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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Skladno z 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 12/2013-UPB1) je bil na
portalu javnih naročil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca kombi prevoza otrok v Osnovno
šolo Naklo.
Vabimo vas k oddaji ponudbe na javni razpis, skladno z navodili za izdelavo ponudbe.
Od ponudnika se zahteva, da izpolnjuje vse z zakonom predpisane pogoje, da izpolnjuje
pogoj strokovne usposobljenosti za delo in da izpolnjuje pogoj glede ustreznih prevoznih
sredstev.

OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Gre za prevoze otrok (povprečno se vozi 8 otrok) v OŠ Naklo iz naselij Polica in Okroglo v OŠ
Naklo in nazaj, Glavna cesta 47, Naklo po naslednjem voznem redu:
DAN

ODHODI POLICA, ODHODI
OKROGLO
OŠ NAKLO

7.10
Ponedeljek 7.45
7.55 (Polica)

13.15
13.55

Torek

7.10
7.35

13.15
13.55
14.50

Sreda

7.10
7.45
7.55 (Polica)

13.15
13.55

Četrtek

7.10
7.45
7.55 (Polica)

12.15
13.15
13.55
14.50

Petek

7.10
7.45

12.15
13.15
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7.55 (Polica)

13.55
14.50

Kombi vozi tudi otroke z Bistrice in Dolenje vasi v Podružnično šolo Podbrezje ob 8.10 in
domov ob 13.00.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Bojana Umnik (bojana.umnik@obcina-naklo.si).

Marko Mravlja, župan
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

Skladno z 30.a členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 12/2013-UPB5 je naročnik
Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, na portalu javnih naročil objavila

KOMBI PREVOZ OTROK V OŠ NAKLO za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015 in 2012/13

V ta namen je v skladu s 95.b členom Zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 12/2013 –
UPB5) naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe, kot sledi:
1. PONUDNIKI
Kot ponudnik lahko na razpisu sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja
in zmogljivosti.

2. JEZIK, V KATEREM MORA BITI PONUDBA PRIPRAVLJENA
Ponudnik mora ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku.

3. NAČIN PRIPRAVE PONUDBE
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
-

Ponudba (OBR-1),
Izjava, da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije OBR-2),
Izjava ponudnika o podizvajalcih (OBR-3)
Izjava o sposobnosti (OBR-4)
Izjava o zmogljivostih (OBR-5)
Referenčni seznam (OBR-6)
Referenčno potrdilo (OBR-6A)
Izjava o upoštevanju predpisov (OBR-7)
Menična izjava za resnost ponudbe (OBR-8)
Izjava o izročitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR – 9)
Parafiran vzorec pogodbe (OBR-10).
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4. POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati od kontaktne osebe po
elektronski pošti bojana.umnik@obcina-naklo.si ali faksu št. 04/277-11-11.

Ponudnik, ki si bo razpisno dokumentacijo priskrbel na spletni strani občine Naklo –
http://naklo.si , mora spremljati spletno stran, kjer bo naročnik objavil tudi vsa morebitna
vprašanja ponudnikov in naročnikovo odgovore in dopolnitve dokumentacije ter le te nujno
upoštevati pri pripravi svoje ponudbe.
Naročnik si izrecno pridržuje pravico, da od izbranega ponudnika zahteva pristanek na
morebitne spremenjene pogoje prevozov, morebitne spremembe števila učencev na
posameznih relacijah ali števila relacij in spremembe urnika prevozov, če bodo to narekovale
zahteve organiziranosti izvedbe vzgojno izobraževalnega procesa v Osnovni šoli Naklo.

5. ROK ZA DODATNA POJASNILA
Skrajni rok, do katerega lahko naročnik posreduje dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo, je 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe, to je do 22.7.2013.

6. ODDAJA IN ODPIRANJE PONUDB
Ponudbo je potrebno predložiti v zaprti kuverti na naslov: Občina Naklo, Stara cesta 61, 4202
Naklo, do 29.7.2013 do 10.00 ure.
Na kuverti mora biti označena z »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA KOMBI PREVOZ OTROK V OŠ
NAKLO za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015«, na hrbtni strani pa mora biti označen naslov
ponudnika.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in
bodo pravilno označene.

