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1. POVABILO ZAINTERESIRANIM PONUDNIKOM K SODELOVANJU
Naročnik vse zainteresirane ponudnike obvešča, da skladno z Zakonom o javnem naročanju
(ZJN-3) (Uradni list RS št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) razpisuje javno naročilo »Poslovni
najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let«, ki je po vsebini javno naročilo
storitev. Zainteresirani ponudniki, ki izpolnjujejo vse naročnikove pogoje, pri njih niso
prisotni razlogi za izključitev ponudbe ter izpolnjujejo vse tehnične zahteve naročnika lahko
oddajo svojo ponudbo v skladu z navodili, podanimi v tej dokumentačiji (Ponudbo se odda z
uporabo ovojniče iz priloge st. 14).

1.1.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je poslovni najem s celovitimi storitvami upravljanja in
zavarovanja 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let za potrebe Doma
starejših občanov Trebnje.
Vsa ponujena vozila morajo ustrezati vsem zahtevam naročnika, navedenim v tej
dokumentačiji za oddajo javnega naročila.
Nadalje bo izbrani ponudnik obvezno moral za vsa vozila in vso vgrajeno ter ostalo opremo,
ki bo predmet najema, zagotavljati brezhibno delovanje in operativnost, in sičer z rednim
servisiranjem, popravili in vzdrzevanjem vozil ter opreme, ustrezno in odzivno servisno
mrezo, ustreznim zavarovanjem vozil in opreme, v čelotnem obdobju najema.
V ceno mesečnega najema (ki je fiksna) posameznega vozila morajo ponudniki za vsa vozila
vključiti sledeče stroške:
-

-

-

polno kasko zavarovanje vsakega vozila brez odbitne fransize skladno z zahtevami
naročnika,
zavarovanje avtomobilske odgovornosti vsakega vozila skladno z zahtevami
naročnika,
AO – PLUS zavarovanje vsakega vozila skladno z zahtevami naročnika,
24 urna pomoč na česti, ki pokriva vse dogodke, zaradi katerih je vozilo lahko nevozno,
pravočasna dobava, montaza, čentriranje, premontaza ustreznih zimskih in letnih
pnevmatik, ki ustrezajo zahtevam naročnika, tako, da morajo biti na vsakem vozilu
med 15. novembrom in 15. marčem obvezno namesčene ustrezne zimske pnevmatike,
izven tega obdobja pa letne pnevmatike,
stroski nakupa letnih in zimskih pnevmatik za vsako vozilo, ki so skladne z zahtevami
naročnika,
stroske sezonskega skladisčenja pnevmatik, stroske popravila (injketiranja)
pnevmatik; stroske zamenjave pnevmatike, ko popravilo ni mozno,
ob iztrosenosti ali poskodbi pnevmatik morajo biti te zamenjane z novimi (neomejeno
stevilo kompletov pnevmatik);
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-

-

-

izvedba tehničnih pregledov,
izvedba rednih servisnih oz. vzdrzevalnih pregledov vključno z menjavo materiala in
potrosnega materiala (motorno olje, hladilna tekočina, filtri, antifriz, zavorna tekočina,
zamenjava pregorelih zarnič,…)
izdaja in podaljsanje veljavnosti prometnega dovoljenja vključno z ovitkom,
2 kosa registrskih tablič,
prva registračija, podaljsanje registračij,
letna dajatev za uporabo vozila v čestnem prometu,
zagotovitve obvezne in dodatne opreme ter stroske zamenjave le-te v primeru poteka
roka uporabe,
zagotovitve vse ostale zahtevane opreme s strani naročnika in stroske zamenjave le-te
v primeru poteka roka uporabe,
brezplačno nadomestno vozilo v času servisiranja, izvedbe tehničnih pregledov in
popravil (tudi v primeru prometne nesreče) brez omejenega stevila dni,
neomejeno stevilo vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in
opreme vozil vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu vozil,
stroski davka na motorna vozila, transportni stroski, homologačija vozila, stroski
dostave,
dodatni stroski za uporabo vozil nastali zaradi spremembe zakonodaje, vključno z
novo nastalimi dajatvami vezanimi na storitev najema vozil,
kritje vseh administrativnih / manipulativnih stroskov, ki nastanejo ob izpolnjevanju
obveznosti iz te pogodbe,
kakrsnekoli stroski, ki nastanejo v zvezi z morebitno sklenitvijo morebitnih dodatkov
k pogodbi.

V ceni mesečnega najema morajo biti vključeni vsi stroški poslovnega najema vozil in
stroški zavarovanja (z izjemo stroškov zelene karte, goriva, čiščenja, poračuna več
prevoženih kilometrov).
Cena v ponudbi mora pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik/izvajalec z
realizacijo naročila.
Ponudnik/izvajaleč tako ni upravičen do nikakrsnih dodatnih administrativnih in
manipulativnih stroskov. Vsi stroski morajo biti vključeni v mesečno čeno najema.
Obdobje najema je 60 mesečev (5 let), dobavni rok pa najkasneje 90 dni od dneva sklenitve
pogodbe.

1.2.

Lokacija izvedbe predmeta naročila

Vsa vozila, ki so predmet naročila, se dostavi na lokačijo Stari trg 63, 8210 Trebnje. Po izteku
pogodb se vozila prevzame na isti lokačiji.
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1.3.

Zaveze izbranega ponudnika

Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje:
da bo vse zahtevane storitve izvajal strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu
z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasij), tehničnimi
navodili, priporočili in normativi;
zagotoviti strokovno vodstvo izvajanja pogodbenih obveznosti in zadostno stevilo
strokovno usposobljenih delavčev za pravočasno izvrsitev pogodbenih obveznosti;
da se v čeloti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentačiji, da
po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji
pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;
da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpolozljivo dokumentačijo v zvezi z oddajo
javnega naročila;
da je v čeloti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se uposteva pri oddaji tega
javnega naročila;
da je v čeloti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odskodninskega
zahtevka, če ne bo izbran kot najugodnejsi ponudnik;
da je seznanjen, da ima naročnik pravičo, da glede na potek izvajanja storitev po
potrebi zmanjsa obseg storitev;
da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odskodninskega
zahtevka, v kolikor bo naročnik zmanjsal obseg del;
da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odskodninskega
zahtevka, v kolikor bo naročnik odpovedal pogodbo skladno s pogodbenimi določili;
da v primeru prekinitve postopka oddaje javnega naročila od naročnika ne bo zahteval
nobenega povračila stroskov ali povrnitve skode;
da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to
izhaja iz dokumentačije za oddajo tega javnega naročila;
da bo v čeloti spostoval delovnopravno zakonodajo;
da bo pri sestavi ponudbe uposteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalčev;
za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi;
da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu, za poslediče njihove morebitne opustitve pa prevzema polno
odgovornost,
da bo predhodno pisno obvesčal naročnika o vsaki finančni, vsebinski oziroma časovni
spremembi pogodbe, z ustrezno utemeljitvijo.
1.4.

Variantne ponudbe

Naročnik ne dovoljuje variantnih ponudb, kakor je to opredeljeno v 72. členu ZJN-3.

1.5.

Kontaktna oseba naročnika

Kontaktna oseba s strani naročnika: Mateja Povhe.
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Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere, ko imajo ponudniki težave pri dostopanju in
odpiranju dokumentov, ki so sestavni del te dokumentacije.
Vsa vprašanja glede javnega naročila ponudniki postavljajo izključno na portalu javnih
naročil.

2. POSTOPEK ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Predmetno javno naročilo se izvaja po postopku naročila male vrednosti na podlagi 47. člena
ZJN-3.
Za postopek naročila male vrednosti kot postopek oddaje javnega naročila je značilno, da
lahko vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo na podlagi objavljenega
povabila k sodelovanju.

3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih
dokumentov:
 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS, št. 91/15);
 Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 51/17);
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Uradni list RS, št.
43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 95/2014-ZIPRS1415-C, 60/17);
 Obligačijski zakonik (OZ, Ur. l. RS, št. 83/2001, 32/2004, 28/2006 - odl. US, 40/2007,
64/2016);
 Zakon o javnih financah (ZJF, Ur. l. RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002,
110/2002 - ZDT-B, 56/2002 - ZJU, 127/2006 - ZJZP, 14/2007 - ZSPDPO, 109/2008,
49/2009, 38/2010 - ZUKN, 107/2010, 110/2011 - ZDIU12, 46/2013 - ZIPRS1314-A,
101/2013, 101/2013 - ZIPRS1415, 38/2014 - ZIPRS1415-A, 14/2015 - ZIPRS1415D, 55/2015 - ZFisP, 96/2015);
 Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Ur. l. RS, št. 117/2006, 52/2007,
33/2009, 85/2009, 85/2010, 18/2011, 78/2011, 38/2012, 40/2012 - ZUJF, 83/2012,
14/2013, 46/2013 - ZIPRS1314-A, 101/2013 - ZIPRS1415, 86/2014, 90/2015);
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupčije (ZIntPK, Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2011,
30/2011 - skl. US, 43/2011);
 Kazenski zakonik (KZ-1, Ur.l. RS št. 55/2008, 66/2008 - popr., 39/2009, 55/2009 - odl. US,
91/2011, 54/2015, 38/2016, 27/2017);
 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS št. 94/07);
 Zakon o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 33/16 – PZ-F).
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Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega
naročila predpisuje veljavna zakonodaja.

