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številka: 430-0005/2012-2
datum: 19. januar 2012

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1.

Povabilo k oddaji ponudbe:

Na podlagi točke b) drugega odstavka 24. člena in 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju ZJN-2)
naročnik:

OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24, 4202 Naklo
telefon:
telefaks:
matična številka:
ID za DDV:
transakcijski račun:

04/ 277 11 22
04/ 277 11 11
5874688
SI30835437
01282-0100006748

vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije oddajo ponudbo za izvedbo
javnega naročila blaga »DOBAVA TRAKTORJA«
-

Ponudnik:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki posamezniki), ki
izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti po 42. do 45. členu ZJN-2 navedene v nadaljevanju te
razpisne dokumentacije.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti s katerimi
podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel
podizvajalec – predmet, količina vrednost ter kraj in rok izvedbe. Ponudnik v razmerju do
naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih
bo navedel v svoji ponudbi.
V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt (pogodbo) o skupni
izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
− imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,
− pooblastilo poslovodečemu izvajalcu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe,
− vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,
− navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
-

Predmet javnega naročila:
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Predmet javnega naročila je dobava novega traktorja.
Traktor, ki bo predmet dobave mora biti tovarniško nov, letnik 2011 ali 2012 in v celoti ustrezati
standardom, ki veljajo v EU in Republiki Sloveniji ter v celoti izpolnjevati tehnične specifikacije in
druge zahteve navedene v obrazcu »TEHNIČNI OPIS/ZAHTEVE« (OBRAZEC št. 13). Ponujeni
traktor, mora biti v brezhibnem tehničnem stanju, kar ponudnik ob primopredaji traktorja
naročniku dokaže s predložitvijo izjave o skladnosti in potrdila o homologaciji traktorja.
Ponudba, ki ne bo izpolnjevala vseh opisov oz. zahtev iz obrazca št. 13 – TEHNIČNI OPISI/ZAHTEVE
bo izločena kot neprimerna.
Rok dobave mora biti najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe.
Ponudba, v kateri bo rok dobave daljši od 30 dni od podpisa pogodbe, bo izločena kot neprimerna.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila
veljavnih predpisov, ki urejajo področje, ki je predmet javnega razpisa, ki veljajo v Republiki
Sloveniji.
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili te razpisne dokumentacije.

Ponudniki oddajo ponudbo na naslov Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, najpozneje do
2.2.2012, do 9.00 ure, skladno s točko 10. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Odpiranje ponudb bo 2.2.2012 ob 10.00 uri na naslovu Občina Naklo, Glavna cesta 24, 4202
Naklo.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša skupaj 45.000,00 EUR brez DDV.
Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil.
OBČINA NAKLO
župan Marko Mravlja
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številka: 430-0005/2012-2
datum: 19. januar 2012

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1.

Predpisi na podlagi katerih se izvaja javno naročilo:

Javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku »DOBAVA TRAKTORJA« se
izvaja na podlagi:
- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11; v
- nadaljevanju: ZJN-2)
- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur.l.RS, št. 43/11),
- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS, št. 96/10, 4/11, 45/11
OdlUS);
- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4),
- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
- št. 50/07, 61/08, 99/10-ZIPRS1011),
- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe),
- skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
2.

Jezik v katerem mora ponudnik izdelati ponudbo:

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem
jeziku.
3.

Popolna ponudba:

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in
primerna.
Ponudbe morajo biti zložene v mapah. Na začetku ponudbe naj bo priloženo kazalo ponudbe.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so navedena
na posameznem obrazcu.
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije,
ki jo prevzame na spletni strani Občine Naklo ali jo prejme po elektronski pošti s strani naročnika.
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani odgovorne osebe
ponudnika, ki je podpisnik ponudbe in je navedena v Obrazcu št. 1- Ponudba. Ponudnik v
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki
je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je
ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki
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ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izločil.
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo
računalnika), mora besedilo v obrazcu v ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne
dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati
besedilu na predpisanem obrazcu.
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo
dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani
ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika
izločil.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne sme dopustiti
ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe
in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta
javnega naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev
njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega
naročanja. Očitne računske napake, ki jih odkrije naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb
sme popraviti izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri tem se količina in cena na
enoto ne smeta spreminjati. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske
komisije.
4.

Zaupnost postopka oziroma dokumentov:

Ponudnik, ki prevzame razpisno dokumentacijo se obvezuje, da jo bo uporabil samo za izdelavo
ponudbe in da je ne bo izročil drugim potencialnim ponudnikom.
Po javnem odpiranju ponudb noben podatek iz prejetih ponudb, podatek o preverjanju,
dopolnjevanju, oceni in primerjavi ponudb ali odločitvah v zvezi z izbiro izvajalca ne bo dostopen
javnosti ali drugim ponudnikom, dokler naročnik ne sprejme odločitve o oddaji javnega naročila.
Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi
s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Če naj 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 SKRIVNOST« in
parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo
podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali
poslovno skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno
skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven
kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje
zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo
obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki
bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNO SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost
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podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi
sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov.
Ponudniki morajo pri določanju poslovne skrivnosti upoštevati določbo ZJN-2 v drugem odstavku
22. člena, ki določa, da »so javni podatki količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednosti
posamezne postavke in skupna vrednost ponudbe, v primeru ekonomsko najugodnejše ponudbe
pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo
pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne.
Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se
podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo izloči.
5.

Ponudba s podizvajalci / skupna ponudba:
Ponudba s podizvajalci:

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora v Obrazcu št. 1 – Ponudba navesti s katerimi
podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila ter podatke o delu naročila, ki ga bo izvedel
podizvajalec – predmet, količina, vrednost ter kraj in rok izvedbe. V kolikor bo ponudnik navedel,
da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bodo le-ti navedeni tudi v pogodbi in jih
ponudnik brez soglasja naročnika ne bo smel zamenjati. V primeru, da naročnik da soglasje k
zamenjavi podizvajalcev bosta naročnik in ponudnik (izbrani izvajalec) sklenila aneks k pogodbi,
sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za zamenjavo v pogodbi navedenih podizvajalcev.
V primeru, da bo ponudnik v Obrazcu št. 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval
s podizvajalci mora ponudbi priložiti:
- Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu
- Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila,
- Obrazec št. 4 – Pooblastilo in soglasje za neposredno plačilo podizvajalcu
- Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti
za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi.
Dogovor o skupnem sodelovanju pri izvedbi javnega naročila mora vsebovati :
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matična številka, davčna številka, številka
transakcijskega računa)
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- predmet dogovora, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del,
ki jih prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto ponudniku (izbranemu
izvajalcu) poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in četrta alineja so v skladu z ZJN-2 obvezna
sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z
ZJN-2 obvezna.
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Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Skupna ponudba:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev
skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se
izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2 in sposobnost za
opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali
pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj.
V primeru, da bo v postopku javnega naročila »Dobava traktorja« izbrana ponudba, ki jo predloži
skupina ponudnikov – skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni
ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo
ali dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo že priložen ponudbi.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila »Dobava traktorja« bo moral (mora) vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega
partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni
ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini
- rok veljavnosti pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh
partnerjev v skupini.
V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 5 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga
skupina izvajalcev / ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov
(partnerjev) v skupini:
- Obrazec št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
- Obrazec št. 6 – Podatki o soponudniku
- Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti
- BON 2 (ali potrdila poslovnih bank)
- Obrazec št. 8 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.
6.

