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łEvropski kmetijskĺ sklad za razvoj podeželja: Evropa investira
v podeželje<

Razpisnĺ obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU IN PODIZVAJALCIH OZ.IZVAJALCIH V SKUPNEM
NASTOPU

o

PONUDNIK oZ.

PosLovoutČl (v pľimeľu skupnega

nastopa):

Naziv ponudnika
Naslov in sedež ponudnika
Zakoniti zastopnik ali oseba pooblaščena za
zastopanje
Kontaktna oseba

Telefon
Telefax
E-mai1 (elektronska pošta)

Transakcijski račun/računi podjeda
Matična številka podjeda
ID za DDV

o

PRI IZVEDBI JAVNEGA NARočILA BoDo SoDELovALI
PoDIZVAJALCI oZ.lzvAJALCI v SKUPNI IZVEDBI NARoČILA:

Podizvajalec oz. izvajalec v skupni
izvđbi(naziv, polni naslov, matična
Številka, da\'čna Številka,tl'ansakcijski

račuďračuni)

Vrsta in količina del, ki

jih bodo inajali

Vrednost del, ki jih bodo
izvajali (v EUR)' kľaj in
rok izvedbe teh del

Rű zp isn a d ok u m en t ą c ij a

Zakonin zastopnik ali oseba
pooblašČenaza zastopanje
ter Žig in podpis
podizvaj alca alil in iz:ł ajaĺca
v skuoni izvedbi
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Datum:

Ztg::

Podpis:

Priloga:
- Pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naroěila ( v primeru skupine izvajalcev )
- Piĺnra o nameri za sklenitev podizvajďskih pogodb ałísHenjeae podizvajalsko pogtldbe ( v
podizvajalci )

pľiĺĺeruponuđbos

(Nąvaďtĺs: ĺ;' pl,ineru već podizvajalcel'' oz' imąjalceł; v slałpnen łąštopu, ab,|a?ec
fotokoptląÍtą)
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R*zpĺsni obľazee št' 2

IUIAVA PONUDNI]KA,
DA JE ZAIYE$LJTV' IMA'IZKUšNJE' uGtED TERItoYoLJ zÄPosLENIH IN/ÄLI
POGODBENEGA OSEBJA, KI SO SPOSOBI\II TZVESTI ZAIITEVE IZ POGODBE

:)
Ponudnik:

(nazrv)

traslov)

)

ĺzjavIJamo'
dajeĺašepo'djętję zanoljivo, íma íz.kršnje, ugled ter tęr dovolj zaposlenihiďali pogođbenęgia
osebja, ki so sposobni izvesti zahtwekpo.godbe.
Datum:

LlE:

PriĘł:

-kqpije sklefrenih pogodb z osebjem, ki ni zaposleno pĺĺponudniku

Oböün }{aklo

Řary.i s td dôĺťĺrm €ł ĺa ciJa

Podpis:
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>Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira

D[iNO FINANCIRA F\ROPSKA UNĺiA

:r','l,l1,.".:-'r'l:1
e:i .ĺ. 'r c.:

v podeželje<

Razpisnĺ obľazec št. 3

REFERENCE ODGOVORNEGA VODJE DEL
(ľefeľenco ĺzda naľočnikkot investitoľ)

( ime in

priimek )

je bil odgovorni vodja del ( potrjene reference zavsaj I zahtevni objekt, kije klasificiľan
kot CC-SI 11 Stanovanjske stavbe ali kot CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe, v zadnjlh
petih letih do dneva objave tega javnega razpisa na portalu javnih naľočil,s potľjenimi
refeľencami o realizacĹji navedenega zahtevnega objekta z naslednjimi značilnostmi:
objekt zgrajeĺ v zadnjLh petih letih do dneva objave tega javnega razpisa, investicijska
vľednost objekta vsaj i.000.000,00 EUR brez DDV.
ľeferenca velja ob pogoju izvedbe del za obdobje celotne gradnje refeľenčnega objekta.

