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OBČINA NAKLO, Staľa cesta 61' 4202 NAKLO

2.

3.

OBJEKT: DoM STAREJŠIH oBčANov NAKLO, Staľa cesta 63,4202

NAKLO

PREDMET JAVNEGA ľłnočrr,ł:IZBIRA UPRA\T.,{IKA DOMA
STAREJŠIH oBčANov NAKLO

Predmet javnega naročila je upravljanje Doma staľejših občanov Naklo, zahtęve
naľočnikain opis pľedvidenih del pa So navedene v nadaljevanju te ľazpisne
dokumentacije.
Zahtevę naľočnikain opis predvidenih del so navedene v nadaijevanju te razpisne
dokumentacije.

Javno naľočilose sklepa za obdobje
r.r.2020.

4let

(48 mesecev), in sicer od 1.1.2016 do

Dom starejših občanov Naklo, št. stavbe 920, se nahaja na naslovu Staľa cesta 63,
4202 Naklo. objekt stoji na nepremičninah parc.št' 3I8l4, ID znak Ż096-31814-0,
parc.št. 320l2,ID znak 2096-32012-0, obe k'o. Naklo, k objektu pa sodijo tudi zunanje
povľšine (park in paľkirišče)s parc.št. 31815,ID znak2096-318l5 in paľc.št.320lI,ID
znak2096-32017-0, obe k.o. Nakio.
objekt je bil zgrajen v letu 2008. Neto tlorisna povľšina stavbe znaša2.705'77 m2'

V kleti objekta so prostori zakapelo, mľliškiprostor, skladišče, sanitaľije, gaľderobe
za zaposlene ter pomoŽni prostori za potrebe vzdrževarlja objekta. V pritličju so
skupni prostori (kuhinja z jedilnico, shĺambo živil, dnevni center s prostoľom za
delovno terapijo, skupne sanitaľije), vhodna avla ter 15 enoposteljnih in 4
dvoposteljne sobe. V nadstľopju so skupni prostori (prostor delovne terapije, sestľske

sobe, fizioteľapije teľ prostoľi upľave), 15 enoposteljnih in 4 dvoposteljne sobe teľ đve
dvoposteljni in ena troposteljna soba za zaćasno bivanje. Na podstrešju se nahaja
plinska kotlovnica. V objek tu je dvigalo.

v večinski lasti občine Nakio, TaZefl 6 enoposteljnih sob ter 2 dvoposteljnih
ki so v lasti Íizičnihoseb - etažnihlastnikov.

objekt je
sob,

obseg storitev upravljanja je določen s Stanovanjskim zakonom SZ-1 (Uradni list RS,
št. 6912003 s spremembami ) oz. podzakonskimi pľedpisi, prav tako pa naročnik po
občina Naklo
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tem razpisu razpisuje dodatna dela.

Obseg storitev zajema:

OPRAVILA UPRAVNIKA:
1. Priprava, organiziranje in izvajanje upravljanja:

-

_
-

sodelovanje pri pripľavi in sklenitvi pogodbe (pogodb) o uľejanju
medsebojnih razmerij med etaŽnimi lastniki,
prevzem,vodenje in aľhiviranje projektne (tehnične) dokumentacýe za

objekt,
prevzem in hľamba garancijskih listov za opremo in naprave, navodil za
uporabo in vzdrževanje in druge dokumentacije, ki jo morajo izročiti
iz:łajalci posameznih del na objektu,
nastavitev in vodenje evidenc o poslovnih prostorih, skupnih prostorih,

delih in napravah objekta,
priprava in organizacíja sestankov etažruh lastnikov in uporabnikov,
priprava građivin informiranje ter pomoč pri ođločanju,
obvezno sodelovanje na tehniěnih kolegijih, ki so predvidoma enkľat
meseěno (cca. 2 uri),
kooľdiniranje in spremljanj e ízvajaĺjaspĘetih odločitev ter obveščanje
etažruh lastnikov in uporabnikov'
uresničevanje sklepov etažnihlastnikov,
dajanje informacij etažrum lastnikom in uporabnikom poslovnih
prostorov"

Ż. IzvajĄe finaněnih in administrativnih storitev:
- obdelava in plačevanje prispelih računov za obtatovaĺje, ízvajanje
storitev in vzđrževanje obj ekta,
- pregled pravilnosti izđanihľačunovdobaviteljev,
- ugotavljanje finančnih obveznosti lastnikov oziroma uporabnikov
poslovnih pľostoľov,razđelitevstroškov obratovanja, vzdrževanja in