4. GOSPODARSKI SUBJEKTI, KI LAHKO SODELUJEJO V JAVNEM NAROČILU
4.1.

Pojem ponudnika in gospodarskega subjekta

Na podlagi definičije šeste točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 »gospodarski subjekt«
pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim začasnim
združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj,
dobavo blaga ali izvedbo storitev. Na podlagi 7. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3
»ponudnik« pomeni gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo.
Na podlagi navedenih spremenjenih definicij gospodarskega subjekta je lahko ponudnik
katerakoli pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje vse naročnikove zahteve iz te dokumentačije.
4.2.

Skupna ponudba (ponudba s partnerji, konzorcij)

Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo
tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam gospodarskih
subjektov ni treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike.
Vsi ponudniki naročniku odgovarjajo solidarno.
V primeru, da bo skupina ponudnikov pravnomočno izbrana, za izvedbo naročila
opredeljenega v tej dokumentačija, bo morala ta skupina naročniku najkasneje 3 dni pred
podpisom pogodbe predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo
nedvoumno razvidno naslednje:
 imenovanje nosilča posla pri izvedbi javnega naročila,
 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,
 obseg posla, ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti,
 izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v čeloti
soglašajo,
 izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentačije,
 način poravnavanja obveznosti s strani naročnika skupnim ponudnikom (vsakemu
partnerju posebej ali preko nosilca posla),
 način nominačije podizvajalčev (vsak skupni ponudnik posebej ali so vsi podizvajalči
nominirani preko nosilca posla) in
 navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Naročnik dopušča možnost, da se skupna ponudba po oddaji ponudbe ali po sklenitvi pogodbe
spremeni na način, da kakšen od partnerjev v skupni ponudbi več ne sodeluje v konzorčiju, če
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se to zgodi zaradi objektivnih razlogov, ki niso v sferi ostalih članov skupne ponudbe. V
takšnem primeru preostali partnerji v skupni ponudbi prevzamejo del obveznosti, ki bi jih
sičer moral izvesti član, ki v konzorčiju ne sodeluje več. V kolikor je konzorčij kakšnega od
pogojev za priznanje sposobnosti izpolnil s pomočjo partnerja, ki v konzorčiju ne sodeluje več,
morajo preostali ponudniki v izvedbo javnega naročila uvesti podizvajalča/če, ki takšne
pogoje v čeloti izpolnjuje/jo ter javno naročilo dokončati s takšnim podizvajalčem.
K ponudbi je potrebno predložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika za
vsakega od partnerjev (obrazec – Priloga št. 4 B) in vse ostale obrazce, priloge, dokazila,
zahtevana s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

4.3.

Ponudba s podizvajalci

Definicija podizvajalca
V skladu z definičijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki
je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi
javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno
povezana s predmetom javnega naročila.
Del javnega naročila, ki je lahko oddan v podizvajanje
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme
oddati čelotnega javnega naročila (slednjo zahtevo naročnika kot ustrezno dodatno potrjuje
dopis oziroma tolmačenje Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne
30.03.2016).
Dokumentacija, povezana s podizvajalci
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (obrazec
Priloga št. 2),
- priložiti zahtevo podizvajalča za neposredno plačilo, če podizvajaleč to zahteva,
- navesti vse ostale podatke zahtevane z obrazcema oz. prilogo št. 3 A in 3 B,
- priložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika za vsakega od
podizvajalcev (obrazec – Priloga št. 4 C),
- predložiti vso ostalo z javnim naročilom zahtevano dokumentačijo, ki potrjuje
usposobljenost novega podizvajalca,
- priložiti podizvajalsko pogodbo za vsakega priglašenega podizvajalča (pogodbo
pripravita ponudnik in podizvajaleč sama) v kolikor je ta že sklenjena, v nasprotnem
primeru, pa mora ponudnik podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v
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roku 5 dni od sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred pričetkom
del s strani podizvajalca.
Podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži za vsakega podizvajalča, ne glede na to ali
zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne.
Če bo izvajaleč nove podizvajalče priglasil v fazi izvedbe pogodbe, mora najkasneje v petih
dneh po angažiranju novega podizvajalča:
- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalča ter del javnega naročila, ki ga
namerava oddati v podizvajanje temu subjektu,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih
podizvajalcev,
- predložiti izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika za te podizvajalče
(obrazec – Priloga št. 4 C) ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter
izpolnjevanju pogojev,
- priložiti zahtevo podizvajalča za neposredno plačilo, če podizvajaleč to zahteva,
- predložiti vso z javnim naročilom zahtevano dokumentačijo, ki potrjuje
usposobljenost novega podizvajalca,
- predložiti podizvajalsko pogodbo za novega podizvajalca (pogodbo pripravita
ponudnik in podizvajalec sama).
Glavni izvajaleč mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim
odstavkom 94. člena ZJN-3 namreč obvestiti o morebitnih spremembah informačij o
podizvajalčih in poslati informačije o novih podizvajalčih, ki jih namerava naknadno vključiti
v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalča oziroma vključitev novega
podizvajalča v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalče v tej
dokumentačiji ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje. Naročnik bo o morebitni
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukčijski rok, ki ne vpliva na pravičo
naročnika do zavrnitve podizvajalča, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Neposredna plačila podizvajalcem
Naročnik ponudnike/izvajalče in podizvajalče obvešča, da neposredno plačilo podizvajalčem
na podlagi ZJN-3 ni več a priori obvezno, zaradi česar lahko do neposrednega plačila
podizvajalčem pride samo v primeru, da podizvajaleč to zahteva, pri čemer je lahko takšna
zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora zahtevo posredovati
naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalča. V kolikor zahteva za neposredno plačilo s strani
podizvajalča ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši fazi izvedbe del naročnik ne
rabi več upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. členu OZ.
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plačilo, mora:
- glavni izvajaleč v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalča neposredno plačuje podizvajalču,
- podizvajaleč predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajaleč svojemu računu ali situačiji priložiti račun ali situačijo podizvajalča, ki
ga je predhodno potrdil,
- glavni izvajalec svojemu e-računu priložiti spečifikačijo prejemnikov plačil,
- za vsakega podizvajalča predložiti podizvajalsko pogodbo (v kolikor je ta že sklenjena,
jo predloži ob oddaji ponudbe, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik
podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od sklenitve
podizvajalske pogodbe), a v vsakem primeru pred pričetkom del s strani podizvajalča.
Podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži za vsakega podizvajalca, ne glede na to ali
zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne.
Če se neposredno plačilo podizvajalčem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situačije pošlje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalčev, ki ne bodo neposredno plačani s strani
naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje
ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Če glavni izvajaleč ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega
odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo
postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
V kolikor novo priglašeni podizvajalči ne bodo zahtevali izvajanje neposrednih plačil, se
pogodba v delu, ki navaja seznam podizvajalcev ne bo spreminjala, razen na izrecno zahtevo
naročnika.

Neposredna plačila podizvajalcem v podizvajalski verigi

Določbe v zvezi z neposrednimi plačili podizvajalčem iz tega poglavja dokumentačije veljajo
tudi za vse dejanske (končne izvajalče) javnega naročila, ne glede na udeležbo v podizvajalski
verigi.

Angažiranje podizvajalcev v času izvedbe pogodbe
V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec v roku, ki je naveden v točki
5.3.3., predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalčev, vključno z vso z javnim
naročilom zahtevano dokumentačijo in podizvajalsko pogodbo, ki potrjuje usposobljenost
novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse pogoje in zanj ne obstajajo
razlogi za izključitev, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajalec pogodbenih del ne sme izvajati s
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podizvajalčem, ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani
naročnika.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajaleč, ki ga izvajaleč ni navedel v svoji ponudbi in
zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravico odpovedati pogodbo o izvedbi
javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravičo, da kadarkoli preveri, delavči katerega
podizvajalča opravljajo delo, vendar pa je to zgolj praviča in ne dolžnost naročnika. Vsi delavči
so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Naročnik si pridržuje tudi pravičo, da sproži prekrškovni postopek pred Državno revizijsko
komisijo, v kolikor so podani zakonski razlogi zanj.
4.4.

Način nastopanja istega gospodarskega subjekta

Naročnik dopusča, da isti gospodarski subjekt predlozi več ponudb, vendar le v kolikor v
različnih ponudbah nastopa v različnih vlogah (bodisi kot samostojni ponudnik, bodisi kot
partner v skupnem nastopu, bodisi kot podizvajaleč, bodisi kot drugi subjekt na katerega
zmogljivosti se skličuje ponudnik).
Gospodarski subjekt tako lahko kot partner ali podizvajaleč ali drugi subjekt na katerega
zmogljivosti se skličuje ponudnik nastopa v ponudbah različnih ponudnikov.
4.5.

Sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta

Ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 lahko uporablja zmogljivosti drugih subjektov.
V tem primeru se skladno z določili dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila tudi za
vsak drugi gospodarski subjekt predlozi izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika za
drug subjekt (obrazeč – Priloga st. 4 D) in vse ostale obrazče, priloge, dokazila zahtevana s
predmetno dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov ponudnik naročniku že ob oddaji ponudbe
predloži ustrezna dokazila, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila:
npr. dogovor o medsebojnem sodelovanju, pogodbo o sodelovanju, dogovor o zagotavljanju…
Nadalje mora ponudnik skladno z določili dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila za
drug gospodarski subjekt predložiti vse zahtevane izjave in dokazila (med drugim tudi npr.
prilogo št. 4 D, soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika (priloga št.
5), soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika (priloga št. 6), izjavo o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (priloga št. 12), …).
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5. PRAVILA ZA SPOROČANJE
5.1.

Komunikacijska sredstva

Izvedba predmetnega javnega naročila deloma poteka z uporabo elektronskih
komunikacijskih sredstev, delno pa za uporabo drugih komunikacijskih sredstev.
Obvestilo o javnem naročilu je bilo v skladu s 56. členom ZJN-3 poslano v objavo na Portal
javnih naročil.
Dokumentačija v zvezi z oddajo javnega naročila je objavljena na spletni strani naročnika
http://www.dso-trebnje.si , RUBRIKA JAVNA NAROČILA.
Odločitev o oddaji javnega naročila bo objavljena na portalu javnih naročil.
Dodatne informačije bo naročnik v skladu s 60. členom ZJN-3 posredoval preko obvestila o
dodatnih informačijah, informačijah o nedokončanem postopku ali popravku ali na drug način
izključno preko portala javnih naročil.
5.2.

Spreminjanje ali dopolnjevanje dokumentacije

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik v skladu z drugim odstavkom 67. člena ZJN-3 ne
sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Informačije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali
prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila, če iz vsebine informačij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentačija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentačiji.
Ponudniki morajo redno spremljati informačije objavljene na portalu javnih naročil in jih
upoštevati pri oddaji ponudbe.
5.3.

Jezik javnega naročanja

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba oziroma njen uradni prevod v
slovenskem jeziku. Ne glede na določbo te dokumentačije, da postopek javnega naročanja
poteka v slovenskem jeziku, bo naročnik morebitno dejstvo predložitve ponudbene
dokumentačije v tujem jeziku štel kot pomanjkljivost ponudbe zgolj v primeru, če jezika, v
katerem je predložen dokument, ne razume. V takšnem primeru bo od ponudnika zahteval,
da se del ponudbe, ki ga naročnik ne razume, prevede v slovenski jezik, na stroške ponudnika,
v razumnem roku, ki bo praviloma znašal pet delovnih dni.
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6. ODDAJA IN JAVNO ODPIRANJE PONUDB
6.1.

Rok za oddajo ponudb

Na podlagi šestega odstavka 40. člena ZJN-3 naročnik določa rok za oddajo ponudb na dan
15.2.2018 do 09:30 ure.
Oddaja ponudb bo potekala po ne-elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37.
členom ZJN-3.
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po pošti
na naslov Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, 8210 Trebnje ali osebno v sprejemni
pisarni na istem naslovu, ter uporabijo ovojnico, ki je sestavni del te dokumentacije.
Naročnik bo ob prejemu ponudbe označil datum in uro prejema ponudbe. Ponudniku bo
naročnik izročil potrdilo o prejemu zgolj na zahtevo ponudnika.
Naročnik ne odgovarja za predčasno odprtje ponudbe, ki ne bo ustrezno označena, skladno z
navodili v tej dokumentaciji.
Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma
nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz
postopka oddaje javnega naročila kot nedopustne in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Celotno PODPISANO ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi obrazci, dokazili in
ostalim zahtevanim s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mora
ponudnik predložiti tudi v ELEKTRONSKI OBLIKI NA ZGOŠČENKI ALI USB KLJUČKU, ki
ne sme biti zapečatena ali zvezana z vrvico ali zalepljena oziroma kakor koli drugače
nedostopna. Naročnik ima v vsakem primeru pravičo dostopa do zgosčenke ali USB ključka.
Dokumentacijo se »POSKENIRA«, zaželena je PDF oblika.
Med »skenirano« ponudbeno dokumentačijo mora biti tudi vsa tehnična dokumentacija.
Ponudniki naj pred oddajo ponudbe preverijo, ali so podatki na zgosčenki ali USB ključku
berljivi.
6.2.

Umik ponudb

Ponudnik lahko pred potekom roka za oddajo ponudb kadarkoli umakne svojo ponudbo.
6.3.

Javno odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno.
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Odpiranje ponudb bo dne 15.2.2018 ob 11:00 na naslovu Dom starejših občanov Trebnje,
Stari trg 63, 8210 Trebnje v zeleni dvorani.
O odpiranju ponudb bo naročnik vodil zapisnik, ki bo vključeval naslednje podatke, ki so
obvezni na podlagi šestega odstavka 88. člena ZJN-3:
- naziv in sedež ponudnika,
- ponudbeno ceno.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika in osebnim
identifikacijskim dokumentom, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe.
Ostali subjekti bodo na odpiranju ponudb lahko prisotni, brez možnosti dajanja pripomb na
zapisnik.
Naročnik si pridržuje pravičo, da zapisnik o odpiranju ponudb bodisi vroči pooblaščenim
predstavnikom ponudnikov na odpiranju ponudb bodisi da ga najkasneje v petih delovnih
dneh posreduje vsem ponudnikom.
6.4.

Rok za dodatna pojasnila ponudb

Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z
dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje do dne 9.2.2018 do 15.00 ure,
pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne
9.2.2018 do 08:00 ure.
Pojasnila dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala
javnih naročil. Naročnik si pridrzuje pravičo, da dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega
naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljsa rok za oddajo ponudb. Spremembe
in dopolnitve dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentačije
v zvezi z oddajo javnega naročila in so jih ponudniki dolzni upostevati pri oddaji ponudb.
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7. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
7.1.

Razlogi za izključitev

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri
preverjanju v skladu s 77. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da za gospodarski
subjekt obstaja katerikoli od razlogov za izključitev, naveden v točki 7.1.1. te dokumentacije.
Opozorilo v zvezi z načinom dokazovanja sposobnosti: Čeprav je v spodnji tabeli naročnik
zahteval, da so določene izjave požigosane, to velja samo za ponudnike, ki poslujejo z žigom.
Ponudniki, ki ne poslujejo z žigom, lahko oddajo dokumentačijo brez žiga.
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7.1.1.Razlogi za izključitev
ZAP. PRAVNA
ŠT.
PODLAGA
1.
prvi odstavek 75.
člena ZJN-3

RAZLOG ZA IZKLJUČITEV
Če je bila gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt) ali osebi, ki je članiča
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v KZ-1:
- terorizem (108. člen KZ-1),
- finančiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravič delavčev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurenče (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje 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 kupčev (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),
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-

zloraba informačijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informačije (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),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravič (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
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).

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izpolnjena izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazec – Priloga št. 4 A za ponudnika, obrazec – Priloga
št. 4 B za partnerja, obrazec – Priloga št. 4 C za podizvajalca, obrazec – Priloga št. 4 D za vsak drug subjekt,
katerega zmogljivost uporablja ponudnik).
in
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DODATNA DOKAZILA:
- Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika(priloga št. 5)
- Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika (priloga št. 6)
Ponudnik mora obvezno izpolniti soglasje, ki naročniku služi za preverjanje resničnosti podatkov, ki so jih predložili
ponudniki v svojih ponudbah.
V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje priložiti za vsakega ponudnika posebej (obrazce se fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje priložiti tudi za vsakega podizvajalca
posebej (obrazce se fotokopira).
V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugega subjekta v skladu z 81. členom ZJN-3 je potrebno soglasje
priložiti tudi za vsak drugi subjekt posebej (obrazce se fotokopira).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti ustrezna dokazila, iz katerih bo nedvoumno
razvidno, da izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
Če država, v kateri imajo tuji ponudniki prijavljen svoj sedež, ne izdaja navedenih dokazil, ponudnik namesto
dokazil predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. Izjava mora biti
podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih
subjektov v državi, v kateri ima
ponudnik svoj sedež.
Dokazila ali izjave tujih ponudnikov morajo biti prevedene v slovenski jezik. Overovitev prevoda ni potrebna. Tuji
ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v
breme ponudnika. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika naknadno zahteval uradni prevod. Stroške prevoda
nosi ponudnik.
Osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila
za zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika morajo obvezno izpolniti soglasje, ki naročniku
služi za preverjanje resničnosti podatkov, ki so jih predložili ponudniki v svojih ponudbah. Glede na število zgoraj
navedenih oseb ponudnik soglasje v ustreznem številu izvodov fotokopira.
V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje priložiti za vse osebe vsakega ponudnika posebej (obrazce se
fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje priložiti za vse osebe vsakega podizvajalca posebej
(obrazce se fotokopira).
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V primeru skličevanja na zmogljivosti drugega subjekta v skladu z 81. členom ZJN-3 je potrebno soglasje priložiti za
vse osebe vsakega drugega subjekta posebej (obrazce se fotokopira).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji in ponudniki, katerih člani upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa so tuji državljani, morajo predložiti ustrezna dokazila, iz katerih bo nedvoumno razvidno, da
osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za
zastopanje ali odločanje ali nadzor v organu ponudnika izpolnjujejo pogoje iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.