Vsebina ponudbe:

Ponudniki morajo ponudbi priložiti naslednje obrazce, izjave in dokumente (razen obrazcev, pri
katerih je v stolpcu »priloga ponudbe« navedeno, da niso obvezni:
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št.

OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT

PRILOGA PONUDBE

1.

KAZALO PONUDBE

DA

2.

OBRAZC št. 1 – Ponudba

DA

3.

OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev
razpisne dokumentacije

4.

OBRAZEC št. 3 – Podatki o podizvajalcu

DA – v primeru skupne ponudbe
tudi za soponudnike
DA - če ima ponudnik
podizvajalce

5.

Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcev
pri izvedbi naročila

6.

OBRAZEC št. 4 – Soglasje podizvajalca za
neposredna plačila

7.

OBRAZEC št. 5 – Pooblastilo za podpis ponudbe,
ki jo predlaga skupina ponudnikov

DA – v primeru skupne ponudbe

8.

OBRAZEC št. 6 – Podatki o soponudniku

DA – v primeru skupne ponudbe

9.

OBRAZEC št. 7 – Izjava o sposobnosti

DA – če ima ponudnik
podizvajalce
DA – če ima ponudnik
podizvajalce

DA – če ima ponudnik
podizvajalce tudi zanje/v
primeru skupne ponudbe tudi
za soponudnike
DA – v primeru skupne ponudbe
tudi za soponudnike

10.

BON 2 (lahko potrdila poslovne banke)

11.

OBRAZEC št. 8 – Izjava o plačanih obveznostih
do podizvajalcev

DA – v primeru skupne ponudbe
tudi za soponudnike

12.

OBRAZEC št. 9 – Izjava o servisiranju

DA

13.

OBRAZEC št. 10 – Menica z menično izjavo za
resnost ponudbe

DA

14.

OBRAZEC št. 11 – Menična izjava za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti

DA

15.

OBRAZEC št. 12 – Vzorec pogodbe

DA

16.

OBRAZEC št. 13 – Tehnični opis/zahteve

DA
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7.

Sposobnost ponudnika:

Za priznanje sposobnosti ponudnika mora le-ta izpolnjevati pogoje od 42. do 45. člena ZJN-2, kar
ponudnik dokazuje z izjavo o sposobnosti, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je
sestavni del te razpisne dokumentacije oz. z ustreznim dokazilom. Izjava o sposobnosti je obvezna
priloga ponudbi tudi za podizvajalce, ki jih ponudnik navede v svoji ponudbi.
Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na
priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči
ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih
evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani
ponudnik v postavljenem roku naročniku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo
ponudbo izločil.

Osnovna sposobnost
POGOJ:
Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili
pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku
(Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in 39/09): hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja (1. odstavek 42. člena ZJN2)
Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi
ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za
katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali njegov
zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za soponudnike ali podizvajalce) izkaže, da izpolnjuje ta pogoj z dokazilom iz
uradne evidence oz. lahko skladno s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 namesto dokazila v ponudbi
navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu
javnih pooblastil lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o
sposobnosti.
POGOJ:
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Ponudnik kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki, kolikor gre za pravno osebo, niso bili
pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti (2. odstavek 42. člena ZJN-2)
Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik kot pravna oseba ali
njegov zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil tudi
ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali za
katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil kot pravna oseba ali njegov
zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za soponudnike ali podizvajalce) izkaže, da izpolnjuje ta pogoj z dokazilom iz
uradne evidence oz. lahko skladno s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 namesto dokazila v ponudbi
navede, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu
javnih pooblastil lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.
Ponudnik (tudi za soponudnike ali podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ:
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 (3. odstavek
42. člena ZJN-2)
Ponudbo ponudnika za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik na dan, ko se izteče rok
za oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil
tudi ponudbo ponudnika, pri katerem bi za katerega koli od podizvajalcev navedenih v ponudbi ali
za katerega koli od partnerjev pri skupni ponudbi ugotovil, da je bil na dan, ko se izteče rok za
oddajo ponudb izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov
z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za soponudnike ali podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti.

POGOJ:
Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje (4. odst. 42. Člen ZJN-2):
-

ni v stečajnem postopku,

-

ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa
zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku
javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem, večjim od 25 % ali delničar z
lastniškim deležem večjim od 25 % ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali
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zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne
poravnave ali postopek prisilnega prenehanjapostopku zaradi insolventnosti,
drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku;
-

na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež, ali z določbami države naročnika,

-

na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali
z določbami države naročnika.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil
tudi ponudbo ponudnika, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s soponudniki ali podizvajalci
in katerikoli od navedenih soponudnikov ali podizvajalcev ne bo izpolnjeval navedenih pogojev.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za soponudnike ali podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti.
POGOJ:
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje (6. odst. 42. člena ZJN-2):
-

glede ponudnika ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka,
ali za začetek postopka prisilne poravnave, ali ni postopku prisilne poravnave ali
postopku prisilnega prenehanja, ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ali ni opustil poslovne dejavnosti, ali ni v kateremkoli podobnem položaju,

-

ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim
poklicnim ravnanjem;

-

naročnik mu na kakršni koli upravičeni podlagi ne dokaže veliko strokovno napako
ali hujšo kršitev poklicnih pravil;

-

da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41 do 49. Člena ZJN-2, v
tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podajal zavajajoče razlage, ali da je
zagotovil te informacije.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev bo naročnik izločil. Naročnik bo izločil
tudi ponudbo ponudnika, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s soponudniki ali podizvajalci
in katerikoli od navedenih soponudnikov ali podizvajalcev ne bo izpolnjeval navedenih pogojev.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za soponudnike ali podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti.
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti
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POGOJ:
Ponudnik izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila:
-

da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.