Odpiranje ponudb bo 29.7.2013 ob 11.30 uri v sejni sobi Občine Naklo, Stara cesta 61, Naklo.
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7. PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih kumulativnih
pogojev:

OSNOVNA SPOSOBNOST
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 oz. soponudnike, ki jih
ponudnik navede v svoji ponudbi.

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. 50/12-UPB – v nadaljevanju KZ-1): sprejemanje podkupnine pri
volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje konkurence (225.
člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanju upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo
Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti
(230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen
KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali
uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne
skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje
informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje
daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. Člen KZ-1) ponarejanje denarja (243.
Člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244.
člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246.
člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna
zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje
koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje
(264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). - (1. 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 oz. je bil podizvajalec oz. soponudnik kot
pravna oseba ali njun zakoniti zastopnik pravnomočno obsojen, bo naročnik izločil.
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DOKAZILO:
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o
sposobnosti. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev oz. soponudnikov, s
katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila.
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,
81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV (2. odstavek 42. člena ZJN-2)
Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je bil ponudnik, podizvajalec oz.
soponudnik 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,
81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 4– Izjava o sposobnosti.

POGOJ:
Ponudnik nima na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. (3. odstavek 42. člena
ZJN-2)

Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da ima ponudnik, podizvajalec oz.
soponudnik na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, bo naročnik izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti.
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POGOJ:
Ponudnik mora izpolnjevati tudi naslednje pogoje (4. odst. 42. Člen ZJN-2):
-

ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

-

ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločil,;

-

ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z
njegovimi posli ne upravlja sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v
katerem koli podobnem položaju,

-

ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drugi državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,

-

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

-

ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN2, v tem ali predhodnih postopkih podal zavajajoče razlage ali da je zagotovil te
informacije.

Ponudbo ponudnika, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev bo naročnik izločil. Prav tako bo
naročnik izločil tudi ponudbo ponudnika, ki bo pri izvedbi javnega naročila sodeloval s
podizvajalci oz. soponudniki in katerikoli od navedenih podizvajalcev oz. soponudnikov ne bo
izpolnjeval navedenih pogojev.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

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.
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V primeru, da ima ponudnik podizvajalce oz. soponudnike morajo le-ti izpolnjevati pogoje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ki se nanašajo na dela, ki jih bo
prevzel podizvajalec oz. soponudnik.
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 podizvajalcev oz. soponudnikov, 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 podizvajalci oz. soponudniki.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti.

Ekonomska in finančna sposobnost

POGOJ:
Noben od ponudnikovih, podizvajalčevih oz. soponudnikovih odprtih transakcijskih računov v
zadnjih šestih mesecih, šteto do datuma objave javnega naročila, ni bil blokiran iz razloga
katerihkoli neporavnanih obveznosti za več kot tri dni.

Ponudbo ponudnika, za katerega bo naročnik ugotovil, da je imel ponudnik, podizvajalec oz.
soponudnik v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila, katerega od
odprtih transakcijskih računov blokiranega iz razloga katerihkoli neporavnanih obveznosti za
več kot tri dni bo naročnik izločil.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalca oz. soponudnika) priloži potrdilo poslovne banke ali bank, za
vsak odprt TRR, ki ne sme biti starejši od 30 dni, šteto do datuma objave javnega naročila.
Potrdila poslovnih bank se priloži v originalu ali kopiji.

TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST
POGOJ:
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Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti dve referenci, ki se nanašata na izvedene
prevoze otrok v osnovno šolo.
Za referenčno delo je moral imeti ponudnik sklenjeno pogodbo z občino. Naročnik bo
upošteval samo pozitivni referenčni potrdili, ki bosta ponudbi priloženi na predpisanem
Obrazcu št. 6a – Referenčno potrdilo, ki bo v celoti izpolnjeno, vključno s kratkim opisom
izvedenih del in mnenjem investitorja referenčnega dela o izvedbi naročila. Referenčno
potrdilo mora biti izpolnjeno in datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika
referenčnega dela.
Ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil vsaj eno zahtevano referenčno potrdilo, ki bo
ustrezalo pogoju, bo naročnik izločil.