2.

drugi odstavek 75.
člena ZJN-3

Če država, v kateri imajo tuji ponudniki prijavljen svoj sedež oz. če tuja država katere državljan je član
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika, ne izdaja navedenih dokazil, ponudnik namesto
dokazil predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo predhodno navedenih oseb ponudnika.
Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
Dokazila ali izjave tujih ponudnikov in državljanov tujih držav morajo biti prevedene v slovenski jezik. Overovitev
prevoda ni potrebna. Tuji ponudniki in tuji državljani jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik.
Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika
naknadno zahteval uradni prevod. Stroške prevoda nosi ponudnik.
Če gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt), ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na
dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev
za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izpolnjena izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazec – Priloga št. 4 A za ponudnika, obrazec –
Priloga št. 4 B za partnerja, obrazec – Priloga št. 4 C za podizvajalca, obrazec – Priloga št. 4 D za vsak drug
subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik).
Vlogo za gospodarske subjekte (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt), ki imajo sedež v Republiki Sloveniji,
bo vlagal naročnik, ki bo tudi dobil podatke o izpolnjevanju pogoja.
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Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti ustrezna dokazila, iz katerih bo
nedvoumno razvidno, da gospodarski subjekt izpolnjuje navedeni pogoj v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež in sičer v razumnem roku, ki ga bo v fazi preverjanja lastnih izjav postavil naročnik. Če država, v kateri imajo
tuji ponudniki prijavljen svoj sedež, ne izdaja zgoraj navedenih dokazil, ponudnik namesto dokazil predloži
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

3.

4.

a) točka četrtega
odstavka 75. člena
ZJN-3

V kolikor bo ponudnik predložil ustrezno dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih v tujem jeziku mora
naročniku obvezno predložiti tudi prevod dokazila v slovenski jezik. Overovitev prevoda ni potrebna. Tuji
ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme
ponudnika. V primeru dvoma bo naročnik od ponudnika naknadno zahteval uradni prevod. Stroške prevoda nosi
ponudnik.
Če je gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt), na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb,
izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.

b) točka četrtega
odstavka 75. člena
ZJN-3

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izpolnjena izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazec – Priloga št. 4 A za ponudnika, obrazec –
Priloga št. 4 B za partnerja, obrazec – Priloga št. 4 C za podizvajalca, obrazec – Priloga št. 4 D za vsak drug
subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik).
Če je bila gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec, drugi subjekt), v zadnjih treh letih pred potekom
roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članiče ali
tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izpolnjena izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazec – Priloga št. 4 A za ponudnika, obrazec –
Priloga št. 4 B za partnerja, obrazec – Priloga št. 4 C za podizvajalca, obrazec – Priloga št. 4 D za vsak drug
subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik).
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7.1.2. Gospodarski subjekti, za katere ne smejo obstajati razlogi za izključitev
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
- ponudnik;
- vsi partnerji v skupni ponudbi;
- vsi podizvajalči, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v
izvedbo javnega naročila;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov,
subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja,
morajo oddati svojo izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazec –
Priloga št. 4 A za ponudnika, obrazec – Priloga št. 4 B za partnerja, obrazec – Priloga št.
4 C za podizvajalca, obrazec – Priloga št. 4 D za vsak drug subjekt, katerega zmogljivost
uporablja ponudnik) ter druge izjave, ki so določene v zgornji tabeli.
Podizvajalči, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalčem ali
s konzorcijem izvajalčev, morajo Izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika ali dokazila o
neobstoju razlogov za izključitev predložiti ob nominačiji, pred pričetkom izvedbe del. Noben
naknadno angažiran podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme
pričeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik
bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za
izključitev in ustreznost dokazil, zahtevanih z dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega
naročila. Zaradi časovnega vidika trajanja preverjanja neobstoja vseh razlogov za izključitev
naročnik svetuje in dopušča, da se za novo angažirane podizvajalče v fazi izvedbe pogodbe
predloži dokazila o neobstoju razlogov za izključitev in ne zgolj lastnih izjav.
7.1.3. Popravni mehanizem
Naročnik si pridržuje pravičo, da na podlagi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 oceni, da
dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt v okviru instituta popravnega mehanizma,
zadoščajo, da se gospodarskega subjekta ne izključi iz postopka javnega naročanja. Navedeno
je naročnikova praviča in ne dolžnost.
Če naročnik očeni, da ukrepi ne zadoščajo, gospodarskemu subjektu pošlje utemeljitev takšne
odločitve.
7.2.

Pogoji za sodelovanje

Naročnik določa pogoje za sodelovanje, ki so navedeni v tem poglavju dokumentacije.
7.2.1. Gospodarski subjekti, za katere so določeni pogoji
Iz spodnje tabele je razvidno, za katere gospodarske subjekte veljajo posamezni pogoji.
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Pogoji se lahko nanašajo na naslednje gospodarske subjekte:
- na ponudnika;
- na partnerje v skupni ponudbi na podlagi četrtega odstavka 10. člena ZJN-3 ;
- na podizvajalče , ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v
izvedbo javnega naročila;
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, na
subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Vsi gospodarski subjekti, za katere je določeno izpolnjevanje kakršnegakoli pogoja, morajo
oddati svojo izpolnjeno izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazeč – Priloga št. 4 A za
ponudnika, obrazec – Priloga št. 4 B za partnerja, obrazeč – Priloga št. 4 C za podizvajalča,
obrazec – Priloga št. 4 D za drugega subjekta) ter druge izjave/dokazila, ki so določene v
spodnji tabeli.
V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov bo ponudnik uporabil vsa ustrezna sredstva
za dokaz naročniku, da bo imel na voljo potrebna sredstva za izvedbo javnega naročila
(npr. pogodba/dogovor o sodelovanju, zagotavljanju…).
Ta dokazila ponudnik predloži že ob oddaji ponudbe.

26 | S t r a n

7.2.2. Ekonomski in finančni položaj
ZAP. PRAVNA
ŠT.
PODLAGA
1.
Šesti
odstavek
77. člena
ZJN-3

POGOJ

ZA KOGA VELJA POGOJ

Ponudnik bo imel za vsa vozila, ki so predmet javnega naročila, Pogoj mora izpolniti ponudnik.
najkasneje ob primopredaji vozil sklenjena ustrezna zavarovanja
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj izpolni
vozil in opreme.
skupaj ali preko kateregakoli člana konzorčija.
Ponudnik bo moral naročniku najkasneje ob primopredaji vozil
za vsako vozilo predložiti ustrezno kopijo zavarovalne police in V primeru nastopanja s podizvajalci postavljeni
pogoj ponudnik lahko izpolni skupaj s podizvajalci.
potrdilo o plačilu zavarovalne premije za vsako izmed polič.