-

Občina Naklo

upľavljanja ter izd,elava in dostava računov in obraěunov,
opominjanje dolžnikov ter izteqava obveznosti,
sklepanje pogodb o tzvajĄtl storitev v zvezi z deli na objektu,
priprava pomembnih podatkoy za sklenitev pogodbe o zavarovanju
skupnih delov,
inĺedba postopka zbiranja ponudb za sklenitev Zavatovanja skupnih
delov,
sklenitev zavarovaĺja z zavarovalĺico' ki jo izberejo lastniki,
organizacĹja morebitnih komisij skih ogleđovin uvelj avlj anje morebitnih
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škodnih zahtevkov v primeru nastopa zavarovalnega primera'
izdelava obračuna obveznosti in vplaěil upravljanja z objektom in
priprava poľočilter informiľanje lastnikov in uporabnikov o finančnem
in materialnem poslovanju objekta najmanj enkrat letno,
administľativna opravila za potrebe statistike in upravnih organov v RS,
arhiviranj e dokumentacij e.

3. NačrtovarĺjevzdrŽevaĺja:
- periodični pregled poslovne stavbe ter zbíranje podatkov o potĺebnih
vzđrževalnihdelih ali pľenovi,
- izdelava letnih pľogramov vzdrževalruh del v skladu s predpisanimi
normativi in standardi vzdrževanja stavbe, orgaĺĺziraĺjeobravnave
progľama in njihove verifikacije po lastnikih,
- izđęlavaletnih poľočilo izvedenih vzdrževalruh delih.

4. or garuziranj e in izv ajaĺje v zđrževanja:
_ pĺedlaganjevzdrževalnih del na objektu,
- predlaganje investicijskih del na objektu,
- objava del ter zbiraĺje ponudb, cenikov, predľaěunov zunanjih izvajalcev

-

in đobaviteljev,
izdaja naroěil zamarýšavzdrževalna dela,
ízbor najugodnej šega ponudĺĺka za večj a v zdržęv alna dela,
pľidobitev ustreznih soglasij in dovoljenj zaizvajaĺjevzđrževalnihdel,
priprava in sklepanje pogodb o izvajĄu večjih vzdrževalĺIh del in
dolgoľoěnih pogodb o servisiranju (redni servisi na skupnih delih in
napravaĘ,
nađzorpi izvajanju del,
finančni, količinski in kakovostni pľevzem izvľšenihvečjih vzdrževalruh
del ali prenove,
organízacija odprave napak v garancijski dobi,
zagotovitev rednega ĺzvajĄahišniškihdel.

HĺŠľrŠrł
OPRAVILA

_

vkliučitev 4 uľne pľisotnosti hĺšnika/vzdrževalca:

1.Splošna opravila:

-

občina Naklĺl

ĺadziraĺjepravilne uporabe skupnih pľostorov,
zagotavljanje, da skupni prostori služijo svojemu namenu,
skrb, da so prostori v uporabi za vse lastnike in da posamezni lastnik ne
izkorišěa skupne pľostoľe za svoje potrebe (za primeľ skladiščenjaali
ga materi al a),
o dl aganj a ruzličĺe
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opozarjanje posameznih lastnikov

na pravilno

uporabo pľostorov
(zaklepanje skupnih pľostorov itd...),
pregledovanjeinvzdrževanje ěistoče v pľostoľih za hrambo smeti,

ĺabava' hĺamba, evidęnca potrebnih sredstev za odpravljanje in

zagotavljanje bľezhibnosti delovanja skupnih napľav namenjenih za
odpravo nęzgod,
nadziľĄe in zagotavljanje pravoěasnega servisirĄa protipožarnih
aparatov in napľav ter dvigal,
vodenje dnevnika ter eviđentiranjevseh ogleđov'pregledov, naročil in
popravil ter evidentiranj e uporablj enega material a,
izobešanje (vključno z vzdrŽevanjem in hĺambo) državne zastave ob
drŽavnih praznikih.
2. Preventivno vzdrževanje in odpravljanje okvar:

-

3

inĺajanje kontrolnih pregledov opreme in napľav z ugotavljanjem okvar
in opredelitvijo načina opľavila,
orgaĺlizacija nujnih intervencijskih vzdrževalĺihdel, sprejem obvestil,
ogled dejanskega stanja, ĺzdaja naročil in orgaruzíranje takojšnje sanacije
stanja,

izvajanje manjših popravil na skupnih napravah in v poslovnih prostorih
(uporabljeni material ni zajet v ceni),
organiziranje in kontľola srednjih in večjih popľavil inzamĄav,
organiziranje odprave morebitnih napak v gaľancijskih rokih,
obveščanjepooblaščenihseľvisov,
prijavljanje morebitnih škod na skupnih prostoľih, objektih, delih in
napravah, ki se krijejo iz naslova pogodb z zavarovalnicami in
or garuzir anje komisij skih o gledov,
orgaĺiziranje odprave škođe,
priprava zahtevka zarefundacijo nastale škode.