DOKAZILO:
Ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani odgovorne osebe Obrazec št.
6 ter izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela Obrazec št.
6a - Referenčno potrdilo. Ponudnik mora ponudbi priložiti vsaj eno referenčno potrdilo, iz
katerega bo izhajalo, da je v zadnjih 3 letih, šteto do roka za oddajo ponudb, opravljal
dejavnost prevozov otrok v šolo.

Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo storitev,
tehnično brezhibnim vozilom kombi (8+1), zagotavljati mora nadomestno vozilo oz.
nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 5 – Izjava o zmogljivosti.

Ponudnik mora opravljati šolske prevoze v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu
(Ul. RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12, 39/13) ter Zakonom o
motornih vozilih (Ur.l.RS, št. 106/10, 48/11) Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s
katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Ul. RS, št. 01/08, 78/08, 1/09).
DOKAZILO:
Ponudnik (tudi za podizvajalce oz. soponudnike) ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in
podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o upoštevanju predpisov.
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Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela
bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z
naročnikom.
DOKAZILO:
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 3 – Izjava o
podizvajalcih.

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, če bo storitev opravljal s podizvajalci,
naročnika pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
DOKAZILO:
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 3 – Izjava o
podizvajalcih.
8. KONČNA PONUDBENA CENA
Ponudnik mora navesti ceno na dan (brez DDV in z DDV).
9. MERILA ZA IZBOR PONUDBE
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil izključno najnižjo ponudbeno ceno na dan.
10. VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb.

11. ZAVAROVANJI ZA RESNOST PONUDBE IN DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Zavarovanje za resnost ponudbe:
Naročnik za resnost ponudbe zahteva menico z menično izjavo v višini 1.000,00 EUR, z
oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 25.9.2013.
Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
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Neunovčeno menico dano 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 v roku 10 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti
menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10 % skupne
pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj
kot bo v pogodbi določen čas za izvedbo naročila.
Menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih
obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in
roku ali v primeru, da izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik
po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe.

12. PRAVNO VARSTVO
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 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.
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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 750,00 EUR.
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih
dni od prejema te odločitve oz. če je bila izdana dodatna obrazložitev skladno z 3. odstavkom
79. člena ZJN-2 pet (5) 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:
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16110-7111290-________13

OBČINA NAKLO
župan Marko Mravlja
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OBRAZEC št. 1
Ponudnik:
____________________________
____________________________

Naročnik:

OBČINA NAKLO
Stara cesta 61, 4202 Naklo

Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti »»Kombi prevozi otrok
v OŠ Naklo za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil
št. objave: ____________________________, Vam dajemo naslednjo

PONUDBO

I.
VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in opisa predmeta javnega naročila
znaša, za izvedbo javnega naročila »Kombi prevozi otrok v OŠ Naklo za šolski leti 2013/2014
IN 2014/2015«, vrednost naše ponudbe:
Cena prevoza na dan brez DDV
Cena prevoza na dan z DDV
SKUPAJ VREDNOST / ŠOLSKO LETO (približno
200 dni v šolskem letu)

Ponudba je veljavna do 25.9.2013.

Razpisna dokumentacija
KOMBI PREVOZ OTROK v OŠ NAKLO za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015

II.
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
elektronska pošta
matična številka
ID za DDV
številka transakcijskega računa
Banka
zakoniti zastopnik ponudnika, ki
bo podpisnik pogodbe
odgovorna oseba za podpis
ponudbe
Podatki kontaktna oseba (ime,
priimek, telefon, e-naslov)

kraj:

____________________

datum:____________________

ime in priimek ter podpis odgovorne
osebe

žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 1 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.
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OBRAZEC ŠT. 2
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Naročniku, Občini Naklo, Stara cesta 61, 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 male vrednosti »Kombi
prevoz otrok v OŠ Naklo za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015«, ki je bil objavljen na Portalu
javnih naročil,

-

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

-

da smo seznanjeni s prevozno relacijo,

-

da se bomo sproti prilagajali morebitnim spremembam urnika pedagoškega procesa ter številu
otrok,

-

v kolikor bomo izbrani, 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),

-

da sprejemamo plačilni rok – 30. dan po prejemu računa,

-

se strinjamo z vsebino predloženega vzorca pogodbe,

-

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:____________________

ime in priimek ter podpis odgovorne
osebe

žig
____________________

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.
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OBRAZEC ŠT. 3
Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA O PODIZVAJALCIH/SOPONUDNIKIH

Izjavljamo,
-

da bomo vsaj _____ % celotne storitve izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v
delovnem razmerju.