Ponudnik bo moral imeti ves čas trajanja najema ustrezno
zavarovana vozila.
Naročnik bo v primeru obročnega ali letnega plačevanja premije kot
ustrezno potrdilo o plačilu premije štel tudi potrdilo o plačilu 1.
obroka oz. potrdilo o plačilu letne premije. Ponudnik bo v primeru
obročnega plačila predložil izjavo zavarovalnice o veljavnosti kritja
in obvezo, da bo naročnika v primeru neplačila o tem obvestila.
Ponudnik bo dolžan skleniti zavarovalno pogodbo v svojem imenu
in za svoj račun, in sičer najmanj v obsegu, ki je določen v
nadaljevanju, naročnik pa bo na policah naveden kot uporabnik
vozila.
Prav tako je dolžan izbrani ponudnik - najemodajalec v okviru
vzdrževanja vozila in opreme, ki je predmet najema, opraviti
brezplačno tudi vsa popravila v primeru kakršnihkoli okvar ali
poškodb vozila in opreme, ki je predmet najema, ter zagotovil za čas
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popravila vozila (ne glede na vzrok popravila, torej tudi v primeru
nesreče) nadomestno vozilo.
Obseg zavarovanja, ki mora biti sklenjeno za vsako vozilo:
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti
Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti se upoštevajo
zavarovalne vsote določene z Zakonom o obveznih zavarovanjih v
prometu (ZOZP; Uradni list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 40/12 – ZUJF in 33/16 – PZ-F).
AO – PLUS zavarovanje
Zavarovalniča se zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi
telesnih poškodb v prometni nesreči z motornim vozilom utrpi
vsakokratni voznik, kot povzročitelju prometne nesreče.
Polno avtomobilsko kasko zavarovanje
Predmet zavarovanja so vozila in njihovi sestavni deli, dokler so
vgrajeni ali pritrjeni v oziroma na vozilo. Za sestavne dele vozil se
šteje tovarniško vgrajena oprema in deli vozila, ki jih proizvajaleč
(standardno) serijsko vgrajuje v določen tip vozila ter vsa dodatna
in druga oprema, ki je predmet najema.
Odbitna franšiza: Vozila se kasko zavaruje brez odbitne franšize.
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Avtomobilska asistenca skladno z zahtevami naročnika. 24 urna
pomoč in asistenca na cesti, ki pokriva vse dogodke, zaradi
katerih je vozilo lahko nevozno.
***
Predložitev kopije vseh zavarovalnih polic oz. pogodb in
dokazil o plačilu premij so pogoj za uspešno primopredajo
vozil.
Ponudnik bo moral naročniku na njegovo zahtevo čeloten čas
veljavnosti pogodbe predložiti uradno potrdilo zavarovalniče, da so
premije plačane in da zavarovalna poliča nudi ustrezno kritje.

INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izjava ponudnika o izdaji zavarovalne police (Priloga št. 13,
sklenitev zavarovanja za vozila in opremo )
in
Sprejet vzorec pogodbe (Priloga št. 11), ki ga ponudnik potrdi
z oddajo ponudbe in s tem potrditev izpolnitve obveznosti iz
pogodbenih členov, ki opredeljujejo zavarovanja.
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7.2.3 Tehnična in strokovna sposobnost
ZAP. PRAVNA
ŠT.
PODLAGA
1.
Osmi
odstavek
77. člena
ZJN-3

POGOJ

ZA KOGA VELJA POGOJ

Ponudnik bo moral imeti zagotovljeno vsaj eno pooblaščeno servisno Pogoj mora izpolniti ponudnik.
delavničo v oddaljenosti največ 30 km od lokačije/sedeža naročnika
in zagotovljeno vsaj eno lokačijo za opravljanje tehničnih pregledov Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj lahko
v oddaljenosti največ 30 km od lokačije/sedeža naročnika.
izpolni preko kateregakoli člana konzorčija.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izjava o seznamu servisnih delavnic pooblaščenih serviserjev in
lokacijah izvedbe tehničnih pregledov (priloga št. 7).

Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko
posameznega podizvajalca.
Pogoj lahko ponudnik izpolni tudi s sklicevanjem
na zmogljivosti drugega subjekta (81. člen ZJN-3).

Naročnik si pridržuje tudi pravičo, da navedbe v izjavi preveri, tako pri
ponudniku, kot pri navedenih servisnih delavnicah, kot pri drugih Izjavo tako predloži tisti izmed sodelujočih, ki
pravnih osebah, s pozivom k predložitvi kopij ustreznih dokazil.
izpolnjuje pogoj.

Torej, če ponudnik pogoj v čeloti ne izpolnjuje
sam, izjavo predloži tudi partner ali podizvajalc
ali drugi subjekt.
2.

Osmi
odstavek
77. člena
ZJN-3

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet tega Pogoj mora izpolniti ponudnik.
javnega naročila.
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj lahko
izpolni preko kateregakoli člana konzorcija.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izjava (priloga št. 8).
Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko
posameznega podizvajalca.
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Naročnik si pridržuje tudi pravičo, da navedbe v izjavi preveri, tako pri Pogoj lahko ponudnik izpolni tudi s sklicevanjem
ponudniku kot pri drugih pravnih osebah s pozivom k predložitvi kopij na zmogljivosti drugega subjekta (81. člen ZJN-3).
ustreznih dokazil.
Izjavo tako predloži tisti izmed sodelujočih, ki
izpolnjuje pogoj.

Torej, če ponudnik pogoj v čeloti ne izpolnjuje
sam, izjavo predloži tudi partner ali podizvajalec
ali drugi subjekt.
3.

Osmi
odstavek
77. člena
ZJN-3 ter
drugi
odstavek
10. člena
ZJN-3

Ponudnik bo moral razpolagati z zadostnim številom usposobljenega Pogoj mora izpolniti ponudnik.
strokovnega kadra in izpolnjevati druge kadrovske oz. tehnične pogoje,
potrebne za izvedbo del (priloga št. 9).
Pri skupni ponudbi lahko pogoj kadrovske
sposobnosti izpolnjujejo partnerji skupaj.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Pri ponudbi s podizvajalci lahko pogoj kadrovske
Izjava, da bo ponudnik razpolagal z zadostnim številom
sposobnosti ponudnik izpolni s podizvajalcem v
usposobljenega strokovnega kadra in da bo izpolnjeval druge
primeru, da bo podizvajalec, ki ta pogoj izpolnjuje,
kadrovske oz. tehnične pogoje, potrebne za izvedbo del (priloga
tudi dejanski izvajalec predmetnega javnega
št. 9 - Izjava o kadrovski sposobnosti in tehnični usposobljenosti ter
naročila. V kolikor bo izvajaleč podizvajalča, s
zahtevah).
katerim bo dokazoval izpolnjevanje pogoja , po
sklenitvi
pogodbe spremenil,
mora
nov
podizvajalec izpolniti isti pogoj, kot ga je izpolnjeval
zamenjani podizvajalec. V nasprotnem primeru bo
naročnik ravnal v skladu z določilom pogodbe.
Pogoj kadrovske sposobnosti in tehnične
usposobljenosti lahko ponudnik izpolni tudi
sklicevanje na zmogljivosti drugega subjekta (81.
člen ZJN-3).
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4.

Osmi
odstavek
77. člena
ZJN-3

Ponudnik mora podati izjavo o izpolnjevanju tehničnih zahtev in Pogoj mora izpolniti ponudnik.
ostalih zahtev glede vozil (priloga št. 10).
Konzorcij ponudnikov postavljeni pogoj lahko
izpolni preko kateregakoli člana konzorčija.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev in ostalih zahtev glede
Ponudnik lahko pogoj izpolni tudi preko
vozil (priloga št. 10).
posameznega podizvajalca.
Pogoj lahko ponudnik izpolni tudi s sklicevanjem
na zmogljivosti drugega subjekta (81. člen ZJN-3).
Izjavo tako predloži tisti izmed sodelujočih, ki
izpolnjuje pogoj.
Torej, če ponudnik pogoj v čeloti ne izpolnjuje
sam, izjavo predloži tudi partner ali podizvajalc
ali drugi subjekt.

5.

j) točka
osmega
odstavka
77. člena
ZJN-3
in 94. člen
ZJN-3

Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje
Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij
poda, žigosa in podpiše izjavo ponudnika o nastopanju s podizvajalči ponudnikov, ki namerava oddati del javnega
(priloga št. 3 A)
naročila v podizvajanje (priloga št. 3 A).
Podizvajaleč, ki zahteva izvajanje neposrednih plačil s strani Pogoj mora izpolniti vsak podizvajalec, ki zahteva
naročnika, poda, žigosa in podpiše izjavo podizvajalča o neposrednih izvajanje neposrednih plačil s strani naročnika
plačilih in soglasje o poravnavi podizvajalčeve terjatve do glavnega (priloga št. 3 B).
izvajalča s strani naročnika (priloga št. 3 B)
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci
(priloga št. 3 A).
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6.

j) točka
osmega
odstavka
77. člena
ZJN-3

Izjava podizvajalča o neposrednih plačilih in soglasje o poravnavi
podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalča s strani naročnika
(priloga št. 3 B).
Ponudnik, ki namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje mora Pogoj mora izpolniti ponudnik oziroma konzorcij
navesti delež javnega naročila, ki ga morebiti namerava oddati v ponudnikov, ki namerava oddati del javnega
podizvajanje.
naročila v podizvajanje.
INFORMACIJA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI:
Izjava ponudnika nastopanju s podizvajalci (priloga št. 3 A),
rubrika: Delež del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v %).