.Zagotavljanj e rednega obratovanj a:
- organiziranje optimalne oskĺbe z energijo in drugimi viri,

-

-

redno vzdrževaĺjevodovodnih instalacij, kanalizacijskih odtočnih cevl,
redni pľegledi vidnih delov horizontaln e kanalizacíje,
redno vzdrževanje peskolovov in odtokov meteome vođev kanalizacijo,
operativna koordinacija in kontrola ĺad izvajalci.

OBVEZNOSTI V ZYEZI Z VZDRŽEVANJEM _ vzdľževalnalhišniškadela. za
katera naročnik meni. da so za obiekt koľistna:

()bčina Nrlklo
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1.Splošna pravila o izvajanju popľavil na napravah in drugih skupnih delih:
- ľedna periodična skrb za vse zakonsko določene preglede in testiranja,
- če hišnilďvzdrževalec bodisi pri rednih pregledih bodisi na podlagi

obvestila lastnika oziroma najemnika ugotovi napako na skupnih delih
oziroma napravah, mora v primeru, da gre za manjša vzdrževalĺadela,
sam opraviti popravilo naprave oziroma zamĄavo pokvarjenega dela ali
instalacije v skladu z navodili za vzdrževanje proizvajalca posamezne
naprave oziroma sistema in/alí v primeru, da gre za veěja vzđrževalna
dela zagotoviti, da pooblaščeniserviser opravi popravilo v najkrajšem
moŽnem času.
2.

Manj ša vzdržev alĺa dela:
- manjša ključavničarskadela so dela kot npr.: zamenjave ali popravila
ključavnic in kljuk, zamĄave ali popľavila samozapiral vrat in
'
popravila tečajev,

-

-

-

manjša pleskarska in kleparska đelaso dela kot npľ.: popravila
antikoľozivne zaščitena kovinskih delih, popravila manjših maÍov)
nameščanje ruzrĺh kovinskih lestev, ogľaj, ipd.,
manjša elektro dela so menjava vaľovalnih elementov, preverjanje
spojnosti spojnih elementov, redna menjava pregorelih žarnic, menjava
pokvarjenih stikalnih naprav in sklopnih elementov, po potrebi menjava
kompletnih svetilk in popravila okvar katere lahko nastanejo na

elektľoinštalacijah,
manjša vodoinstalateľska dela so čiščenjeodtočnih kanalov, odkritje
raznĹh vzrokov puščanjavode in posľedovanje podatkov posameznemu
lastniku zaodpravo napak, odmašitev odtočnih kanalov, čiščenječistilnih
ko s ov, zamenj av e p okvaľj enih vo dovo dnih armatuľ.

Čeje za odpravo napake potrebno specializirano

znarrje, moľa hišniVvzđržęvalec

naročiti pooblaščenega serviserja za ođpravonapake, nadzorovati izvedbo del in
podpisovati delovne naloge.
3. Večja vzdrževa7na dela:

Večja vzdtŽęvalĺa dela so vsa dela in pregledi, ki jih morajo po predpisih ali po
navodilih proizvajalca določene opľeme ali naprave opraviti specializirane sluŽbe
ali servisi. Hišnilďvzđrževalęcmora zagotoviti, da večja vzdrževalĺađelaopravi
oseba iz prejšnjega stavka.
Večja vzdrževalĺadela so zlasti:

Občina NakIo
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mesečni pľeględ protipoŽarne zaščite,
_ redno letno seľvisiranje gasilnikov,
_

petletni pregled in testiranje ozemljitve in protipožarne zašěite, pľegledi
kakovosti pitne vode,
-vsi ostali zakonsko pľedpisani pregledi in testiľanja.
-