V primeru, da ima ponudnik soponudnike ali podizvajalce morajo soponudniki ali podizvajalci
izpolnjevati pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na
dela, ki jih bo prevzel soponudnik ali podizvajalec.
Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila bo naročnik izločil. Prav tako bo naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika pri katerem bo
ugotovil, da katerikoli od soponudnikov ali podizvajalcev, ki jih bo ponudnik navedel v svoji
ponudbi ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se
nanašajo na dela, ki jih bodo prevzeli soponudniki ali podizvajalci.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za soponudnike ali podizvajalce) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti.
Ekonomska in finančna sposobnost

POGOJ:
Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma
objave javnega naročila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova,
zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni.
Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel v zadnjih šestih mesecih, šteto
od datuma objave javnega naročila, katerega od odprtih transakcijskih računov blokiranega iz
razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih
izvršb za več kot tri dni bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
BON 2 (lahko tudi potrdilo poslovne banke ali bank), ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto od
datuma objave javnega naročila. BON 2 (ali potrdila poslovnih bank) se priloži v originalu ali kopiji.
Ponudbi mora biti priložen tudi BON2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank) za soponudnika.
V primeru, da so ponudbi priložena potrdila poslovnih bank, morajo biti priložena potrdila za vsak
odprt transakcijski račun.
POGOJ:
Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
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Ponudbo ponudnika (ali soponudnika) bo naročnik izločil v primeru, da bi ugotovil, da ponudnik
(soponudnik) nima plačanih vseh zapadlih obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Izjava o plačanih zapadlih obveznostih do
podizvajalcev. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak partner
(soponudnik) v skupini. Izjava je dana pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Tehnična sposobnost
POGOJ
Ponudnik mora zagotavljati servisiranje v času garancije v lastni servisni mreži ali na pooblaščenih
servisih proizvajalca traktorja ter servisiranje po preteku garancije na območju Republike Slovenije
za obdobje najmanj 10 let in nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli najmanj 10 let po
izvedbi posla. V primeru zahtevnejše okvare traktorja, pri kateri bi popravilo trajalo več dni, pa
mora ponudnik zagotoviti nadomestni traktor.
DOKAZILO:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Izjava o servisiranju.

Ponudbo ponudnika, ki ne bo izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti, navedenih v točki 7.,
bo naročnik izločil.
8.

Način, mesto in rok za prevzem razpisne dokumentacije:

Razpisna
dokumentacija
je
dostopna
http://naklo.si/vsebina/razpisi/javna_narocila/.

na

spletni

strani

naročnika

Razpisna dokumentacija je brezplačna.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo do izteka roka za oddajo ponudb.
V kolikor bi želeli ponudniki razpisno dokumentacijo (tekstovni del v Word-u) prejeti po
elektronski pošti, to lahko sporočijo na elektronski naslov kontaktne osebe naročnika.
9.

Način pojasnjevanja razpisne dokumentacije:

Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo objavljena na Portalu javnih naročil (pri predmetnem javnem
razpisu), po elektronski pošti pa bodo posredovana ponudnikom, ki bodo prevzeli razpisno
dokumentacijo v primeru, da bo pooblaščenec naročnika razpolagal s podatki o ponudnikih, ki so
prevzeli razpisno dokumentacijo. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del
razpisne dokumentacije.
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Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil (na za to določenem mestu
pri predmetnem javnem naročilu) ali naslovijo pisna vprašanja na naslov: bojana.umnik@obcinanaklo.si.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. Obvestilo o
delni spremembi ali dopolnitvi razpisne dokumentacije bo objavljeno na Portalu javnih naročil, po
elektronski pošti pa bo pooblaščenec naročnika obvestil ponudnike v primeru, da bo razpolagal s
podatki o ponudnikih, ki so prevzeli razpisno dokumentacijo.
V primeru delne spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik po potrebi
podaljšal rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije
postanejo sestavni del te razpisne dokumentacije.

10.

Način, mesto in rok oddaje ponudbe:

Ponudniki morajo oddati svoje ponudbe v zaprtih ovojnicah, katere morajo biti na naslovni strani
opremljene z naslovom naročnika:
OBČINA NAKLO
GLAVNA CESTA 24
4202 NAKLO
V spodnjem levem kotu mora biti oznaka:
»NE ODPIRANJ – PONUDBA – Občina Naklo – DOBAVA TRAKTORJA«.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naziv in naslov ponudnika.
Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika:
OBČINA NAKLO, GLAVNA CESTA 24, 4202 NAKLO,
najpozneje 2.2.2012, do 9.00 ure.
Ponudniki lahko oddajo ponudbe osebno ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Če je
ponudba poslana po pošti se šteje za pravočasno, če prispe na naslov pooblaščenca naročnika do
zgoraj navedenega datuma in ure.
Ponudbe ni mogoče oddati v elektronski obliki. Ponudbe se oddajo obvezno v pisni obliki.
11.

Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe:

Ponudnik lahko do zaključka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne / spremeni / dopolni, kar
mora na ovojnici označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – Občina Naklo –
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UPRAVNIK– z oznako UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV«, glede na to ali gre za dopolnitev, umik
ali spremembo že oddane ponudbe.
Ponudbe ni mogoče umakniti / spremeniti / dopolniti po poteku roka za oddajo ponudb. Mogoča
je edino dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, pod pogoji in na način, ki jih določa ZJN-2 v 78.
členu in kot je to pojasnjeno v točki 3. teh navodil.
V primeru, da ponudnik umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik
unovčil menico z menično izjavo za resnost ponudbe skladno s 74.a členom ZJN-2.
12.

Način, mesto in rok odpiranja ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo 2.2.2012 ob 10. uri, na naslovu naročnika Občina Naklo, Glavna cesta
24, 4202 Naklo.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s
pisnim pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pooblastilo ni
potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik sam, ki pa se bo moral
izkazati z osebnim dokumentom.
Ponudba ponudnika ali morebiten umik / sprememba / dopolnitev ponudbe bo zavrnjena pred
začetkom javnega odpiranja ponudb, če:
- ne bo oddana oziroma ne bo prispela na naslov naročnika pravočasno (to je do datuma
in ure, ki sta navedena),
- ne bo pravilno opremljena.
Nepravočasne ponudbe ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte
skladno z določbami ZJN-2.
13.

Ponudba za del javnega naročila:

Ponudbo je dovoljeno oddati samo za celotno naročilo.

14.

Način ocenjevanja ponudb in izbor:

Naročnik bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo iz te razpisne dokumentacije »najnižja
cena« ter preveril, ali je ponudba, ki je ocenjena kot najugodnejša popolna, prav tako pa bo
preveril tudi ostale ponudbe ali so popolne.
Naročnik bo po opravljenem pregledu in oceni ponudb, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz
te razpisne dokumentacije, med popolnimi ponudbami, izbral tisto ponudbo, ki bo na podlagi
merila »najnižja cena« najugodnejša.
Za naročnika pomeni najugodnejša ponudba po merilu »najnižja cena« ponudba z najnižjo skupno
končno ponudbeno vrednostjo traktorja z vključenim DDV.
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15.