33 | S t r a n

8

INFORMACIJE ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1. Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika

Ob predložitvi ponudb naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v
skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 sprejme lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da
določen gospodarski subjekt:
a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3 navedenih v tej dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila in v obrazču Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (4 A,
4 B, 4 C, 4 D),
b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3.
Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazeč Priloga št. 4 A, obrazeč Priloga št. 4 B,
obrazeč Priloga št. 4 C, obrazeč Priloga št. 4 D) predstavlja uradno izjavo gospodarskega
subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati
pa zagotavlja ustrezne informačije, ki jih zahteva naročnik. Vključuje pa tudi uradno izjavo o
tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.
Z izjavo prav tako gospodarski subjekt potrjuje, da je na zahtevo in brez odlašanja sposoben
predložiti ustrezna dokazila.
Izjavo o izpolnjevanju zahtev naročnika (obrazec Priloga št. 4) mora obvezno
predložiti:
- ponudnik,
- partner - vsak član v konzorciju ponudnika (skupna ponudba),
- vsak podizvajalec,
- vsaki drugi subjekt, katerega zmogljivosti skladno z 81. členom ZJN-3 uporablja
ponudnik
Ponudnik predloži obrazeč Priloga št. 4 A, vsak partner obrazeč Priloga št. 4 B, vsak
podizvajalec obrazec Priloga št. 4 C, vsak drugi subjekt obrazeč Priloga št. 4 D.
Obstoj in vsebino navedb v ponudbi bo naročnik preverjal skladno z 3. odstavkom 47. člena
ZJN-3.
8.2 Preverjanje uradno dostopnih podatkov
Na podlagi osmega odstavka 79. člena ZJN-3 gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil
ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informačije
pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do načionalne baze podatkov katere koli države
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članiče, kakršne so načionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski
sistem za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem. Gospodarski subjekt prav
tako ni dolžan predložiti dokazil, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega
javnega naročila ali sklenjenega okvirnega sporazuma in so ti dokumenti še vedno veljavni.
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidenčah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko
naročnik namesto v uradni evidenči, na podlagi devetega odstavka 77. člena ZJN-3 preveri v
enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih ter njihovih
ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem sistemu
naročnika izkazljivo potrdi. V obrazču Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika gospodarski
subjekt poda soglasje za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem
informacijskem sistemu – eDosje iz 9. odstavka 77. člena ZJN-3.
V kolikor takšna preveritev v uradnih evidenčah ne bo mogoča, bo naročnik ravnal v skladu z
naslednjo točko (9.3. Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni) te dokumentačije.
8.3 Preverjanje podatkov, ki niso uradno dostopni
Naročnik, si pridržuje pravičo, da bo pred sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila od
ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo ter od drugih ponudnikov, zahteval,
da predloži vsa dokazila v skladu s 77. členom ZJN-3 in druga dokazila, ki niso uradno
dostopna v javnih evidencah.
Naročnik si pridržuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna
dokazila, listine, izpise, potrdila iz katerih je razvidno izpolnjevanje posameznega
pogoja.

8.4 Pridobivanje podatkov na druge načine
V kolikor bo naročnik kakšen podatek o izpolnjevanju razlogov za izključitev ali
neizpolnjevanju pogojev pridobil na drugačen način, kakor preko dokazil iz uradno dostopnih
podatkov, na primer preko konkurenčnih ponudnikov ali preko tretjih gospodarskih
subjektov, drugih naročnikov in podobno, si naročnik pridržuje pravičo, da takšne informačije
in podatke preveri.
V ta namen ima naročnik pravičo, da od ponudnika zahteva dokazila v zvezi s pridobljenim
podatkom ali informačijo, ki ga mora ponudnik predložiti v roku, ki ga bo določil naročnik v
pozivu in bo praviloma znašal tri delovne dni, sičer lahko naročnik ponudbo izloči iz postopka
oddaje javnega naročila.
8.5 Pojasnila ponudb
Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte,
da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3.
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Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok, ki bo praviloma znašal tri (3) delovne
dni.
8.6

Dopolnitve, popravki in spremembe ponudb

Naročnik lahko glede predloženih listin v ponudbi v okviru zakonskih določb, zlasti 89. člena
ZJN-3, od ponudnika zahteva dopolnitve, popravke ali spremembe, pojasnila, dodatna stvarna
dokazila ali odpravo računskih napak.
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9

MERILA

9.1. Določitev meril

Merilo za ocenjevanje ponudb je ekonomsko najugodnejša ponudba: ponudba, ki v seštevku
spodaj navedenih meril prejme največ točk. Največje možno število točk je 100.
Merila za očenjevanje ponudb so ovrednotena na sledeči način:
9.1.1. Merila
Kot merila pri izbiri najugodnejsega ponudnika se upostevajo: čena mesečnega najema
posameznega vozila brez DDV in očena stroskov v zivljenjski dobi vozila (LCC).

merilo

število točk

Cena mesečnega najema posameznega
vozila brez DDV
Očena stroskov v zivljenjski dobi vozila
(LCC)

50

skupaj

100

50

9.1.2. Kriteriji za izračun števila točk za posamezna merila
9.1.2.1. Cena
V okviru tega merila bo ponudba z najnižjo ceno prejela 50 točk, ostale ponudbe pa
bodo prejele sorazmerno manjše število točk glede na ponujeno ceno, po naslednji
formuli:
Število točk = (najnižja cena mesečnega najema za posamezno vozilo brez DDV /
ponujena cena mesečnega najema za posamezno vozilo brez DDV ocenjevane ponudbe)
x 50
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Pri izračunu čene najema mora ponudnik v čeno za vsako vozilo vključiti:
- polno kasko zavarovanje brez odbitne fransize vsakega vozila skladno z zahtevami
naročnika,
- zavarovanje avtomobilske odgovornosti vsakega vozila skladno z zahtevami
naročnika,
- AO – PLUS zavarovanje vsakega vozila skladno z zahtevami naročnika,
- avtomobilska asistenča skladno z zahtevami naročnika,
- pravočasna dobava, montaza, čentriranje, premontaza ustreznih zimskih in letnih
pnevmatik, ki ustrezajo zahtevam naročnika, tako, da morajo biti na vsakem vozilu
med 15. novembrom in 15. marčem obvezno namesčene ustrezne zimske pnevmatike,
izven tega obdobja pa letne pnevmatike,
- stroski nakupa letnih in zimskih pnevmatik za vsako vozilo, ki so skladne z zahtevami
naročnika,
- stroske sezonskega skladisčenja pnevmatik, stroske popravila (injketiranja)
pnevmatik; stroske zamenjave pnevmatike, ko popravilo ni mozno,
- neomejeno stevilo kompletov novih pnevmatik zaradi zamenjave ob iztrosenosti ali
poskodbi pnevmatik;
- izvedba tehničnih pregledov,
- izvedba rednih servisnih oz. vzdrzevalnih pregledov vključno z menjavo materiala in
potrosnega materiala (motorno olje, hladilna tekočina, filtri, antifriz, zavorna tekočina,
zamenjava pregorelih zarnič,…)
- izdaja in podaljsanje veljavnosti prometnega dovoljenja vključno z ovitkom,
- 2 kosa registrskih tablič,
- prva registračija, podaljsanje registračij,
- letna dajatev za uporabo vozila v čestnem prometu,
- zagotovitve obvezne in dodatne opreme ter stroske zamenjave le-te v primeru poteka
roka uporabe,
- zagotovitve vse ostale zahtevane opreme s strani naročnika in stroske zamenjave le-te
v primeru poteka roka uporabe,
- brezplačno nadomestno vozilo v času servisiranja, izvedbe tehničnih pregledov in
popravil (tudi v primeru prometne nesreče) brez omejenega stevila dni,
- neomejeno stevilo vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in
opreme vozil vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu vozil,
- stroski davka na motorna vozila, transportni stroski, homologačija vozila, stroski
dostave,
- dodatni stroski za uporabo vozil nastali zaradi spremembe zakonodaje, vključno z
novo nastalimi dajatvami vezanimi na storitev najema vozil,
- kritje vseh administrativnih / manipulativnih stroskov, ki nastanejo ob izpolnjevanju
obveznosti iz te pogodbe,
- kakrsnekoli stroski, ki nastanejo v zvezi z morebitno sklenitvijo morebitnih dodatkov
k pogodbi.

Cena mora tako vključevati čelovite storitve upravljanja in zavarovanja vozil, danih v najem (z
izjemo stroskov zelene karte, goriva, čisčenja, poračuna več prevozenih kilometrov).
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9.1.2.2. Ocena stroškov v življenjski dobi vozila (LCC)
Naročnik je okoljske vidike oz. zahteve, vključil v merilo za oddajo javnega naročila, zato se šteje,
da je v skladu s 7. členom Uredbe o zelenem javnem naročanju ravnal v skladu s to Uredbo.
Naročnik je kot merilo za oddajo javnega naročila uporabil Metodologijo za oceno operativnih
stroškov v življenjski dobi vozila po Prilogi 2 Uredbe. Pri uporabi metodologije je naročnik določil
predvideno kilometrino, ki jo bo prevozil z enim najetim vozilom, v višini 125.000 km za celotno
obdobje najema.