4.Yzdrževalna dela naposameznih delih in napravah:
- vzdrževanje protipoŽamih naprav za gašenje in zasilne razsvetljave,
- vzdrževalec objekta skrbi, da so gasilniki kakor napravę za gašenje v
brezhibnem stanju in ređnopregledani tęr vzdrževani v skladu z navodili
proizsĺajalca, skrbi, da nęooblaščene osebe ne posegajo v sistem,
- ÍLa zasilni razsvetljaví vzdrževalec upravlja občasni preizkus delovanja
sistema, menjavo pregorelih žamic ali baterijskih vložkov v samih
svetilkah,
- skľbi, đaso naprave redno servisirane in pregledane s strani pooblaščenih
serviserjev in nadzoruje delo serviserjev,
- ob okvaľah na pľotipožamihnapravah za gašenje, obvešěa servis in
poskrbi, da je napaka ođpravljena v najkľajšem možnem roku,
- vzdtževanje splošne ľazsvetljave in elektroinstalacij:
IĺšruWvzđrževalec
odkriva in odpravlja napake na instalacijah, menja
pregorele in dotľajane žarnice, štaľterje in dušilke, po potrebi zameĺja
celotno svetilko in določene sklope, menJa dotrajane ali pokvaľjene
prižigalne elemente, menja signalne žamicę ali celotne kontrolne
svetilke, menja in ľegulira časovne releje, menja talilne elemente,
avtomatske varovalke, pľeverja stĄa ĺazdelilnih omaľic,
- vzdrževanje vodovodne napeljave in kaĺalizacije:IllšníWvzdrževalecpregleduje in čisti kanalizacíjske in stľešneodtoke
meteorne vode, skrbi za redno čiščenjein praznjenje lovilcev mašěob,
tedensko preveľja delovanje prečrpališč,orgaĺizira in sodeluje pri
letnem čiščenjuprečľpališč
in pri večjih popravilih, pregleduje pľoti
smľadne zaporc na jaških in doliva olje v območje zapor, naroča
specialna vozila v primeru zamašitve kanalizacijskih odtokov,
- vzdrževanje na oknih in vľatih objekta:
hišruWvzdrževalec opravlja zaĺnĄavo ali popravilo okenskih kljuk,
vľatnih kljuk, ključavnic' samozapiral, mehanizmov za zapiraĺje (škarje
pri oknih), senčil, opľavlja mĄša ključavničarska ali tesarska dela ipd.
- vzdrževanje avtomatskih vrat:
v okviru navodil za vzdrževanje hišnilďvzdrževalec skĺbi, da so vrata
vedno pľipravljena na delovanje v času potrebe, skrbi, da niso založena
ali kako drugače blokirana. SkÍbi zavzđrževanjenaprav za nepľekinjeno
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napajanje. Redno periodično skrbi za pregleđedelovanja naprav in
testiranj e akumulatorskih baterij.

Javno naročilo ni ľazdeljeno v sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za
celotno javno naročilo.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naroěnik v pľimeru prejema ne bo upošteval.

Naľočnik ima zagotovljena sredstva za izvedbo investicije v proĺačunu občine Naklo
pľoračunska postavka 200008, konto 40299915.
Izbranl ponudnik bo moral zaěeti z deli 1"1.2016.
Ponudnik mora' glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa
đoločilaveljavnih predpisov, ki urejajo podľočje,ki je predmet javnega razpisa, ki
veljajo v Republiki Sloveniji.
4.

POVABILO ZAIZDELAVO PONUDBE IN VRSTA POSTOPKA:
Na podlagi Zakoĺa o javnem naľočanju(Uradni list RS, št. 12lI3 - uradno prečiščeno
besedilo, 19114 in90/l4 ) naľočnikvabi ponudnike, đaoddajo svojo ponudbo v skladu
z razpisĺo dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa za oddajo naľočilastoritve po
postopku oddaje javnega naročila male vľeđnostiza IZBIRA UPRAVNIKA DOMA

STAREJŠIHoBČANoV NAKLo.

5.

PREDLoŽIInv PoNUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zaprti ovojnici, z jasno oznako in napisom "PONUDBA NE ODPIRAJ'', z naveđbopredmeta javnega naročila '' IZBIRA UPRAYIYIKA

DoMA STAREJŠIH oBčANov NAKLo "

Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponuđnika.
V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, moľajo biti le-ti oštevilěeni"
6.

NAČIN, MESTo IN čAs oDDAJE PoNUDBE:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predloŽene najkasneje do 20.11.2015 do 10:00
ure na naslov občina NAKLO' Staľa cesta 61, 4202 NAKLO.

7.