Investitoľ ( ime
investitorja, kontaktna
oseba investitorl'a,
telefonska Številka )

Naziv objekta, enotna
klasifikacija objektą
velikost objekta in
lokacija

Vrsta del

Vrďnost

(v EUR brez

DDV)

Leto izvedbe, št.
ín datum
uporabnega
dovoljenja

Zíg in podpis
investitorja

Investitor izjavIja in s pođpisom potrjuje, da so bila dela opravljena po predpisih stľoke
pravočasno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Investitor dovoljuje ogled refeľenčnega
projekta s stľani naročnika občine Naklo v obdobju preveľjanja prejetih ponudb.
zig:

Datum:

(\-avodilo:

tr'

prineľu l,eč reíerenc,

obrazec fotokopirajte

Razpisna dokurnenĺaci ja

Podpis:
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>Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira
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Razpisnĺ obľazec št. 4

IZJAVA PONUDNIKA
O OSNOVNI SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Ponudnĺk:

(naziv)

(naslov)
in zakoniti zastopniki ponudnika

( ime in

ob odđajinaše ponudbe št. .."..".'..

javnega ľazpisa'

priimek )

.'.'''", Z dne

.........''

...'...., Zä predmet

izjavljamo,
1.

()hćinu Nakło

da nismo bili pľavnomočno obsojeni zaradikazruvLh dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uľadno pľečiščenobesedilo; v
nadaljnjem besedilu: KZ-I): sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. členKZ1), goljufija (211. člen KZ-I), protipľavno omejevanje konkurence (225' čIenKZ1), povzľočitev stečaja z goljufĺjo ali nevestnim poslovanjem (226. ěIenKZ-I),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-7), poslovna goljufija (228. člen KZ-I),
goljufija na škodo Evropske aĄe (229" čIenKZ-L), preslepitev pri pridobitvi in
uporabi posojila ali ugodností (230. člen KZ-l), preslepitev pri poslovanjl z
vrednostnimi papirji (23l. člen KZ-I), preslepitev kupcev (232. člen KZ-I),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-I), neupravičena
upoľaba tujega izuma ali topografij e (234. člen KZ-I), ponaľeditev ali uničenje
poslovnih listin (235. člen KZ-l), izdaja in neupľavičena pľidobitev poslorme
slaivnosti (236. čIen KZ-I), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-L),
zloruba notľanje informacije (238. člen KZ-I), zloraba trga Íinančnihinstrumęntov
(239' člen KZ-I), zloraba poloźaja ali zaupĄa pri gospodarski dejavnosti (240.
členKZ-I), nedovoljeno sprejemanje dail,(24I. ćIeĺKZ-7), nedovoljeno dajanje
đanl(242. ć|en KZ-L), ponarejanje denaľja (243. ělen KZ-L), ponarejanje in

Razpisna dokum

en
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acija
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łEvropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira
v podeželje<

uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. čIenKZ-I), pranje

denaľja (245. ćlenKZ-I), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen
KZ-I), upoľaba ponaľejenega negotovinskega plačilnega sĺedstva (247. čIeĺKZ-

2"

1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov zaponarejaĺje (248. čleĺKZ-I),
davčna zatajitev (249' č|en Kz-l), tihotapstvo (250. člen KZ-I), izdaja tajnih
podatkov (260. člen KZ-I), jemanje podkupnine (26I' ěleĺ KZ-l), dajanje
pođkupnine(262" čIen KZ-I), sprejemanje koristi za nęzakotito posľedovanje
(263. čleĺKZ-I), dajĄe đar1Iza nezakonito posľedovanje (264. čIen KZ-I),
hudodęlsko zdruŹevanje (294. čIenKZ-I). Za tovrstna dejanja niso bile obsojene
tudi osebe pooblaščeneza zastopanje.
da:

- nismo v postopku prisilne poľavnavę ali ni bil Za nas podan pred1og za začętęk
postopka prisilne poravnave in sodiščeo tem pľedlogu še ni odločilo;
- nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega

postopka in sodiščeo tem predlogu še ni odločilo;

v postopku prisilnega

pľenehanja, ni bil za rLas podan predlog za zaćetek
postopka pńsiLnega prenehanja in sodíščeo tem predlogu še ni odločilo, z našimi poslí
iz drugih razlogov ne upravlja sodiščealí nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo
v katerem koli podobnem položaju;
-nismo bili s prarmomočno sodbo v kateri koli dĺžaviobsojeni za prestopek v zvęzi z