Ponudba tistega ponudnika, ki bo dosegla najnižjo vrednost ocene stroškov v življenjski
dobi vozila, prejme 50 točk, vsak naslednji ponudnik pa sorazmerno manjše število točk
po naslednji formuli:

Število točk = 50 x LLCmin/LLC
LCC =vrednost ocene stroškov v življenjski dobi enega vozila ocenjevane ponudbe
LCC min = najnižja vrednost ocene stroškov v življenjski dobi enega vozila
Naročnik bo za izračun LCC seštel vse očene stroškov v življenjski dobi enega vozila.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi za dokazovanje zgornjega merila obvezno predložiti
najmanj eno izmed sledečih dokazil:
a) tehnično dokumentačijo proizvajalča ali,
b) potrdilo o skladnosti, ki dokazuje, da je merilo izpolnjeno ali
c) druga ustrezna dokazila, iz katerih nedvoumno izhaja, da blago izpolnjuje zahteve
navedene v dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila.
V vsakem primeru morajo ponudniki predložiti takšna dokazila, da bodo v njih jasno
vsebovani in navedeni vsi tehnični podatki, ki jih s to dokumentacijo zahteva naročnik (torej
podatki iz obrazca Priloga št. 1 B – Obrazec ponudbeni predračun.
Zaželeno je, da ponudnik tiste dele priložene dokumentacije, kjer so navedeni podatki iz
obrazca Priloga št. 1 B ustrezno označi/obarva/podčrta/obkroži, tako da je jasno razvidno
izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev naročnika!

Tako naročnik naproša ponudnika, da na dokazilih jasno označi besedilo/navedbo, ki
dokazuje izpolnjevanje zahtev).
Skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati
ponudbe v okviru meril.
Torej naknadna predložitev dokazil, vezanih na merila, ni dopustna.
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Naročnik poudarja, da mora ponudnik ustrezna dokazila predložiti že ob oddaji
ponudbe.
Prav tako dopolnitev ponudb vezano na zgoraj navedena tehnična dokazila ni
dopustna, ker dele ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega
naročila ni dopustno dopolnjevati.

Obrazložitev, pojasnilo merila: Ocena stroškov v življenjski dobi vozila (LCC)
Pri izračunu očene stroškov v življenjski dobi enega vozila se upoštevajo skupna cena najema za
čelotno obdobje najema, vključno z davkom na dodano vrednost, stroški energentov v življenjski
dobi vozila in zunanji okoljski stroški v življenjski dobi vozila. Za zunanje okoljske stroške v
življenjski dobi vozila se štejejo stroški emisij ogljikovega dioksida v življenjski dobi vozila, stroški
emisij dušikovih oksidov v življenjski dobi vozila, stroški emisij nemetanskih ogljikovodikov v
življenjski dobi vozila in stroški emisij trdnih delčev v življenjski dobi vozila.
Za izračun očene stroškov v življenjski dobi vozila se uporabi formula:
LCC = Nc + (LCkm x ((poraba E x PE x CEmin / PEmin) + (Co2em x CCO2) + (NOxem x
CNOx) + (NMHCem x CNMHC) + (PMem x CPM))
Oznake v formuli imajo naslednji pomen:
- LCC – očena stroškov v življenjski dobi vozila,
- Nc - cena poslovnega najema (1) enega vozila za čelotno obdobje najema z vključenim DDV,
- LCkm – predvidena kilometrina, ki jo bo naročnik prevozil z najetim vozilom,
- Poraba E- poraba energenta,
- PE – vsebnost energije v energentu,
- PEmin – vsebnost energije v najčenejšem energentu,
- CEmin – čena najčenejšega energenta,
- CO2em – emisija ogljikovega dioksida,
- CCO2 – cena za emisije ogljikovega dioksida,
- NOxem – emisija dušikovih oksidov,
- CNOx – čena za emisije dušikovih oksidov,
- NMHCem – emisije nemetanskih ogljikovodikov,
- CNMHC - cena za emisije nemetanskih ogljikovodikov,
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- PMem – emisije trdnih delcev,
- CPM – cena za emisije trdnih delcev.
Vrednosti (poleg ostalih zahtevanih podatkov), ki jih mora navesti ponudnik na obrazcu/prilogi
št. 1 B: ponudbeni predračun vezani na zgornje merilo so:
- Cena poslovnega najema (1) enega vozila za celotno obdobje najema z vključenim DDV in je
izražena v EUR,
- Vrsto in porabo energenta, izraženo v l/km,
- emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražena v kg/km,
- emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km,
- emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km,
- emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km.
Ti podatki morajo biti jasno razvidni iz predloženih dokazil.
Vrednosti, ki jih za potrebe ocenjevanja merila LCC naročnik opredeli sam so sledeče:
OPIS PARAMETRA
Kilometrina
Vsebnost energije v
dizelskem gorivu
Vsebnost energije v bencinu
Vsebnost energije v
zemeljskem plinu ali bioplinu
Vsebnost energije v
utekočinjenem naftnem
plinu
Vsebnost energije v etanolu
Vsebnost energije v biodizlu
Vsebnost energije v
emulzijskem gorivu
Vsebnost energije v vodiku
Vsebnost energije v
električni energiji
Cena za emisije ogljikovega
dioksida
Cena za emisije dušikovih
oksidov
Cena za emisije nemetanskih
ogljikovodikov
Cena za emisije trdnih delcev
Cena najčenejšega energenta
brez davkov
Vsebnost energije v
najčenejšem energentu

OZNAKA
LC km
PE

VREDNOST
125.000 km
36 MJ/l

PE
PE

32 MJ/l
38 MJ/Nm1

PE

24 MJ/l

PE
PE
PE

21 MJ/l
33 MJ/l
32 MJ/l

PE
PE

11 MJ/Nm
3,6 MJ/kWh

CCO2

0,04 EUR/kg

CNOx

0,0044 EUR/g

CNMHC

0,001 EUR/g

CPM
CEmin

0,087 EUR/g
EUR/l ali EUR/Nm ali
EUR/kWh
MJ/l ali MJ/Nm ali MJ/kWh

PEmin
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Naročnik bo za čeno najčenejšega energenta upošteval veljavno čeno najčenejšega energenta
brez davkov na dan odpiranja ponudb.

PRAVILO V PRIMERU ENAKOVREDNIH PONUDB: Prej prispela ponudba.

10

PONUDBA
10.1.Oblika ponudbe

Celotno PODPISANO ponudbeno dokumentacijo, vključno z vsemi obrazci, dokazili in
ostalim zahtevanim s predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mora
ponudnik predložiti tudi v berljivi ELEKTRONSKI OBLIKI NA ZGOŠČENKI ALI USB
KLJUČKU, ki ne sme biti zapečatena ali zvezana z vrvico ali zalepljena oziroma kakor
koli drugače nedostopna. Naročnik ima v vsakem primeru pravičo dostopa do zgosčenke ali
USB ključka.
Dokumentacijo se »POSKENIRA«, zaželena je PDF oblika.
Med »skenirano« ponudbeno dokumentačijo mora biti tudi vsa tehnična dokumentacija.
V primeru razlik med ponudbo v tiskani obliki in ponudbo na elektronskem mediju se uposteva
ponudba v tiskani obliki.
V kolikor določen obrazeč / dokazilo ni predlozeno v tiskani obliki, je pa vsebovano na
elektronskem mediju, se steje, da je ponudnik predlozil ustrezen obrazeč / dokazilo in ga naročnik
ne bo pozival na dopolnitev tiskane oblike ponudbe, razen v izrečnih primerih, navedenih v
dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika
ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem
primeru mora biti ponudbi prilozeno predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno
pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadosča podpis
enega od zakonitih zastopnikov.
V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni
zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priloziti pooblastilo, s katerim zakoniti
zastopnik ponudnika pooblasča podpisnika ponudbenih dokumentov.
V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov
niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priloziti
pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblasčajo podpisnike ponudbenih
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dokumentov. Pooblastila je potrebno priloziti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot
tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.
Besedilo obrazčev, ki bodo prilozeni ponudbi, mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika,
kar pomeni, da mora biti besedilo obrazča istovetno besedilu na obrazču, ki je sestavni del te
dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila oziroma mora besedilo obrazča vsebovati
vse podatke, ki so zahtevani s strani naročnika.
V kolikor ni drugače določeno, tuji ponudniki izkazejo izpolnjevanje pogojev z ustreznimi
primerljivimi dokazili, ki nedvoumno dokazujejo izpolnjevanje zahtev naročnika. Ce drzava, v
kateri imajo ponudniki prijavljen svoj sedez, ne izdaja navedenih dokazil, ponudnik namesto
dokazil predlozi zaprisezeno izjavo prič ali zaprisezeno izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta. Dokazila ali izjave tujih ponudnikov morajo biti prevedena v
slovenski jezik. Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik.
Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. V primeru dvoma bo
naročnik od ponudnika naknadno zahteval uradni prevod. Stroske prevoda nosi ponudnik.
Overovitev prevodov ni potrebna.

10.2 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj do 30.6.2018.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljsajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno
obdobje. Zahteva naročnika za podaljsanje veljavnosti in odgovori ponudnikov morajo biti
podani v pisni obliki na enak način kot je zahtevano za popravke dokumentačije oziroma
pojasnila o dokumentačiji o javnem naročanju.