MESTo IN čAS JAVNEGA oDPIRANJA PONUDB:
Na naslovu občina Naklo, Stara cesta 6I,
20.11.2015 ob 10:30 uri.
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U.

NAVODILA PONUDIIIKOM ZA TZDELAVO PONT]DBE IN RAZPISNI
POGOJI

1.

Navodila ponudnikom določajo:
pravila predmetnega javnega naročila,
- pogoje' ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, da se njihova ponuđbalahko šteje
za popolno,
- merila, na podlagi katerih bo naročnikizbraI najugodnejšega ponudnika,
- ostale zahteve, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri izdelavi ponuđbene
dokumentacije.
- postopkovna

Ponudniki moľajo vse đokumenteskrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji
izpolniti vsaprazrLa mestą bodisi s fušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi
tiskanimi črkami.
Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani
pooblaščene osębe ponudnika in Ži gos ani z žĺgomponudnika.
Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in pođpisomsvoje

pooblaščene osebe.

Javno naročilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuđitipredmet
javnega razpisa v celoti ter se ne morejo prijaviti zaizvajanje posameznih storitev
predmetnegarazpisa.
Na javni ľazpis se lahko prijavijo pravne osebe zustrezĺo registracijo.
oddaja javnega naľočilase izvaja skladno z določili:

o
C
o
o
o
o
o
o
o
()bčina Naklo

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS' št. I2ll3 - uradno preěiščeno
besedilo, 19/14 iĺ90/14; v nadaljevanju ZJN_2);
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št.
43111,60/11 - ZTP-D,63113 in90/14; v nadaljevanju: ZPVPJN );
Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08,36/11 iĺ 74lI5

- zuuJFo)

Zakoĺa o izvrševanju proľačunovRepublike Slovenije za Ieti 2074 in 2015
(Uradni list RS, št. 101/13, 9/I4 - ZRTVS-IA,25lI4 - ZSDH-I, 38ll4,84114,
95114 - ZUIF-C,95114, 14/15, 46/15 in 55/15),
Zakona o integriteti in preprečevĄu korupcije (ZIntPK) (Uľadni list RS, št.
45110, 26/t7, 30/11 - Skl. US, 4311 1),
obligacijskega zakonĺka (Ur.l. RS, št. 9712007-UPBL)
Stanovanjskega zakona SZ-1 (Ur.1.RS, št. 2012004 s spremembami),
Pľavilnika o postopklh za izvrševanje pľoľačunaRepublike Slovenije (Uľadni
list RS, št. 50/07, 61108,99/09 _ ZIPRS1011 in 3/13),
skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,
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o

skladno z ostalimi predpisi, ki uĘajo pođročjejavnih naročil
in drugih veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji.

2.

PRIčETEK IN DoKoNčANJE PoGoDBENIH DEL:
Po zaključenih predhodnih postopkih in pravnomoěnosti sklepa naročnika o oddaji
javnega naľočilabo zĺajugodnejšim ponudnikom sklenjena pogodba.

Pogoj zapnčetek pogodbenih del skladno z določenim rokom trajaĺjapogodbe je
pravnomočnost sklepa naročnika o oddaji javnega naročila, obojestľanski podpis
pogodbe in pľedaja dokumentacije in listin, ki so potrebne zanemoteno opravljĄe
pogodbenih del.
J.

TZDELAYA PONUDBE:

3.1.

oblĺka ponudbe:
Ponuđbase sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so
sestavni de1 razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le te.
Ponudniki ponudbenih obrazcęv ne smejo spreminjati na naěin, da vpisujejo
dodatne pođatke'dodatne cene pri obrazcuponudbe, ki v obrazcu niso predvidene,
da črtajo postavke pri obrazcu ponudbe, itd. Takšnih dodatnih sprememb naročnik
ne bo upošteval, v kolikor pa se nanašajo na ceno ali na enoto mere pa bo naroěnik
ponudbo s takšnimi dodatnimi spremembami izločil.

Ponuđbamora biti oddana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije,
izpolnjenih s strani ponudnika. Vse priloge, razerl navedenih izjem, morajo biti

izpolnjene, podpisane in Žigosane s strani ponudnika.
Razpisnega obrazca št. 13a (vzorec menične lzjave), s stľani ponudnika ni potľebno
izpolnjevati.
obrazec pogodbe mora biti na vsaki stľani paraťlraĺ iĺ na zadĺji strani podpisan in
Žigosan s stľani ponudnika, pri ěemeľ obrazcapogodbe ni potľebno izpolniti"
Zahtev aĺa ob lika ponudb

e

:

Ponudnik odđaponudbeno dokumentacijo praviloma v registľatoľju širine, ki
ustr eza razpisni dokumentacij i.
Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora
bíti zavezaĺa iĺ zapeč,atena, in to na tak način, da se omogoči pregled ponudbe
br ez nj ene ga r azv ezov anj a.