Vrednost ponudbe:

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR.
Cena mora biti fiksna in mora vsebovati vse stroške za dobavo traktorja z zahtevanimi
karakteristikami na lokacijo naročnika, stroške predelave, davke, pridobitev garancij, ipd.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitno računsko napako, bo
ponudnika pozval k podaji soglasja, da naročnik lahko popravi očitno računsko napako. Na podlagi
tretjega odstavka 78. člena ZJN-2 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti
očitne računske napake, ki jih odkrije pri pregled in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in
cena na enoto ne smeta spreminjati.
V primeru, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, ne bo
podal, v roku, ki ga bo določil naročnik, pisnega soglasja k popravi očitne računske napake v
ponudbi, bo naročnik izločil.
Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v
drugem in tretjem odstavku 78. člena. Ob tem bo naročnik upošteval neuradno razlago
navedenega člena s strani Ministrstva za finance in ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.
Naročnik – Občina Naklo bo traktor plačala 30. dan od uradnega datuma prejetja računa.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, bo v pogodbi naročnik
pooblaščen, da na podlagi potrjenih podizvajalčevih računov s strani izbranega ponudnika
naročnik neposredno plačuje podizvajalcem. Priloga pogodbe bo soglasje podizvajalca, na podlagi
katerega bo naročnik namesto izvajalcu (izbranemu ponudniku) poravnaval podizvajalčevo
terjatev do izvajalca (izbranega ponudnika). Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu s
sedmim odstavkom 71. člena ZJN-2 obvezna.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci bo moral k vsakem
izstavljenem računu obvezno priložiti račun svojih podizvajalcev, ki ga bo predhodno potrdil.

16.

Zavarovanja za resnost ponudbe, dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in zavarovanje
odgovornosti za škodo :
Zavarovanje za resnost ponudbe:

Naročnik za resnost ponudbe zahteva menico z menično izjavo v višini 3.000,00 EUR, z oznako
»Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 30.3.2012.
Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
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-

zavrne sklenitev pogodbe,
ob sklenitvi pogodbe ne predloži menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Neunovčena menica dana za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila
neizbranim ponudnikom vrne. Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
Izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe o poslovnem najemu naročniku izročiti menico z
menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 8.000 EUR, z
oznako brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi
določen rok za izvedbo naročila.
Menico, z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izbrani
ponudnik svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
obsegu in roku ali v primeru, da izbrani ponudnik po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru,
da naročnik po krivdi izbranega ponudnika odstopi od pogodbe.

17.

Možnost variantnih ponudb:

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval.
18.

Rok veljavnosti ponudb:

Ponudbe morajo biti veljavne do vključno 30.3.2012.
19.

Odločitev o oddaji naročila:

Po opravljenem pregledu ponudb in oceni ponudb bo naročnik odločil o oddaji predmetnega
javnega naročila, o čemer bodo ponudniki obveščeni z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega
naročila.
Po preteku zakonsko določenega roka za morebitno dodatno obrazložitev odločitve o oddaji
naročila, oziroma roka za vložitev zahtevka za revizijo postopka, bo z izbranim ponudnikom
sklenjena pogodba. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu pogodbe v roku, ki ga bo
določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa
pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil menico z menično izjavo za resnost
ponudbe.
20.

Izločitev ponudb / ustavitev postopka / zavrnitev vseh ponudb / odstop od izvedbe
javnega naročila:

Naročnik bo v postopu oddaje javnega naročila, po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v
skladu z 78. členom ZJN-2 izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne.
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V obvestilu o odločitvi o oddaji javnega naročila bo naročnik izločenega (izločene) ponudnike
opozoril na možnost uveljavljanja pravnega varstva ter navedel podatke, ki jih določa prvi
odstavek 79. člena ZJN-2, razen v primeru izločitve iz prvega odstavka 77.a člena ZJN-2.
V skladu z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2 ima naročnik pravico pred potekom roka za
odpiranje ponudb ustaviti postopek javnega naročanja.
Če bo naročnik ustavil postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. V
primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema nikakršnih finančnih ali drugih
obveznosti do ponudnika.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.
Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe, in o
svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili
ponudbe in svoj nadzorni organ.
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik, skladno s petim odstavkom 80. člena ZJN2, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega
organa odstopi od izvedbe javnega naročila iz razlogov, da predmetnega javnega naročila ne
potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev. V primeru, da bi naročnik odstopil od
izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega
naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.
V primeru, da bo naročnik prejel nesprejemljive ponudbe ali v primeru, da bi naročnik prejel
neprimerne ponudbe ali v primeru, da naročnik ne bi prejel nobene ponudbe, bo predmetno
javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2.
21.

Pouk o pravnem sredstvu:

Skladno s 3. odstavkom 79. člena ZJN-2, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, v kolikor odločitev o
oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran ter prednosti
sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno
obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati
obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v treh (3) delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika.
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z Zakonom o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju ZPVPJN – Ur.l.RS, št. 43/2011).
Zahtevek za revizijo lahko skladno z 14. členom ZPVPJN lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela
interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda ter
zagovornik javnega interesa.
Zahtevek za revizijo se skladno s 24. členom ZPVPJN vloži pisno neposredno pri naročniku Občini
Naklo, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če naročnik
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razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja
elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.
Zahteva za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v osmih (8) delovnih dneh od dneva objave obvestila o
javnem naročilu.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka iz prejšnjega odstavka plačati takso v višini
1.500 EUR (druga alineja 1. odstavka 71. člena ZPVPJN).
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem (8) delovnih dni
od prejema te odločitve oz. če je bila izdana dodatna obrazložitev skladno z 3. odstavkom 79.
člena ZJN-2 osem (8) delovnih dni od prejema te dodatne obrazložitve.
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka iz prejšnjega odstavka plačati takso v višini
1 % od ocenjene vrednosti (z DDV) (drugi odstavek 71. člena ZPVPJN).

Transakcijski račun:

SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri:

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA:

BS LJ SI 2X

IBAN:

SI56011001000358802

Sklic:

11

16110-7111290-________12

22. Protikorupcijska klavzula
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
OBČINA NAKLO
župan Marko Mravlja
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PONUDBENI DEL
št.

OBRAZEC, IZJAVA, DOKUMENT

PRILOGA PONUDBE

1.

KAZALO PONUDBE

DA

2.

OBRAZC št. 1 – Ponudba

DA

3.

OBRAZEC št. 2 – Izjava o sprejemanju pogojev
razpisne dokumentacije

4.

OBRAZEC št. 3 – Izjava o sodelovanju s
podizvajalci

DA – v primeru skupne ponudbe
tudi za soponudnike
DA - če ima ponudnik
podizvajalce

5.

Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcev
pri izvedbi naročila

6.

OBRAZEC št. 4 – Soglasje podizvajalca za
neposredna plačila

7.