-

da bomo v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili,
da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

SEZNAM MOREBITNIH PODIZVAJALCEV/SOPONUDNIKOV:
PODIZVAJALEC/SOPONUDNIK
(naziv, naslov, matična številka, davčna številka, TRR, zastopnik)
1.

2.

3.

kraj:

____________________

datum: ____________________

ime in priimek ter podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

PRILOGA: v primeru ponudbe s podizvajalcem je potrebno obvezno priložiti dogovor o skupnem
sodelovanju pri izvedbi javnega naročila (iz katerega naj bodo razvidni podatki o podizvajalcu,
predmet dogovora – vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec), v primeru skupne ponudbe je potrebno
obvezno priložiti pooblastilo za podpis ponudbe (dogovor o skupnem sodelovanju bo potrebno
predložiti pred podpisom pogodbe).
navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 3 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.
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OBRAZEC št. 4
Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA O SPOSOBNOSTI
Odgovorna oseba ponudnika/podizvajalca/soponudnika:
___________________________________________________________________________
(ime in priimek odgovorne osebe)
izjavljam, da za izvedbo javnega naročila »Kombi prevoz otrok v OŠ Naklo za šolski leti
2013/2014 in 2014/2015«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izpolnjujemo pogoje
za priznanje sposobnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – UPB5), in
sicer:
1. 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. 50/12-UPB – v nadaljevanju KZ1): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo
ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), oškodovanju upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev
pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen
KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena
uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje
poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti
(236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje
informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno
sprejemanje daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. Člen KZ-1)
ponarejanje denarja (243. Člen KZ-1), ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic
ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba
negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega
negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev
pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje
podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi
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za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito
posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). - (1.
odstavek 42. člena ZJN-2)

2. Na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a
člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oz. 73. člena ZJNPOV (2. odstavek 42. člena ZJN-2)

3. Na dan oddaje ponudbe, nimamo, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov
za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več. (3. odstavek
42. člena ZJN-2)

4. Izpolnjujemo naslednje pogoje (4. odst. 42. člen ZJN-2):
-

nismo v postopku prisilne poravnave ali za nas ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,

-

nismo v stečajnem postopku ali za nas ni bil podan predlog za začetek
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločil,;

-

nismo v postopku prisilnega prenehanja, za nas ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z
našimi posli ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v
katerem koli podobnem položaju,

-

nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli drugi državi obsojeni za prestopek
v zvezi z našim poklicnim ravnanjem,

-

naročnik nam na kakršni koli upravičeni podlagi ne more dokazati veliko
strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,

-

nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena
tega zakona, v tem ali predhodnih postopkih podali zavajajoče razlage ali nismo
zagotovili te informacije.

5. 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.
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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 »Kombi prevozi otrok v OŠ
Naklo za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015«, pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil za naše
pooblaščene osebe za zastopanje:

(opomba: vpisati podatke za vse zakonite zastopnike, ki se morajo tudi podpisati!)

ime in priimek zakonitega zastopnika:

__________________________________

naslov bivališča

_________________________________

datum rojstva/EMŠO

__________________________________

funkcija

__________________________________

podpis

__________________________________

ime in priimek zakonitega zastopnika:

naslov bivališča

datum rojstva/EMŠO

__________________________________

__________________________________

__________________________________
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funkcija

__________________________________

podpis

__________________________________

Izjavo o priznanju sposobnosti podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Za tem obrazcem prilagamo:

-

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

Kraj:
Datum:

(žig)

PODPIS ODGOVORNE OSEBE
PONUDNIKA/PODIZVAJALCA/SOPONUDNIKA

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe,
ki je podpisnik ponudbe. Obrazec je potrebno izpolniti tudi za podizvajalca oz. soponudnika.
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OBRAZEC št. 5

Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA O ZMOGLJIVOSTIH

Izjavljamo:
-

da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo storitev;

Ime in priimek voznika

Tip vozila

da razpolagamo z ustreznim tehnično brezhibnim vozilom - kombi 8+1;
Letnik izdelave

-

kraj:

Veljavnost
vozniškega
dovoljenja (od – do)

da zagotavljamo nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru
okvare vozila ali odsotnosti voznika

____________________

datum:____________________

ime in priimek ter podpis odgovorne
osebe

žig
__________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe,
ki je podpisnik ponudbe.