Javnost in zaupnost postopka:
Naroěnik mora zagotovitĺ varovanje podatkov, ki se glede na đoločbezakona, ki
ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne druŽbe, štejejo
obĺ'ina NakIo
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za osebne ali tajne podatke ali poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o
oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje

poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakoną ki
urejajo đostopdo infoľmacij javnega znaćaja, ne veljajo.

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih
podatkov, zavpne ali poslovno skrivnost oznaćĺs klavzulo >ŹAUPNO< ali
)>PoSto\rNA SKRľ/NOST( in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo
zavpeÍ samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del
podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa ozĺaka )ZAUPNO< ali >>POSLOVNA
SKRITNOST< in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.

ob tem naročnik opozarja

ponudnike, da pod zalupnę pođatkeali poslovno
skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi
predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslormo skrivnost. Dokumenti, ki jih bo
ponudnik upravičeno oznaě1l kot zaupne ali kot poslovno skľivnost' bodo
upoľabljeni samo Za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izveĺ
kľoga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren
za varovaĺje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno
objavljeni. Naroěnik bo obravnaval kot zaulpne ali kot poslovno skrivnost tiste
podatke v ponuđbenidokumentaciji, ki bođooznačene s klavzulo >>ZAUPNO< ali
)Posto\rNo SKRľ\rNOST( in ne odgovaTa za zaupnost podatkov, ki ne bodo
označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo
pod zaupne pođatke,poslovno skľivnost ali vaľstvo osebnih podatkov.
Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbe ZJN-2 v
drugem odstavku 22. člena, ki določa, da ))so javni podatki količina iz
specifikacije, cena na enoto, wednosti posamezne postavke in skupna vrednost
ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejša ponudba pa tisti podatki, ki so
vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih merik<. Naľoěnik si pľidrŽuje
pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z
zakonom sodijo pod javne podatke.
Ponudba moÍa biti zložena v naslednjem vrstnem redu:

1. Povabilo k oddaji ponudbe
Ż. Navodila ponudnikom zaizdelavo ponudbe
3" Razpisni obrazci od št. 1 do št. 1la

4.
5.
6.
7.

Občincĺ Naklo

in razpisni pogoji

ObrazecPonudbe
Način ugotavljanja izpolnjevanja pogojev
Yzoľecpogodbe
Finančna zavarovĄa (razpisni obrazcíšt. 12,13,73a)
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Vrstni ľed se loěi s pregľadnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi poglavij.
Vsaka stranrazpísne đokumentacije mora biti žigosana in parafirana.
3.2

Jezik:
Ponudba moľa biti oddana v slovenskem jeziku.

J.J.

Ponudbena cena:
Ponudbena cena moľa biti navedena v ewih teľ predana na obrazcu ponudbe iz
poglavja III. Ponudnik mora v ceno vključiti vse kar je potľebno za ĺzvedbo
razpisanih del, skladno s to razpisno dokumentacijo.

Vľednosti v obrazcu ponudbe in skupna vrednost ponudbe se vpisujejo na dve
decimalni mesti.

Cena storitve na m2lmesec mora vsebovati vsę stroške dela, ízrajalčeveopreme,
potne stroške, ter vse ostale stroške, ki so potrebĺl, zaizvedbo razpisanih storitev.
Ponudnik moľa navesti končno vrednost ponuđbe, ki jo vpiše v ustľezen obrazec
ponudbe, in sicer tako, da pomnoŽi ceno storitvę/mZlmesec z velikostjo objekta (v
m2) ter dobljeno mesečno vľednost ponudbe pomnoži z 48 meseci (kolikor bo
trajalo pogodbeno razmerje).

Pri izračunu ponudbenih cen in vrednosti ponudbe morajo ponudniki upoštevati
tudi vse zahtęve naročnika' ki so navedene v tej razpisni dokumentaciji.