OBRAZEC št. 5 – Podatki o soponudniku

DA – v primeru skupne ponudbe

8.

OBRAZEC št. 6 – Pooblastilo za podpis ponudbe,
ki jo predlaga skupina ponudnikov

DA – v primeru skupne ponudbe

9.

OBRAZEC št. 7 – Izjava o sposobnosti

DA – če ima ponudnik
podizvajalce
DA – če ima ponudnik
podizvajalce

DA – če ima ponudnik
podizvajalce tudi zanje/v
primeru skupne ponudbe tudi
za soponudnike
DA – v primeru skupne ponudbe
tudi za soponudnike

10.

BON 2 (lahko potrdila poslovne banke)

11.

OBRAZEC št. 8 – Izjava o plačanih obveznostih
do podizvajalcev

DA – v primeru skupne ponudbe
tudi za soponudnike

12.

OBRAZEC št. 9 – Izjava o servisiranju

DA

13.

OBRAZEC št. 10 – Menica z menično izjavo za
resnost ponudbe

DA

14.

OBRAZEC št. 11 – Menična izjava za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti

DA

15.

OBRAZEC št. 12 – Vzorec pogodbe

DA

16.

OBRAZEC št. 13 – Tehnični opis/zahteve

DA
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OBRAZEC št. 1
Ponudnik:
____________________________
____________________________

Naročnik:

OBČINA NAKLO
Glavna cesta 24, 4202 Naklo

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku »DOBAVA
TRAKTORJA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, Vam dajemo naslednjo

PONUDBO
I.
Izjavljamo, da dajemo ponudbo (ustrezno obkrožiti):
-

samostojno – kot samostojen ponudnik

-

s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

-

skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov / izvajalcev.

II.
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, znaša, za izvedbo javnega naročila
»DOBAVA TRAKTORJA«, vrednost naše ponudbe:
VREDNOST PONUDBE:
TIP TRAKTORJA
CENA EUR/brez DDV
POPUST _________ %
DDV
SKUPNA KONČNA PONUDBENA
VREDNOST z DDV
Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun
cen.
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III.
ROK DOBAVE:
Naročniku izjavljamo, da bomo traktor, ki je predmet te ponudbe, dobavili naročniku, v ____
dneh po podpisu pogodbe.
IV.

PLAČILNI ROK IN NAČIN PLAČILA:
Naročniku, izjavljamo, da:
- v kolikor bomo izbrani, bomo pred podpisom pogodbe, naročniku izročili izjavo oz. podatke
o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih
družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (6. odstavek 14. Člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije – Ur.l.RS, št. 69/2011-UPB2),
-

sprejemamo plačilo 30. dan od uradno prejetega računa,

-

smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila
sodelovali s podizvajalci, plačal opravljeno delo, v skladu s sedmim odstavkom 71. člena ZJN2, neposredno podizvajalcem,

-

bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k izstavljenemu
računu priložili račun svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili.

V.
PODATKI O PONUDNIKU:
naziv ponudnika
(kot bo naveden v pogodbi)
naslov
(kot bo naveden v pogodbi)
poštna številka in pošta
(kot bo navedena v pogodbi)
telefon
telefaks
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elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa
banka
zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo
podpisnik pogodbe
funkcija zakonitega zastopnika
ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe
odgovorna oseba za podpis ponudbe
kontaktna oseba
telefon kontaktne osebe
telefaks kontaktne osebe
e-naslov kontaktne osebe
pooblaščena oseba za vročanje

VI.
SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:
Izjavljamo, da pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki I. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila
sodeloval s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št.

naziv in naslov podizvajalca

dela, ki jih prevzema
podizvajalec

vrednost oddanih
del v EUR

1.
2.
3.
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Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti
odgovarjali za delo podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.
V skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije za tem obrazcem prilagamo:
Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcih, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega
podizvajalca,
Dogovor o skupnem sodelovanju s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila z vsakim od
v zgornji tabeli navedenim podizvajalcem,
Obrazec št. 4 – Soglasje podizvajalca za neposredna plačila, za vsakega od v zgornji tabeli
navedenega podizvajalca,
Obrazec št. 7 – Izjava o sposobnosti, za vsakega od v zgornji tabeli navedenega
podizvajalca.
VII.
VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno __________________.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBRAZEC št. 2
Ponudnik:
(partner v skupini)
____________________________
____________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku, Občini Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, izjavljamo, da:
-

smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne
dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po odprtem
postopku »DOBAVA TRAKTORJA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil,

-

se strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,

-

smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,

-

dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,

-

s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s
strani osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov
navedenih v ponudbi. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od soponudnikov v primeru skupne
ponudbe. Ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 3

Ponudnik:
____________________________
____________________________

PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA
NASLOV PODIZVAJALCA
ZAKONITI ZASTOPNIK
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRR:
VRSTA,
PREDMET,
KOLIČINA DEL:
VREDNOST DEL:
KRAJ IN ROK IZVEDBE
DEL:

Zgoraj zahtevni podatki so na podlagi 8. odstavka 71. člena ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe o
izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s
strani zakonitega zastopnika ponudnika. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu
št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci. Obrazec se izpolni za vsakega od
podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki VI. Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila
podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 4

POOBLASTILO IN SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČILO PODIZVAJALCU

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČILO
Na podlagi 1. alineje 7. odstavka 71. člena ZJN-2 ponudnik ______________________________
___________________________ pooblašča naročnika Občino Naklo, Glavna cesta 24, Naklo, da v
primeru pridobitve javnega naročila za storitve, na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje
podizvajalcu, kot je naveden v obrazcu št. 3.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PRI IZVEDBI NAROČILA
Na podlagi 2. alineje 7. odstavka 71. člena ZJN-2 podizvajalec ______________________________
________________________________________ (naziv in naslov podizvajalca), z ostalimi podatki
kot so navedeni v obrazcu št. 3 podaja naročniku Občini Naklo, Glavna cesta 24, Naklo, soglasje,
da v primeru pridobitve javnega naročila za storitve, namesto ponudnika poravna podizvajalčevo
terjatev do ponudnika, in sicer za dela (vrsta, predmet, količina, vrednost, kraj izvedbe del), kot so
navedena v obrazcu št. 3.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS
ODGOVORNE
PODIZVAJALCA

OSEBE

navodilo: Ponudnik in podizvajalec obrazec št. 3 izpolnita. Obrazec mora biti izpolnjen,datiran,
žigosan in podpisan s strani ponudnika in podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od
podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki VI. Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila
podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 5

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE,
KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / PONUDNIKOV

Podpisani
_______________________________________________________________________________

z nazivom ____________________________ iz ________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

Podpisani
_______________________________________________________________________________

z nazivom ____________________________ iz ________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