-nismo

našim poklicnim ravnanj em;
-nismo storili velikę strokovne napake ali hujše kľšitvepoklicnih pľavil;
-nismo pľi dajanju informacij, zahtevałih v sk1adu z določbami 41. do 49. člena ZJN2, v tem ali predhodnih postopkih namemo podal zavajajoće raz|age ali te infoľmacije

zagotovili;

Ą

J.

da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili davkov in pľispevkov za socialno

varnost v skladu z zakonskimi določbami drżave, Ęer imamo sedeŽ;
4.

Datum:

da na dan, ko se izteče rokza oddajo ponudb nismo izločeni iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negatirłrimi ľeferencami
iz 77 .a člena ZIN-Z, 81 .a člena ZJNVETPS oz. 73 . člena ZJNP ov (2. odstavek
42. čIenaZJN-Z).

Żĺg:

Podpis ponudnika:

Podpis zakoĺitega
zastopĺika/zakonitih
zastopnikov ponudnika

Občinu )łakĺo

Ra zp i sn a d oku n en t a c ij a
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Razpisni obľazec št. 5

IZJAVÄ Po}IIJDI\IKA
O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVIYOSTI
PonudnÍk:

(ĺaziv)

)

(naslov)

ob oddaji

naše ponudbe št. ..........

javnega razpisa.

.'....., Z dne

....'...'..

........, Z& predmet

izjavljamo,
Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A.

Dejavnost lahko opravljamo-na

oz. na

številka

B.

osnovl

Za opĺavljanje dejavnosti,

izdato

pn

otgaÍI7zacLJe:...'.. ..

(vpisati le

v primerą ;;

orgaruzacije).

podlagi vpisa v Sodni registeľ, pod vložno števíiko
vpisa pri Davčnem uradu

ki je

predmet javnega naročila smo na podlagi Zakona
pľidobili ustrezno dovoljenje, štęvilka

in

smo

;;.; tiiĺ'p"""a"ĺkza opravljanje

člani

datum

naslednje

svoje dejavnosti član posebne

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja.
S podpisom te izjave tuđipotrjujemo:

-

s podpisom izjave podpisujemo ponudbo kot celoto, pri čemer potrjujemo veljavnost naše
ponudbe do roka kot je naveden v razpísni dokumentaciji.
da smo koľektno izpolĄevali pogođbeneobvęznosti iz pľejšnjih pogodb, sklenjenih v zađĺjlh
petih letih.

Datum:

Občina Noklo

Żig:

Razpisn a d okű m enl ac ij a

Podpis:
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I&IAYA Po}ĺ[JD1\ĺIKÄ'

DÄ IlliA PoRÄVNÁNE oBYEzI{osTI Do PoDIzvAJÄLcE'v' KooPERÄNTov IN
ošTllnH PoGo'DBEľ{IH ľÁRTNERJEY Iz PREDIIoDNm Po$ToPKov JÁVI\IEGA
NARočANJA

ŕJ
Ponudnlk:
(nąuiY)

ftastovl

J
injavljamo
đaimamo

p-oravľrąno v*ę o'bvęzĺostí đopođirvajalceąkoopeľantov
paĺtneľjev,iz pľ€dhodníh postopkÔÝ jąvnęga naročatrja

D'ątum:

{}hčiłlĺłtruklo-

Żĺg:

Řqtpĺsŕla dłk1łrr,ĺclirt6Ąe

in

Podpio;

ostalih pCIgođbeqih
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Razpisnĺ obľazeł št. 7

[zJAvA PohIUDNIKÄ,
DA SPREJE'I\,IA PoGoJE RĄzľIsNE DoKUMENTACuE

.)

::::i:ľ:
(naziv)

(naslov)

iziavljamo,

i)

đasmo seznanjeni z vsebino razpisno đotuľnentacĺjozo dodelitev javnega naroěila
ka}ľšnihkoli ruďr,fuav v ceĺotísoglašanĺo.

