizvajalca v zveziz izpolnjevanjem obveznih pogojev za

podízvajalce.

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih registrih in evidencah.

3. PoGoJ: GosPoDARsKt
NARočtL

SUBJEKT Nt lzLočEN lz PosToPKoV oDDAJE JAVNIH

Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme bĺti uvrščenv evldenco
gospodarskih subjektov z negativními referencamIiz a) točke četrtega odstavka 75. člena zJN_3.

DoKAZlLo

I lzpolnjen in podpĺsan obrazec:
- Krovna izjava.
Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja preveri v evidenci ponudnikov z negativnimi
reÍerencami, kijo vodi
za iavna naročila.

lzvedbo programa je omogočilo sofinanciranje FunďacÍje za šport,

občina ľ{aklo
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MORAJO VSI izpolnjevati pogoj

PARTNERJI V

SKUPNI PONUDBI
DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik.

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja preveri v evidenci ponudnikov z negativnimi
referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.
MoRAJo VSl ĺzpolnjevati pogoj

PODIZVAJALCI

DoKAZ|Lo: lzpolnjen in podpĺsan obrazec:
- Izjava zastopnika podizvajalca v zveziz izpolnievanjem obveznih pogojev za

podizvajalce.

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja preveriv evidenci ponudnikov z negativnimi
referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

4.

PoGoJ: pRerRšgr v zvLza s pnÓloľvl zA DELo

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne sme biti s
pravnomočno odločbo prlstojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zarad! prekrška v zvezi s plačili za delo.
lzpolnjen ĺn podpisan obrazec:
- Kĺovna izjava.

DOKAZILO

Naročnik lahko izoolnievanie ooaoia naknadno oreveri v uradnih reoistrih in evidencah'
Gospodarski subjektĺ, ki nĺmajo sedeža v Republ|kiSlovenĺji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja alĺ če ti ne zajemajo

NAVODILO

vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZN-3, jih je mogoče nadomestiti

z

zapriseženo izjavo, če ta v drŽavi članicĺali tretji drŽavi ni predvidena, pa z izjavo določene
osebe, dano pred pristojnĺm sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v drŽavi, v katerĺ ima
sedež gospoda rski subjekt.
MORAJO VSI izpolnjevati pogoj

PARTNERJI V

SKUPNI PONUDBI
DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik.

Nąročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih registrih in evidencah.
MORAIO VSI izpolnjevati pogoj

PODIZVAJALCI

DOKAZILO: lzpolnjen in podpisan obrazec:
- lzjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznĺh pogojev za

podizvajalce.
Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih registrih in evidencah.

5. PoGoJ:

tNsoLVENČNt
LIKVIDACIJA

POSTOPEK, POSTOPEK

PRISILNEGA PRENEHANJA,

Zoper gospodarski subjekt ne sme biti začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureia postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, alĺ
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje
lzvedbo programa je omogočÍlosofinanciranje Fundacije za šport,

občina i\aklo
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upravlja upravitelj al| sodiščeali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavliene ali če je v
skladu s predpisi druge države nad njlm začel postopek ali pa je nastal poloŽaj z enakimi pravnimĺ
posledicami.
DOKAZILO

NAVODILO

lzpolnjen in podpisan obrazec:
- Krovna izjava.
Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknądno preveri v uradnih registrih in evidencoh
Gospodarski subjektĹ ki nimajo sedeža v Republĺki Sloveniji:
Čedržava članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo

vseh primerov iz drugega odstavka 75, člena ZN-3, jih je mogoče nadomestiti z
zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državĺni predvidena,paz izjavo določene
osebe, dano pred pristojnim sodnĺm ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima
PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

sedež Bosoodarski subiekt.
MORAJo VSl ĺzpolnjevati pogoj
DOKAZILO: Enako kot glavni ponudnik.

PODIZVAjALCI

N Naročnik Iahko izpolnievanie poqoia naknadno preveri v uradnih reqistrĺh in evidencah
MoRAJo VSl ĺzpolnjevati pogoj
DOKAZILO: lzpolnjen in podpisan obrazec:
- lzjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za

podizvajalce.
Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih registrih in evidencah.

PosLoVNA lN FINANčNA sPosoBNosT

L.

POGOJ: SPOSOBNOST zA OPRAVUANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Gospodarskĺ subjekt je vpisan v enega od poklicnih a!i poslovnih registrov, ki se vod|jo v državi
članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedeŽ. Seznam poklicnih ali pos|ovnih registrov v državah
članĺcahEvropske unije določa Priloga xl Direktlve 20L4l24lEU,

DOKAZILO

NAVODILO

PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

lzpolnjen in podpisan obrazec:
- Krovna izjava.
Naročnik lahko izpolnievanie poaoia naknadno preveri v uradnih reaistrih in evidencah
Gospodarski subjektl kĺ nímajo sedeža v RepublikiSloveniji:
lzjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika in Dokazĺlo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v
kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
kandidata oziroma ponudnika.
MORATO VSI izpolnjevati pogoj
DOKAZILO: Enako kot slavni oonudnik.

lzvedbo progrcrmo je omogočilo solinanciranje Fundacíje za šport.