Podpisani
_______________________________________________________________________________

z nazivom ____________________________ iz ________________________________________
(funkcija)
(naziv in naslov podjetja)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s
tem dokumentom pooblaščamo
ZA VODILNEGA PARTNERJA:

________________________________________________________________________________
(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi)
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe in
da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru,
da bomo izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem

29

Dobava traktorja št. 430-0005/2012

postopku »DOBAVA TRAKTORJA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, podpiše pogodbo,
razen v primeru, da bi v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi
partnerji v skupini.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu
pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri
izvedbi javnega naročila »DOBAVA TRAKTORJA«, skladno s točko 5. Navodila ponudnikom za
izdelavo ponudbe, ki je sestavni del razpisne dokumentacije, v primeru, da ga ne prilagamo tej
ponudbi.
Za tem obrazcem prilagamo za vsakega od ponudnikov v skupini:
OBRAZEC št. 2– Izjava o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije
OBRAZEC št. 6 – Podatki o soponudniku
OBRAZEC št. 7 – Izjava o sposobnosti
BON 2 (ali potrdila poslovnih bank)
OBRAZEC št. 8 – Izjava o plačanih obveznostih do podizvajalcev.

datum:

žig

podpis pooblastitelja:
______________________

datum:

žig

podpis pooblastitelja:
______________________

datum:

žig

podpis pooblastitelja:
______________________
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OBRAZEC št. 6
Soponudnik/partner v skupini:
____________________________
____________________________

PODATKI O SOPONUDNIKU

NAZIV SOPONUDNIKA
NASLOV SOPONUDNIKA
ZAKONITI ZASTOPNIK
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
TRR:
DELA, KI JIH PREVZEMA

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS SOPONUDNIKA

navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 6 izpolniti. Obrazec mora biti datiran,
žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec je obvezen v primeru,
da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo. Obrazec se izpolni za vsakega
od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki so navedeni v Obrazcu št. 5 – Pooblastilo za podpis
ponudbe, ki jo predlaga skupina izvajalcev / ponudnikov. Zaradi večjega števila partnerjev v
skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 7

Ponudnik:
(podizvajalec/soponudnik)
____________________________
____________________________

IZJAVA O SPOSOBNOSTI

Odgovorna oseba ponudnika (podizvajalca/soponudnika), _____________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)
izjavljam, da za izvedbo
javnega naročila »DOBAVA TRAKTORJA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izpolnjujemo
pogoje za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,
34/08, 19/10, 18/11), in sicer:
-

ponudnik (podizvajalcec/soponudnik) kot pravna oseba in njegovi zakoniti zastopniki,
kolikor gre za pravno osebo, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in
39/09): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti
in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja (1. odstavek 42. člena ZJN-2)
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________

-

kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti ___________________________________
___________________________________________________________________

Ponudnik (tudi podizvajalec ali soponudnik) izkaže, da izpolnjuje zgornja pogoja z dokazili iz
uradne evidence oz. lahko skladno s 6. odstavkom 41. člena ZJN-2 namesto dokazil navede, v
kateri evidenci in pri katerem državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnih
pooblastil lahko naročnik ta podatek iz uradnih evidenc pridobi sam.

-

nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2,
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-

nismo v stečajnem postopku,

-

ponudnikov (podizvajalčev/soponudnikov) član poslovodstva ali nadzornega organa ali
zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi
insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo
ponudb v postopku javnega naročanja ni bil družbenik z lastniškim deležem, večjim od 25
% ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 % ali član poslovodstva ali nadzornega
organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek
prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanjapostopku zaradi insolventnosti,
drugem postopku zaradi prisilnega prenehanja ali v likvidacijskem postopku;

-

na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
ima sedež, ali z določbami države naročnika,

-

na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali z določbami
države naročnika,

-

glede nas ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka, ali za začetek
postopka prisilne poravnave, ali ni postopku prisilne poravnave ali postopku prisilnega
prenehanja, ali z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ali ni opustil
poslovne dejavnosti, ali ni v kateremkoli podobnem položaju,

-

nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim
poklicnim ravnanjem;

-

nismo storili velike strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, ki bi nam jo
naročnik kakršni koli upravičeni podlagi lahko dokazal;

-

da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41 do 49. člena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih, nismo namerno podajali zavajajoče razlage, ali da je zagotovil te
informacije.

Izpolnjujemo tudi pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, in sicer,
dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register oz. na osnovi vpisa v Poslovni
register Slovenije, AJPES.
Obenem izjavljamo, da:
-

naročnik lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili ustrezna
potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »DOBAVA TRAKTORJA«, pridobi
osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil za naše pooblaščene osebe za zastopanje:
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(opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike, ki se morajo tudi podpisati!)
ime in priimek zakonitega zastopnika:

__________________________________

EMŠO in kraj rojstva:

__________________________________

naslov bivališča

__________________________________

funkcija

__________________________________

podpis

__________________________________

ime in priimek zakonitega zastopnika:

__________________________________

EMŠO in kraj rojstva:

__________________________________

naslov bivališča

__________________________________

funkcija

__________________________________

podpis

__________________________________

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Za tem obrazcem prilagamo:
-

BON 2 (ali potrdilo poslovne banke ali bank pri katerih imamo odprt (ali odprte)
transakcijske račune).

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA

navodilo: Ponudnik/podizvajalec/soponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti
datirana, žigosana in podpisana s strani odgovorne osebe ponudnika/podizvajalca/soponudnika,
ki s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov navedenih v obrazcu.
Obrazec se izpolni tudi za vsakega od soponudnikov ali podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik
sodeloval pri izvedbi naročila. Za soponudnike se zahteva BON obrazec, za podizvajalce se ne
zahteva BON obrazcev.
Zaradi večjega števila soponudnikov oz. podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 8

Ponudnik (soponudnik):
____________________________
____________________________

IZJAVA O PLAČANIH OBVEZNOSTIH DO PODIZVAJALCEV

Naročniku, Občini Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjavljamo, da:
- bomo v primeru, da bo naročnik zahteval dokazilo o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s plačili
podizvajalcem, zahtevano dokazilo poslali naročniku v roku, ki ga bo določil v pozivu,
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da dokazila o izpolnjevanju pogoja, v zvezi s
plačili podizvajalcem, če ga bo naročnik zahteval, naročniku ne bomo izročili v določenem roku,
našo ponudbo izločil,
- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11), ki določa, da če se pri naročniku v postopku
javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev
njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik Državni revizijski
komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109. člena zakona.
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.
Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA/SOPONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 5 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
osebe, ki je podpisnik ponudbe. S svojim podpisom ponudnik jamči za resničnost navedb na tem
obrazcu. V primeru skupne ponudbe mora navedeno izjavo izpolniti vsak soponudnik.
Zaradi večjega števila soponudnikov ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBRAZEC št. 9
Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA O SERVISIRANJU