Razpisna dokumentacija
KOMBI PREVOZ OTROK v OŠ NAKLO za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015

OBRAZEC št. 6

Ponudnik
____________________________
____________________________

SEZNAM REFERENC

Naročnik

kraj:

Šola

Kontaktna oseba

____________________

datum: ____________________

Šolsko leto

podpis odgovorne
osebe
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 6 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe,
ki je podpisnik ponudbe.
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OBRAZEC št. 6a

REFERENČNO POTRDILO

NAROČNIK: __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Izjavljamo, da je ponudnik

____________________________________________________________________________
Izvajal storitve prevoza otrok s v šolo v šolskem letu/letih _____________________
v šolo _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ .

Odgovorna oseba naročnika, pri katerem se lahko dobijo dodatne informacije:
Ime in priimek: ___________________________________
Tel.št.: _________________________________________
Faks: __________________________________________
e-pošta: ________________________________________

kraj:

____________________

datum: ____________________

podpis naročnika
žig
____________________

navodilo: Ponudnik mora predložiti najmanj eno referenčno potrdilo za prevoze otrok v osnovno šolo.
Obrazec št. 6a mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika referenčnega dela.
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OBRAZEC št. 7

Ponudnik:
____________________________
____________________________
IZJAVA O UPOŠTEVANJU PREDPISOV

Izjavljamo, da bomo opravljali prevoze v skladu z Zakonom o prevozih v cestnem prometu
(Ul. RS, št. 131/06, 5/07, 123/08, 28/10, 49/11, 40/12, 57/12, 39/13) ter Zakonom o
motornih vozilih (Ur.l.RS, št. 106/10, 48/11) Pravilnikom o oznakah in opremi vozil, s
katerimi se izvajajo prevozi v cestnem prometu (Ul. RS, št. 01/08, 78/08, 1/09).

kraj:

____________________

datum:____________________

ime in priimek ter podpis odgovorne
osebe

žig
__________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe,
ki je podpisnik ponudbe.
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OBRAZEC št. 8

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE

Ponudnik:
____________________________

____________________________

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila
storitev po postopku naročila male vrednosti »Kombi prevoz otrok v OŠ Naklo za šolski leti
2013/2014 in 2014/2015«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
___________________, številka naročila NMV ______/2013, izročamo naročniku OBČINI
NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo, 1 (eno) menico v višini =1.000,00 (z besedo: tisoč 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,
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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 25.9.2013.

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

Priloga: menica

kraj:

____________________

datum:____________________

podpis izdajatelja menice

žig

_______________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 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.
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OBRAZEC št. 9
Ponudnik:
____________________________
____________________________

IZJAVA O IZROČITVI BANČNE GARANCIJE

Naročniku, Občni Naklo, Stara cesta 61, 4202 Naklo, izjavljamo, da bomo v kolikor bomo
izbrani v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po postopku naročila
male vrednosti »Kombi prevoz otrok v OŠ Naklo za šolski leti 2013/2014 in 2014/2015«, ki je
bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________________, številka naročila NMV
______/2013, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil:
-

v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku izročili menico z menično izjavo, v višini
10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno 60 dni dalj kot bo v
pogodbi določen čas 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:____________________

ime in priimek ter podpis odgovorne
osebe

žig
__________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 9 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
odgovorne osebe ponudnika, ki s podpisom jamči za resničnost navedbe.
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OBRAZEC št. 10

Pogodbeni stranki:
NAROČNIK:

OBČINA NAKLO, Stara cesta 61, 4202 Naklo, ki jo zastopa župan Marko
Mravlja, matična številka: 5874688, davčna številka: 30835437

in
PREVOZNIK: ______________________________________________________________,
ki ga zastopa __________________________________________________,
matična številka: ________________, davčna številka: ________________