Načĺnplačila in obľačuna:

V ceni niso vključeni stroški dobaviteljev in sicer:
- poraba skupne

elektrike,
plina,
- toplotno ogrevanje,
- komunalne storitve
- poraba

- Í azna investi cij sk a v zđržev anj a,

- ěiščenje fasade,

pravne storitve v zvęzi s problematiko v objektu,
pregleđigasilnikov, hidrantnega omrežja' delovanje poŽarnih loput,
- periodični zakonsko določeni pľegledi s strani specializiranih preglednih instifucij
v skladu z zakonođajo'
- potrošni material zavzdrževanje skupnih đelovin naprav,
- druglobratovalni stroški, ki nastanejo pri obratovanju objekta.
-

-

V

ceno niso vključeni stroški za storitve, ki jih je po naročilu posameznega
etažĺegalastnika opravil upravnik zapotrebetega etažnega lastnika, in sicer zlasti
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- druge storitve v posameznih enotah etažnlh lastnikov,
- druge storitve zaposaÍTIeznega ętažnega lastnika (npr. posebni obračuni,

evidence. ipd.).

o ceni in stľoških v nlezi s stoľitvami za posamezÍe etažne lastnike, se upravnik
dogovori s posameznim etažnim lastnikom.
Vsak etažni lastnik mora upravniku plačati sorazmeren del pogodbene

cene.

Upravnik obračunava ceno in stľoškezbirno in mesečno za nazaj. Upravnik mora
račun z mesečnim obračunom cene in prefakturiranih stroškov izstaviti do 15. v
mesecu.

Upravnik je obvezen račune oz. situacije poslati naroěniku v elektronski obliki (e _
račun) skladno s 26. členom Zakona o opravljanju plaěilnih storitev za
pľoračunske uporabnike (Uľadni list RS št. 59/10 s spremembami in dopolnitvami)
in
skladno z
obvestilom Ministrstva za
finance
(hĘ://www.ujp.gov.si/novice.asp?id_n:303). Pri izstavitvi e-računa se mora
upravnik obvezno sklicevati na številko pogođbe.Računu moľajo biti priložene
kopije posameznih računov dobaviteljev. V kolikor je na izstavljenern računu
uprarmika naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v Pogodbi, se upoľablja
transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem ľačunu.

Etažri lastnik mora upravnika o ugovorih v zvezi s posameznimi postavkami
obračuna obvestiti v 5 dneh od pľejema računa, sicer se šteje, da je obračun potrdil.
V ugovoru moru etažni lastnik določno navesti postavke, ki jih ugovarja iĺrazloge
za ugovor.

Etažĺĺlastnik moľa ľačunplačati v 15

dneh od izstavitve, če za posameznega
lastnika ni s predpisi določen drugačen rok plačila takšne obveznosti ( v skladu z
Zakoĺom o izvrševanju proračunov za leti 2074 in 2015 - 30. dan od prejema
ľačunaza občino Naklo).
4.

IZBOR POIrĺUDBE:
Naroěnik bo izbral ponudnika zĺajnĺžjoponudbeno ceno, ki bo izpolnjevalpogoje
iz te razpisne dokumentacije.
Ponudba se pripravi v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi Republike
Slovenije ter mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika.

Naročnik bo izvajalca javnega naročila izbtal na podlagi odprtega postopka v
skladu s 25. členomZJN-2.
Ponudniki morajo oddati ponudbo v skladu z navodili v tej razpisni đokumentacíji;
()bćina Naklo
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v določeni obliki, Z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju predpisanih
pogojev ter jo oddati v roku. Izbraĺbo izvajalec, ki bo za izlĺedbo razpisanih del
ponudilnajnižjo ceno ter bo izpolnjevalvse pogoje izrazplsĺe dokumentacije.
vELJAv|ĺoST PONUDBE:
Ponudba moľa veljati

do vključno

veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

31.12.2015.

V

pľimeru kľajšega roka

6.

PoGoJI ZAI-JDF-LLž'B'o

6.1.

Ponudba se bo štela za pravĺlno in bo spľejeta v nadaljnji postopek
ocenjevanja, če bo ponudnĺk pľedložil:

6.1.1. Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in njegovih podizvajalcih, ěe ponudnik
z ĺjimĺsodeluje v ponudbi oz. irvaja\cih v skupnem nastopu (Razpisni obľazec št.
1).

6.l.2. a.)

Osnovna sposobnost ponudnika/soponudnĺka/podĺzvajalca

Za pnznanje sposobnosti ponudnika moľa le-ta izpolnjevati pogoje od 42. do
45. ělena ZJN-2, kar ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod
materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni đelte razpisne
dokumentacije oz. z ustreznim dokazilom. Izjava o sposobnosti je obvezna
priloga ponudbi t:;di zapodizvajalce oz. soponudnike, ki jih ponudnik navede
v svoji ponudbi.