Izjavljamo, da imamo za ponujen traktor v Sloveniji zagotovljeno servisno dejavnost, in sicer:
- lastno servisno dejavnost, ki jo opravljamo na lokaciji ______________________
_______________________________________________________________
- v pooblaščenih servisih proizvajalca traktorjev, ki so razvidni iz priloženega seznama.
Izjavljamo, da bomo za traktor, ki je predmet tega javnega naročila zagotovili:
- servisiranje v času garancije v lastni servisni mreži ali na pooblaščenih servisih proizvajalca
traktorja, ki so razvidni iz priloge k pogodbi,
- servisiranje po preteku garancije na območju Republike Slovenije za obdobje najmanj 10
let,
- nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli najmanj 10 let po izvedbi posla.
Zavezujemo se tudi, da bomo v primeru zahtevnejše okvare traktorja v garancijski dobi, katere
popravilo bi trajalo več kot 15 dni, naročniku brezplačno zagotovili nadomestni traktor.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik obrazec št. 9 izpolni in priloži seznam pooblaščenih servisih proizvajalca
traktorja. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBRAZEC št. 10

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:
____________________________
____________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga
po odprtem postopku » DOBAVA TRAKTORJA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
___________________, številka naročila JN ______/2012, izročamo naročniku OBČINI NAKLO,
Glavna cesta 24, 4202 Naklo, 1 (eno) menico v višini =3.000,00 (z besedo: tritisoč EUR 00/100), za
zavarovanje za resnost ponudbe.
Menica je podpisana s strani odgovornih/e oseb/e ponudnika:
_________________________________________________________________________

priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________
priimek in ime ____________________ kot ____________________ podpis ___________

Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
Naročnika pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb ali
v primeru, da v določenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da po podpisu
pogodbe naročniku ne bomo izročili bančne garancije za zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, menico unovči.
Menica je izpolnjena s klavzulo »brez protesta«, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv.

Menica se lahko uporabi do vključno _____________.

Menica je plačljiva pri banki __________________________________________, ki vodi
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transakcijski račun številka __________________________________________________.

Priloga:

kraj:

menica

____________________

datum: ____________________

podpis odgovorne osebe ponudnika
žig

_______________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti
ustreza besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana
in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika.

38

Dobava traktorja št. 430-0005/2012

OBRAZEC št. 11
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O IZROČITVI MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naročniku, Občni Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo izbrani
v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku »DOBAVA
TRAKTORJA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________________, številka
naročila JN ______/2012:
-

ob podpisu pogodbe naročniku izročili menico z menično izjavo za zavarovanje za dobro
izvedbo obveznosti iz pogodbe, v višini 8.000 EUR , z oznako brez protesta, plačljivo na prvi
poziv, in veljavno do vključno 30 dni dlje, kot bo v pogodbi določen rok za izvedbo naročila.

Naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da brez izročitve menice za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil menico za
zavarovanje za resnost ponudbe.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 11 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana
s strani oseba, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost navedbe.
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OBRAZEC št. 12
VZOREC POGODBE
Pogodbeni stranki:
OBČINA NAKLO, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, ki jo zastopa župan Marko Mravlja,
matična številka: 5874688, ID za DDV: SI30835437, transakcijski račun: 01282-0100006748
(v nadaljevanju: naročnik)
in

_________________________________________________________________________,
(naziv in naslov ponudnika)
ki ga zastopa ______________________________________________________________,
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika)
matična številka:
_________________, ID za DDV:
SI____________________
transakcijski račun:
____________________________________
(v nadaljevanju: prodajalec)
sklepata naslednjo

POGODBO
DOBAVI TRAKTORJA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,
34/08, 19/10, 18/11; v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila
blaga po odprtem postopku » DOBAVA TRAKTORJA«, ki je bil objavljen na Portalu javnih
naročil dne ___________ 2012, številka objave JN________/2012,
-

je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o
odločitvi o oddaji javnega naročila številka __________________, z dne ______________,
izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila,

-

ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Naklo proračunska postavka
130003, konto 40269902.
2. člen
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Predmet te pogodbe je TRAKTOR _________________________________________________
_____________________________________________ (tip, letnik).
Opredelitev in opis predmeta te pogodbe je razviden iz ponudbe prodajalca št. ________ z dne
_____ in priložene tehnične dokumentacije prodajalca, ki je predmet te pogodbe.
3. člen
Pogodbena vrednost te pogodbe brez DDV, znaša:
_______________________ EUR, z besedo __________________________________ ,
Pogodbena vrednost te pogodbe z DDV znaša:
_______________________ EUR, z besedo __________________________________ .
Cena, navedena v ponudbi prodajalca št. ____ z dne ____, ki je sestavni del te pogodbe, je v času
veljavnosti pogodbe fiksna.
V pogodbeno vrednost so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za
izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški predelave, stroški materiala, stroški
prevoza, morebitnimi stroški davka na motorna vozila, carine, stroški homologacije in stroški
dostave traktorja, ki je predmet te pogodbe na lokacijo naročnika.
4. člen
Prodajalec se zavezuje, da bo traktor, ki je predmet te pogodbe, dobavil oz. predal naročniku na
sedežu Občine Naklo, Glavna cesta 24, 4202 Naklo, in sicer najkasneje v roku _____ dni od
podpisa pogodbe .
Pogodbeni stranki soglašata, da je s to pogodbo dogovorjeni rok dobave bistvena sestavina
pogodbe.
Prodajalec bo naročnikovega skrbnika pogodbe vsaj en dan prej pisno s priporočeno pošto oz. po
faksu obvestil o datumu in uri dobave predmeta javnega naročila.
Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo prodajalec naročniku izročil traktor, ki je predmet
te pogodbe, vključno z vso zahtevano dokumentacijo in ko tako prodajalec kot naročnik podpišeta
prevzemni zapisnik.
Zahtevana dokumentacija:
- dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki,
- navodila za upravljanje in vzdrževanje,
- servisno knjižico,
- garancijske liste z pogoji,
- potrdilo o skladnosti vozila (homologacija),
- katalog rezervnih delov,
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-

seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji,
ostala dokumentacija, skladno z razpisno dokumentacijo naročnika.
5. člen

Prodajalec bo naročniku izstavil račun po pravilno izvršeni dobavi, kot je opredeljena v 4. odstavku
4. člena te pogodbe.
Naročnik bo račun plačal 30. dan od prejema
___________________________________________ .

računa

na

TRR

prodajalca

št.