Jarĺčiĺnoza resnĹčnostoz, vero,dostojnost pada'tkov

Datum:

t)hčiĺ1d Naklo

v ponrrdbĹ

Žis;

'RiĹpigŕa dÔkrłnehtąrija

Fodpio:

indaznjo bľez

.ír'
,. (
'i.

\
!

>Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira
v podeželje<

Razpisnĺ obľazec št. 8

REFERENCE PONUDNIKA

(ľefeľenco izda naročnik kot investĺtoľ)

o

.

Potrjęnę reference - za najmanj 3 zahtevĺe objekte' ki so klasiťrciľani kot CC-SI 11
Stanovanjske stavbe ali kot CC-SI 12 Nestanovanjske stavbe, v zadĺjlh petih letih do
dneva objave tega javnega razpisa na portalu javnih naročil, od njih potrjene reference o
realizaciji najmanj 1 ( enega ) zahtevnega objekta z naslednjimi značilnostmi:objekt
zgralen v zadnjih petih letih do dneva objave tega javnegarazpisa, investicijska vrednost
objekta vsaj 1.000.000,00 EUR brez DDV, na objektu ponudniku ni bila unovčena bančna
garaĺc|ja za dobro izvędbo del.
refeľenca velja ob pogoju izveđbędel za obdobje celotne gradnje.

Investitor( ime
investítorja' kontaktna
oseba investitorja,
telefonska številka )

()hčinu *-ĺlkĺo

Naziv objekta,enotna
klasifikacija obj ekta,
velikost objekta in
lokacija

Vrsta del

Ra zpi sn a d ok tl n en t rĺc ij a

Vrednost brez
opreme
(v EUR)

Leto izvedbe, Št.
in datum
upoľabnega
dovoljenja

Žig in podpis
investito{a

.' ' '.
"íf
1....' EKIRP

N a]ožb a a u ašo prihadnost
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v podeželje<

Investitoľ izjavlja in s podpisom potľjuje, da so bila delą opravłeną po pľďpisih stroke
pĺavoěasno, kvalitetno in v skladu z 'določili pogodbe. Invęstitoľ dovoljuje ogled reťerenčnega
pľojekta s strani naľočnikaobčine Naklo v obdobju pľeverjanja prejetih ponudb.

Datum;

Žig:

(Nąvodiĺo: ł] primertł łeě rć,feľenc, abľazee fatokopił.ajŕe)

.)

)

Razplsłła dakuię|iac iją

Podpis:

LE
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Razpisni obrazec št 9

IZJAVÁ (pooblastilo) zA PRIDOBITEY OSEBNIH
PODATKOV

)

V tej izjavi navędene osębe s podpisoĺn soglašamo in dovoljujemo naľočĺiku,da tahko, za namęně javĺoga
razpísa >l UREDITEV VoGLARIEVEGA KULTUBNO IZoBRÁŽEVALNEGA CENTRA 1 onľove rľ
ENERGETSKA SA}IACIJA STAVBE TER NOVOGRADNJAPRIZIDKA IN VRTNEGAPAVILIONA X
oĘavljenega qą Portąlu jąYnih nąročil pod številko objave
pľiđobinašę osebne po_datke iz
zbirk gsebnih podatkov dľžavnihoĺgaĺov" organbv lokalnih skupnosti ali nosíĺcevjavnegapooblastila:
Iĺre inpľiimek:
Naslo'rł

Podpis:

EMŠo:

Davčĺašt:
Ime

inpriimek

Naslov:

Podpis:

EMŠo:
Davčna št.:

Ime inpriimek:

Naslov:

Podpis:

EMŠo:
Davčna št.:

-)

priimek:

-I1e.in
Naslov:

Podpis:

nľĺŠo:
Davčna'št.:

V zgo,rnjih navedbah so navcdení vsi zakoniti zastopniki ponudnika.

Ta Ęava. (pooólastilo) velja tuđiz'a

drużbg

zastopnílĺi smo.

Datum:

(łĺavadila :

)bčina Nĺkto

I!.

ŽiginpodpiszakanítegazasÍopuika:

pri ĺlĺeľuveě oseb, obľazee fatokopiłajte)

Rqzpisna dokilWeil ląc ijd

kot ponudnika, kąterega zakoĺiti

"{ęF-l
ĺlI
L

(

l i' .'