1.

Ponudniki predloŽijo oľiginalne izvode dokazil. Čeje ponudnik
predložil fotokopijo dokazila lahko naročnik v postopku preverjanja

ponudb od posameznega ponudnika kadarkoli zallteva, da mu predloŽi
na vpogled original, ki ga lahko primeľja z v ponudbi dano fotokopijo.

a.1.) Izjavo ponudnikďsoponudnika/podizvajalca in zakonitih zastopnikov
(če gľe za pÍavno osebo), da ni bil pľavnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list

RS, št. 50lI2 _ uradno prečiščenobesedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ_
1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-I), goljuťrja
(211. člen KZ-l), protipravno omejevanje konkuľence (225. č|eĺKZ1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanj em (226. člen
KZ-l), oškodovanje upnikov (227. ělenKz-l), poslovna goljufija (228.

;[:'#;ł';"'"''llTłJiJT#"ľ#"'J":i##""Á1íŁJ'ä,ľ"'"}
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KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vľeđnostnimipapirji (231. č:leĺI{Z1), preslepitev kupcev (232" č:len KZ-l), neupravičena uporaba fuje
oznake a1i modela (233. člen |<Z-l), neupravičena uporaba tujega
inľĺaali topograťĺje(234. člen KZ-|), ponareditev ali uniěenje
poslovnih listin (235. člen KZ-7), izdaja in neupraviěena pridobitev
poslovne skrivnosti (23 6. č:Ien KZ-I), zloraba informacij skega sistema
(237. člen KZ-l), zloraba notranje informacije (238" člen KZ-l),
zloraba trga ťrnaněnih instľumentov (239. člen KZ-I), zlorabapoložaja
ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. čIenKZ-t), nedovoljeno
sprejemanje daľil (241. č:Ien KZ-I), neđovoljenodajanje darĹI (242.
čIeĺKZ-l), ponarejanje denarja (243. ěIeĺ KZ-7), ponaľejanje in
uporaba ponaľejenih vrednotnic ali vrednostnih papiľj ev (244" ěIenI{Z1), pľanje denarja (245. ćIeĺI<Z-l), zloraba negotovinskega plaěilnega
sredstva (246" člen KZ-l), uporaba ponarejenega negotovinskega
plačilnega sľedstva (247. č:lenI<Z-I), izďelava, pridobitev in odtujitev
pripomočkov za ponarejanje (248. ělen I<Z-1), davčna zatajítev (249.
ělen KZ-1), tihotapstvo (250" člen KZ-1), izdaja tajnih pođatkov(260.
člen KZ-l), jemĄe podkupnine (26l. člen KZ-l), dajanje podkupnine
Q62. č:len KZ- 1), sprej emanj e koristi za nezakonito posredo v anje (263 .
člen KZ-I), đajanjedať'l za nezakonito posredovanj e (264. ělen KZ-l),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
Ponudniki, ki nimajo sedęŽa v Republiki Sloveniji, morajo predloŽiti
dokazila, da niso stoľili navedenih dejanj. Čędržava. v kateri ima
prijavitelj svoj sedeŽ, ĺe izđajatakšnih dokumentov, lahko ponuđnik
da zapnseženo izjavo prič ali zapisežeĺoizjavo zakonitega zastopníka
ponudnika. (Razpisni obľazec št. 3)

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od datuma skrajnega roka za
sprejem ponuđb.

Ponudbo ponudnika, za katetega bo naročnik ugotovil, da je bil
ponuđnikkot pravna oseba ali njegov zakoníti zastopnik pravnomočno
obsojen oz. je bil podizvajalec oz. soponudnik kot pravna oseba ali
njun zakoniti zastopnik pravnomoěno obsojen, bo naročnik izločil.

a.2.) Ę av o'

da

p

onudnilďs oponudn iW p o dĺzv Ą alec :

_ ni v postopku pľisilne poravnave ali ni bíI zanj podan pređIogza
zaěetek postopka prisilne poravnave in sodiščeo tem predlogu še ni

odloči1o;

_ ni v stečajnem postopku ali ni bĹl zaĺj podan predlog za zaěetek

stečajnega postopka in sodiščeo tem pľedlogu še ni odločilo;

_ ni v postopku prisilnega prenehanja, ni bil zanj podan preďIog za
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Razpi sna dokrilnenlaciJa

s*,,I6 /6J