skleneta naslednjo

POGODBO
O KOMBI PREVOZU OTROK V OŠ NAKLO za šolski leti 2013/2014 in 2015/2016

1. člen
Predmet te pogodbe so prevozi šoloobveznih otrok iz naselij Polica in Okroglo na OŠ Naklo, ki
jih bo prevoznik opravljal s svojimi prevoznimi sredstvi.
Naročnik s to pogodbo naroča, prevoznik pa prevzame izvedbo prevozov otrok v OŠ Naklo in
domov za obdobje šolskih let 2013/2014 in 2015/2016, skladno s ponudbo št. ___________ z
dne __________, ki je sestavni del te pogodbe.
Čas prihodov in odhodov za posamezne relacije je odvisen od urnika pedagoškega procesa in
se mu bo prevoznik prilagajal sproti. Ravnatelj OŠ Naklo bo prevoznika o spremembah urnika
pedagoškega procesa sproti pismeno seznanjal.
Podatki o relacijah in urniku so določeni na prilogi k tej pogodbi.
2. člen
V kolikor se izkaže potreba po uvedbi nove lokacije oz. po ukinitvi že uvedene lokacije, se
prevoznik zavezuje podpisati ustrezen aneks pod pogoji, določenimi v tej pogodbi.
Prevoznik bo opravljal prevoze na relaciji, ki je predmet te pogodbe, izključno za potrebe
naročnika.
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3. člen
Cena na dan znaša ____________ EUR brez DDV in z DDV _____________ EUR. Cena je
dokončna in se za razpisno obdobje praviloma ne spreminja.
Pogodbeni stranki lahko predlagata spremembo cene, če se upravičeni stroški prevozov
(gorivo) spremenijo za 10 % ali več.
Stranki o spremembi cene skleneta aneks k tej pogodbi.

4. člen
Vrednost prevozne pogodbe za obdobje šolskih let 2013/2014 in 2014/2015 znaša
___________ EUR brez DDV in z DDV ______________ EUR.
Naročnik bo prevozniku mesečno plačeval opravljene storitve 30. dan po prejemu računa na
TRR št. _______________________.

5. člen
Prevoznik bo opravljal prevoze skladno z Zakonom o varnosti cestnega prometa, Zakona o
voznikih, Zakona o pravilih cestnega prometa, Zakona o prevozih v cestnem prometu in
ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti ter pravili stroke, ki se nanašajo na izvajanje
predmeta te pogodbe.
6. člen
Prevoznik se zaveže opravljati prevozne storitve nemoteno in poskrbeti tudi za morebitno
nadomestno vozilo v primeru okvare vozila ter zagotoviti nadomestnega voznika v primeru
kakršnega koli vzroka za njegovo odsotnost.
V primeru škode, ki bi v zvezi z opravljanjem dejavnosti nastala naročniku, otroku ali
tretjemu, se prevoznik zavezuje le-to poravnati v celoti.
Prevoznik se zavezuje dejavnost po tej pogodbi opravljati tudi v primeru stavke pri njem
zaposlenih delavcev. V primeru višje sile se bosta naročnik in prevoznik dogovorila za
izvajanje prevozov v novonastalih razmerah.
7. člen
Prevoznik se zavezuje svojo odgovornost iz dejavnosti po tej pogodbi imeti zavarovano in
predložiti fotokopijo zavarovalne police naročniku.
8. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe v primeru:
- da prevoznik tudi po pisnem opominu ne spoštuje pogodbenih določil,
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-

da je prevoznik v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave ali
likvidacije,
v drugih utemeljenih primerih.
9. člen

Prevoznik se zavezuje, da bo v 10 dneh po sklenitvi te pogodbe naročniku izročil menico z
menično izjavo, v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo do vključno
60 dni dalj kot bo v pogodbi določen čas za izvedbo naročila.
Brez izročitve menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pogodba ni sklenjena,
naročnik pa bo unovčil menico za zavarovanje za resnost ponudbe.
Menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če prevoznik svojih
obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in
roku ali v primeru, da prevoznik po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik
po krivdi prevoznika odstopi od pogodbe.
10. Člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
-

pridobitev posla ali
za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

nična.
11. člen
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno oz. na stvarno in krajevno pristojnem
sodišču.

12. člen
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki.

13. člen
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Pogodba je sestavljena v 3 enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 izvoda, prevoznik pa
1 izvod.

Datum:
Številka:
OBČINA NAKLO,

________________________________

Marko Mravlja, župan

navodilo: Ponudnik mora vzorec pogodbe
ponudbe.

izpolniti ter žigosati in podpisati s strani osebe, ki je podpisnik