)

|Nnložbn u uašo prihoĺĺnost

>Evropski kmetijski sklad za razvoj podeżelja: Evropa investira
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Razpĺsni obľazec št. 10

lzJAVA o UDELeŽg FElcNlH lN PRAVN|H osEB V
LAsTNlŠľvuPoNUDNIKA
V skladu z šęstim odstavkom i4. člena Zakona o integriteti in prepľečevanju korupcije (Uľađnilist
RS, št' 45l70, 26lII,30/i 1- je organ javnega sektoľja, l<l je zavezana postopke javnega naročanja
voditi skiadno s predpisi, ki urejajo jarmo naľočanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad
10'000 EIJR bľez DDV od ponudnika zaradi zagotovitve transparentnosti posla in pĺeprečitve
korupcijskih tveganj dolzan pridobiti izjavo oziroma podatke o udeleŽbi ťrzičnihin pravnih oseb v
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih druŽbenikov, teľ o gospodaľskih subjekÍih, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane druŽbe s
ponudnikom" Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov pľebivališčain đeleŽ
lastništva. Če ponudnik predloži lażno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih,
ima to za posleđiconičnost pogodbe.<.

PODATKI o IIDF,LFŽBI FIZIČNIH oSEB v LASTNIŠrvu PoNUDNIKA (\.KLJUČNo
s TIHIMI DRUŽBENIKI
Ime in nľiimek Íizĺčneosebe

Naslov pľebivališča

Delež lastništva

PoDATK] o UDEĹEŻBI PRAVNIH OSEB v LASTNIŠľvuPONUDNIKA (VKLJUčNO
s TIIIIMI DRUŽBENIKI)

PoDATKI o PoVEZANIH DRUŽBAII
Firma ĺn sedež pľavne

Zakoaíti zastopnik

Vľsta povezave

osebe

Datum:

zig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe mora obrazec izpolniti ponudnik in vsak ĺzmed partnerjev
(\'avodilo: I.' pľinrcľu yeč oseb' obrazec fotokopirajte)
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Razpisni obľazec št.11

IZIÁVÁ PoDIZYAJALCÁ
Na zapľosilo porrrłdníka ( ime in naslovponudnika )

,)

za ponudbo za' javno naľočilo

IJREDITEV VoGLARJEVEGA KuLTURNo IZoBRAŽEVÁLNEGÄ CENTRÄ (
OBNOVA IN ENERGETSKA SANACIJA STAVBE TER NOVOGRADNJA PRIZIDKA IN
YRTNEGA PÄYIIJoNA )

IZJAVLIAMą

da nam jepo_nudnikpor_avnď

vse mędsobqjne zapadle Íinančneotvęznosti.

Naziv in naslov podizvajalca: ......

')

Datum:

Żig:

Podpis odgovorne osebe
po'dinĺajalca:

opamba: Podinajalec, ki ga ponađnik nuveđev svoji panuđbi,mQł& ta obrązee izpalníti, žígosati
in podpisati. obľazee izpalni vsak izmeđprijailjenih podi*al aĺcev.
@i avodiĺo : l,'

{)bčfuu Naklo

pľimeľu več podiz,^ąjalcel,, abrazec fotokopiraj.te)
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Razpisni obľazec št. lla

PooBtÄsTILo PoIIIJDNIKA

Ponudnik

\
,

Zaizveďbo jaurega naročila tiREDITEv VoGLARJEVEGAKULTURNo IZoBRAŽEVALNEGA
CENTRA ( OBNOVA IN E}IERGETSKA SANACIJA STAVBE TER NOVOGRADNJA PRIZIDKA IN
VRTNEGA PAVILJoNA ) ter v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka 71' člena ZJN-Ł,

PooBLÄŠčłitĺo
Naroěnika občino Naklo, Stara cesta 61,42a2 Naklo, da na podlagi potrjenega raěuna oziroma
situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslędnjih podizvajalcev, ki so navedeni v
Razpisnem obrazcu št. 1 ponudbene dokumentacije:

Datum:

Občina Nclklo

Żig:

Pođpisodgovorne osebe
ponudnika:
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Razpisnĺ obľazec št. llb

SOGLASJE PODIZVAJALCA
Podizvajarec

., .ki

...
pri ponudniku

nastopamo

kot

podizvajalec
za izvedbo javnega naročila
UREDITEV VoGLARJEVEGA KULTURN) IZ}BRAŽEVALNEGA CENTRA ( oBNoVA IN

,
,)

ENERGETSKA SANACIJA STAVBE TER NOVOGRADNJA PRIZIDKA IN VRTNEGA
PAVILJONA

)

soGLAŠAMo
đanam naľočnikobčina NaHo, Stara cesta 6I, 4202 NaHo v skladu z đrugoalinejo sedmega
odstavka 71. člena ZIN-2 namesto ponudnika poÍavna našo terjatev do ponudnika v nĺezi z
inłedbo predmeta javnega naroěila in siceľ na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo
predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga ľačunov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

Datum:

Żĺg:

Podpís odgovorne osebę

podizvĄa|ca:

')

opomba: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, moľa ta obrazec izpolniti, žigosati
in podpisati. obľazec izpolni vsak izmed prijavljenih podizvajalcev.
QÝavodilo: ĺ: pľinleru več podiz,_ajalcey, obrazec íotokapirajte)

(}hčina Naklo
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IZJAVA PONUDNIKA,
o UPoŠTEVAIIJU uREDBE o ZELBNBM JÄVNBM NARoČAN.ru

Ponudnik:

)
(nazív)

(naslov)

ob oddaji naše ponudbe št. ..........

jarmega razpisa.

......."

izjavlj

)

Z dne

am

...........

........, Zd predmet

o,

da bomo pri izvajanju đelupoštevali določila Uľedbę o zelenem javnem naročanju (Uradni

list RS, št. 102/201I, I8/20I2, 24/2012 iĺ 64/2012) in izpotnili zahtęvę iz točke 7.2.2.
Uľedbe o zelenem javnemnaročanju tęr zahtelĺę toěke 6.5.3. ra4pisne đokumentacije'

Pod kazensko in materialno odgovoľnostjo izjavIjamo, da so zgoĘ navedeni podatki točníin
ľesnični.Če se pri naĺočnilruv postopku javnega naročanja pojavi uteme|en sum,ta je posamezni
ponudniĘ ne glede na razvľstitev njegove ponudbe, predložil neľesničneizjave ali dokazíla, bo
naľoěnik DrŽavni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekľšku iz drugega
odstavka 109.a člena ZIN-}.
Datum:

zig:

Podpís:
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OPERACUo DEtNo FlŇĄN*ClRĄ EvRoPsKA UNĺ|A

v podeželje<

IfI.

OBRAZEC POIII]DBE

Na osnovi javnega ruzpisa za ođdajonaľočilastoritve po odprtem postopku za L]REDITEV
VoGLARJEVEGA KULTLIRNo IŹ;)BP.AŻEVALNEGA CENTRA ( oBNoVA IN
ENERGETSKA SANACIJA STAVBE TER NOVOGRADNJA PRZIDKA IN VRTNEGA
PAVILJONA ), objavljenega na portalu javnih naľočilšt.
Z đne
dajemo
ponudbo, kot sledi:

I. Navedba ponucĺnika, na ka.kšen način dqje ponudbo:

-'

Ponudbo dajemo (obkroží!):

a.
b.
c.

1.

samostojno

podizvajalci
skupno ponudbo v skupini izvajalcev:

ponudbo

s

PONIJDBENA CENA - POIIUDBA ST.