6. člen
Prodajalec zagotavlja za traktor, ki je predmet te pogodbe, garancijski rok, ki znaša ____ mesecev
(najmanj 12 mesecev brez omejitev).
Garancijski rok iz predhodnega odstavka začne teči naslednji dan po izvedbi pogodbenega posla in
ni omejen s številom prevoženih kilometrov in urami obratovanja.
V garancijskem roku je prodajalec dolžan, po prejemu pisne reklamacije naročnika, na traktorju, ki
je predmet te pogodbe, na lastne stroške odpraviti vsako po garancijskih pogojih utemeljeno
napako.
Prodajalec mora takoj oz. najkasneje v roku 24 ur po prejemu reklamacije iz prejšnjega odstavka
prevzeti traktor v popravilo, v nasprotnem primeru prodajalec soglaša, da kupec reklamirane
napake na traktorju odpravi pri enem od pooblaščenih servisov na stroške prodajalca.
Poleg povrnitve stroškov iz prejšnjega odstavka je prodajalec dolžan kupcu povrniti tudi vso
škodo, povzročeno kupcu zaradi zamude oz. neizpolnitve obveznosti prodajalca iz prejšnjega
odstavka, s pripadajočimi zamudnimi obrestmi od prvega dne zamude oz. neizpolnitve obveznosti,
do plačila.
7. člen
Prodajalec zagotavlja za traktor, ki je predmet te pogodbe:
- servisiranje v času garancije v lastni servisni mreži ali na pooblaščenih servisih proizvajalca
traktorja, ki so razvidni iz priloge k pogodbi,
- servisiranje po preteku garancije na območju Republike Slovenije za obdobje najmanj 10
let,
- nemoteno preskrbo z originalnimi rezervnimi deli najmanj 10 let po izvedbi posla,
- brezplačno zagotovitev enakovrednega ali učinkovitejšega traktorja v primeru zahtevnejše
okvare traktorja v garancijski dobi, katere popravilo bi trajalo več kot 15 dni.
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8. člen
Prodajalec se s pogodbo zaveže, da bo ob podpisu pogodbe naročniku izročili menico z menično
izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz pogodbe, v višini 8.000 EUR , z oznako brez
protesta, plačljivo na prvi poziv, in veljavno do vključno 30 dni dlje, kot je v pogodbi določen rok
za izvedbo naročila.
Menico, z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izbrani
ponudnik svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti,
obsegu in roku ali v primeru, da izbrani ponudnik po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru,
da naročnik po krivdi izbranega ponudnika odstopi od pogodbe.

9. člen
(Če ponudnik nima podizvajalcev):
Prodajalec je dolžan traktor, ki je predmet te pogodbe, dobaviti sam. Podizvajalca po lastni izbiri,
prodajalec ne sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za
nemoteno in kvalitetno dobavo in ob predhodnem naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi,
sicer se šteje, da naročnik ni da soglasja za vključitev podizvajalca v dobavo po tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dobavo po tej pogodbi mora
prodajalec, pred podpisom dodatka k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun),
- podatke o delih, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto prodajalcu poravnavajo
podizvajalčeve terjatve do prodajalca,
- pooblastilo naročilu za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno podizvajalcu.
Če ima ponudnik podizvajalce:
Prodajalec je dolžan dobavo izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______
dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca.
Prodajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
NAZIV PODIZVAJALCA
NASLOV PODIZVAJALCA
ZAKONITI ZASTOPNIK
MATIČNA ŠTEVILKA
DAVČNA ŠTEVILKA
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TRR:
VRSTA DEL:
VREDNOST DEL:
Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik
namesto prodajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do prodajalca.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5
dneh po spremembi predložiti: svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu
podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu
in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

10. člen
V primeru, da pride do zamude dobavnega roka in ni posledica višje sile, je dogovorjena
pogodbena kazen v višini 1 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, pri čemer sme
pogodbena kazen znašati največ 10 % pogodbene vrednosti.
V kolikor pogodbena kazen preseže 10 % pogodbene vrednosti, lahko kupec vnovči menico za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnihkoli obveznosti do
prodajalca.
V primeru razdrtja pogodbenega razmerja po krivdi prodajalca, je prodajalec dolžan povrniti
kupcu tudi vso nastalo škodo v skladu z Obligacijskim zakonikom.
11. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta
pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

12. člen
Skrbnika te pogodbe sta:
- na strani naročnika _________________________,
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-

na strani prodajalca ________________________ .
13. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali
rešiti sporazumno. Če spora ne bo mogoče rešiti sporazumno, bo za reševanje pristojno stvarno
pristojno sodišče v Kranju.
14. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko prodajalec
predloži kupcu bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
15. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po dva izvoda.

OBČINA NAKLO

PRODAJALEC

Marko Mravlja, župan

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 12 - pogodbo izpolniti. Pogodba mora biti datirana, žigosana
in podpisana s strani oseba, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je
seznanil s pogodbenimi določili in se z njimi strinja.
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Obrazec št. 13
TEHNIČNI OPIS/ZAHTEVE

OSNOVNE ZAHTEVE:
Vsa dokumentacija v slovenskem jeziku
Dokument o homologaciji pri pooblaščenih
institucijah
Tehnični pregled oz. SA homologacija
Izjava o skladnosti
Servisna knjižica
Garancijska knjižica
Garancija za traktor: min. 12 mesecev od
dostave – brez omejitev (obratovalne ure,
prevoženi kilometri, ipd)

DA

NE

MOTOR
4 valjni vodno hlajeni motor
Moč motorja 68-72 Kw (92-98 KM) pri 2300
vrt/min po ECE R120

DA

NE

MENJALNIK
24/24 prestav z EH inverterjem spremembe
smeri vožnje
40 km/h

DA

NE

ZAVORE
Hidravlično krmiljene
Parkirna zavora popolnoma neodvisna

DA

NE

PRIKLJUČNA GRED
540/750/1000 vrt/min z EH vklopom

DA

NE

HIDRAVLIKA
Mehansko upravljanje z zunanjo ročico za dvig
in spust
Hidravlična črpalka min. 60 l/min pretoka pri
delovnem tlaku 190 bar
Kat. II hitro zapenjalni konci rok
Hitronastavljiva vlečna kljuka
Prečni drog hidravlike

DA

NE
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KRMILJENJE
Hidrostatično z lastnim krogotokom
Kot obrata koles 60 stopinj

DA

NE

KABINA
Sodobna kabina z odpiranjem prednjega in
zadnjega stekla
Brisalec stekel spredaj in zadaj
Ventilacija in gretje kabina s klima napravo
Zračno vzmeten sedež za voznika
Sedež za sovoznika
Rotacijska svetilka
Teleskopski vzvratni ogledali

DA

NE

DIMENZIJE TRAKTORJA
Min. teža traktorja 4000 kg brez uteži
Gume spredaj 380/70R24
Gume zadaj 480/70R34

DA

NE

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 13 izpolniti tako, da pri vsakem opisu/zahtevi označi, ali
ponujeni traktor izpolnjuje opis/zahtevo. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
oseba, ki je podpisnik ponudbe.
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