Ponudbena cena

trITR

Popust .............%

ET TD

Ponudbena cenű s popustom

FI

DDV...........%

ET TD

Ponudbena cena

s

popustom in z DDV:

I]T TP

II. Ponudbeni pogoji:

Veljavnost ponudbe:- lnajmanj do vključno ............../
zig:

Datum:

Navodilo:
možnosti!

v

TR

Podpis:

pľimeru oddaje skupne ponudbe v skupini izvajalcev in s podinajalci mora ponudnik obkrožiti obe

Razpi sna dokumenĺacija
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NACIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Naľočnĺkbo ugotovil izpolnjevanje pogojev ponudnika zaizl,edbojavnega naľočilatako,
da bo pľeveľil izpolnjevanje splošnih pogojev po ZJN-2, to je, ali:
je ponudnik registľiran pri pľistojnęm oľganu' kjer ima sedeŹ za opravljanje dejavnosti' ki je
pľedmet javnega naročila;

ima ponudnik poľavnane vsę obveznosti do podizvajalcev iz pľedhodnih postopkov jalmega
naľočanja
ponudnik ni v kazenskem postopLg zaradĺ suma storitve kaznivega dejanja iz L ođstavka42.
člęna ZJN-2 in ni bil zarađitakšnega kaznivega dejanja pravnomočno obsojen;
proti ponudniku ni uveden postopek iz 5. odstavka 42. ělenaZIN-2;
ponudnikni kaznovan zadejanjev zlezi s poslovanjem oZ. so posledíce sodbe źeizbrisane;
ima ponudnik poravnane davkę in pľispevke, v skladu s predpisi drżave, kjer ima sedež' oz. ali
je ponudnik, ki ima sedęŽ v tujini' poľavnal v RS tiste davke, ki bi jih moľal poravnati;
je ponudnik finančno ín poslovno sposoben, to je da 6 mesecev pred objavo javnega razpisa ni
bil v blokadi pri nobeni izmed. bank, pri katerih ima TRR; na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih nepoľavnanih obveznosti;
je ponudnik zanesljiv, ima izkušnje in ugled teľ dovolj zaposlenih iďali pogodbenega osebja, ki
bodo sposobni izvesti pogodbena dela;
ponudnik nima zakonske prepovedi sklenitve pogodbe;

Nuročnik bo izpolĘevaĘe pogojev ponuĺIniku pľeveľil iz dokułłłentaci.je,ki jo moľct
ponudnik predložiti v skladu s poglaujem II -Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe,

2.

' -)

e

Naľočnĺkbo ugotavljal ĺzpolnjevanje tudi naslednjih pogojev:
ponudba je celovita (ponujeni so vsi elementi, ki so v razpisni dokumęntacijí določeni kot
celota, priloŽene so vse zahtęvane priloge in dokumenti v zahtevani obliki ter po vsebini oZ. so
izdani ođorganov' kot je zahtevano v razpisni dokumentacijí, ponudba vsebuje vse zahtevane
elementę oz. odgovoľe na zahtevana vpľašĄa);
ponudbena dokumentacij a ustľeza vsem zahtęv am naročnika;
ponudba, obrazci za ugotavIjanję tehničnih zmogljivosti in izjave so izpolnjeni, podpisani teľ
Žigosani, vzoÍęc pogodbe je podpisan in Žigosan, vsaka stran vzoÍca pogođbeje posebej
p ar aťlr ana, p onudb a j e o št evi 1č ena in nĺ ezana z v rv ico ;
predloŽena garanclja Za Íesnost ponudbe pomensko ne odstopa od vzorca iz razpisne

o
.
.

rok veljavnosti garancije za resnost ponudbe tľaja še najmanj do vključno 28"02.2014
ponudba vsebuje ceno oZ. cenaje na osnovi ponudbe določljiva;
ponudba se nanaša na predmet javnega razpisa ustreza zahtevam ľazpisne dokumentacije glede

.
.
.

.

dokumentacije;

elementov ponudbe;
ponuđbavsebuje vsa zahtevaĺa ďokazila iz poglavja 6.L2.c ( bonitetna informacija AJPES-a, iz

katere

.
o
.
r

je

razviđenletni promet, kopija zavarovalne police, obrazęc AJPES-a

gaľancija Za resnost ponudbe );

S BoN-1,

posamezĺa dokazila ali potrdila niso starejša kot se zahteva v razpisni dokumentaciji;
ponudnik ni dal zavajajoč,íh podatkov glede izpolnjevanja zahtev za sodelovanje v postopku
oddaj e j avnega naročila;
ponudba je oddana na originalní razpisni dokumentaciji naročnika;
tehnične specifikacije naročnika izrazpisne đokumentacijeniso spremenjene;

()bčĺlulNĺĺklo
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