10.3 Ponudbena cena
Cene v ponudbi morajo biti izrazene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz
katerih so sestavljene, davke in morebitne popuste.
V obrazeč ponudbe se vpise končno ponudbeno vrednost, in sičer brez DDV ter z vključenim
DDV-jem. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.
V čeno storitve morajo ponudniki zajeti vse pričakovane stroske, kot na primer:
- vse zahteve iz dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila,
- stroške, ki izhajajo iz določil osnutka vzorča pogodbe in dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila,
- vsa oprema in drug material potreben za izvajanje predmeta pogodbe,
- vodenje, nadzor in organiziranje izvajanja storitev najema,
- pridobitev vseh predpisanih tehničnih dokazil,
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-

morebitni popusti in manipulativni stroški,
plačilo vseh podizvajalčev,
ostali stroški.

Cena v ponudbi mora vključevati tudi vse ostale stroske, ki se nanasajo na izvedbo
posameznih del ali drugih stroskov opredeljenih v vzorču pogodbe in dokumentačiji v zvezi z
oddajo javnega naročila.

10.4 Računske napake
Naročnik bo odkrite računske napake odpravil v skladu z določbo sedmega odstavka 89. člena
ZJN-3.
Vse napake, do katerih bi prišlo zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operačije s
strani naročnika, bo naročnik obravnaval kot računske napake, ki jih bo naročnik ob pisnem
soglasju ponudnika popravil tako, da ob upoštevanju čen na enoto brez DDV v računsko
napačnih postavkah in količinah, ki jih ponudi ponudnik, izračunal vrednost ponudbe z
upoštevanjem pravilne matematične operačije ter pri tem upošteval določila 89. člena ZJN-3.
V kolikor v ponudbenem predračunu niso izpolnjene čene posameznih postavk ali je pri
posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00, bo naročnik štel, da ponudnik ta dela
ponuja po čeni 0,00 EUR in da so dela iz teh postavk upoštevana v vrednostih ostalih postavk.
V zvezi s tem naročnik ponudnikov ne bo pozival k odpravi napak ali dodatnim pojasnilom,
ponudniki pa ne morejo zahtevati priznanje naknadno določenih čen postavk ali povečanja
ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti so do njih upravičeni.
Morebitno napačno zapisano stopnjo DDV bo naročnik obravnaval kot računsko napako in jo
bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno.
Vse napake v formulah/seštevkih v ponudbenem predračunu, ki jih bo zagrešil naročnik, ne
glede na to ali ima njihova odprava za posledico spremembo v ceni na enoto ali ne, vsa branja
števila kot besedilo in zapise izračuna v polje, ki ni všteto v vsoto, bo naročnik obravnaval kot
računsko napako in bo takšno napako ob pisnem soglasju ponudnika popravil v pravilno, v
kolikor bodo izpolnjeni pogoji iz 89. člena ZJN-3.

10.5 Podatki o ustanoviteljih
Ponudnik mora k ponudbi priloziti izjavo o udelezbi fizičnih in pravnih oseb v lastnistvu
ponudnika – Priloga st. 12 (gre za podatke o ponudnikovih ustanoviteljih, druzbenikih,
vključno s tihimi druzbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniskih delezih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske druzbe, steje, da so s ponudnikom povezane druzbe).
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V primeru, da ima ponudnik izredno veliko stevilo lastnikov, naročnik dopusča, da ponudnik
namesto obrazča naročnika Priloga st. 14 predlozi druga dokazila, druge obrazče, ki pa morajo
v celoti ustrezati zahtevam naročnika, kar pomeni, da mora biti besedilo dokazila/obrazča
ponudnika istovetno besedilu na obrazču, ki je sestavni del te dokumentačije v zvezi z oddajo
javnega naročila oziroma mora besedilo obrazča vsebovati vse podatke, ki so zahtevani s
strani naročnika.
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priloziti za vsakega ponudnika posebej (izjava
se fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno izjavo priloziti tudi za vsakega
podizvajalca posebej (izjava se fotokopira).
V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugega subjekta (81.člen ZJN-3) je potrebno izjavo
priloziti za vsak drugi subjekt posebej (izjava se fotokopira).

10.6 Podpis ponudbene dokumentacije
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika
ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem
primeru mora biti ponudbi prilozeno predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno
pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadosča podpis
enega od zakonitih zastopnikov.
V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni
zakoniti zastopnik ponudnika, mora ponudnik priloziti pooblastilo, s katerim zakoniti
zastopnik ponudnika pooblasča podpisnika ponudbenih dokumentov.
V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov
niso zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priloziti
pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblasčajo podpisnike ponudbenih
dokumentov. Pooblastila je potrebno priloziti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot
tudi za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov.
V primeru ponudbe s sklicevanjem na zmogljivosti drugega subjekta (81.člen ZJN-3):
v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti zastopnik drugega subjekta, mora
ponudnik priloziti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik ponudnika pooblasča podpisnika
ponudbenih dokumentov.

10.7

Sestavni del ponudbe

Vsaka ponudba mora vsebovati najmanj naslednje:
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(naročnik ponudnikom priporoča, da z izpolnitvijo 3. stolpca spodnje tabele dodatno
preverijo ali so k ponudbi predložili zahtevane obrazce, priloge, dokumente)

Zap.
št.
1.

DOKUMENTACIJA

Predloženo
(da/ne)

Obrazec ponudba (priloga st. 1 A) v skladu s pogoji iz javnega naročila
in te dokumentačije.
Obrazeč predlozi ponudnik ali poslovodeči ponudnik v skupni ponudbi.

2.

Ponudbeni predračun v tiskani obliki in na elektronskem mediju
(zgosčenki ali USB ključku), ki mora biti v čeloti izpolnjen (priloga st. 1
B).
V primeru razlik med ponudbenim predračunom v tiskani obliki in na
elektronskem mediju se uposteva ponudbeni predračun v tiskani obliki.
Ponudbeni predračun v obeh oblikah predlozi ponudnik ali poslovodeči
ponudnik v skupni ponudbi.

3.

Dogovor, dokazilo o sklicevanju
gospodarskih subjektov

na

zmogljivosti

drugih

V kolikor se ponudnik pri izpolnjevanju razpisnih pogojev sklicuje na
zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov, mora naročniku
predložiti dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva,
potrebna za izvedbo naročila. Kot dokazilo lahko na primer šteje
pisni dogovor teh subjektov, sklenjen za ta namen.

Dokazilo ponudnik predloži že ob oddaji ponudbe.
4.

5.

Podatki o ponudniku in drugih gospodarskih subjektih (priloga št.
2).
Obrazeč predloži vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi, drug
subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik in vsak
podizvajaleč, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani
naročnika ali ne.
Izjava ponudnika o nastopanju s podizvajalci (priloga št. 3 A)
Obrazeč predloži ponudnik in vsak partner v kolikor nastopa s
podizvajalci.
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6.

7.

Izjava podizvajalca o neposrednih plačilih in soglasje o poravnavi
podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca s strani naročnika
(priloga št. 3 B)
Obrazeč predloži vsak podizvajaleč, ki zahteva izvajanje neposrednih
plačil.
Podizvajalska pogodba za vsakega priglašenega podizvajalca
(pripravita ponudnik in podizvajalec sama).
Podizvajalsko pogodbo ponudnik predloži za vsakega podizvajalča, ne
glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani naročnika ali ne, v
kolikor je ta že sklenjena, v nasprotnem primeru, pa mora ponudnik
podizvajalsko pogodbo naročniku predložiti najkasneje v roku 5 dni od
sklenitve podizvajalske pogodbe, a v vsakem primeru pred pričetkom
del s strani podizvajalca.

8.

9.

Izjava o izpolnjevanju zahtev naročnika, ki je izpolnjena,
podpisana in požigosana (priloga št. 4 A, 4B, 4C in 4D).
Obrazeč Priloga št. 4 A predloži vsak ponudnik, obrazeč Priloga št. 4
B predloži vsak partner v skupni ponudbi, obrazeč Priloga št. 4 C
predloži vsak podizvajalec, ne glede na to ali zahteva neposredno
plačilo s strani naročnika ali ne, obrazeč Priloga št. 4 D predloži vsak
drugi subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik.
Soglasje pravne osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika
(priloga št. 5)

Obrazeč predloži vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi, drug
subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik in vsak
podizvajaleč, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani
naročnika ali ne.
10. Soglasje fizične osebe za pridobitev osebnih podatkov ponudnika
(priloga št. 6)
Obrazeč predloži vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi, drug
subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik in vsak
podizvajaleč, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani
naročnika ali ne.
11. Izjava o seznamu servisnih delavnic pooblaščenih serviserjev
in lokacij opravljanja tehničnih pregledov (priloga št. 7)
Izjavo/obrazeč predloži ponudnik.
12. Izjava, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet
javnega naročila
(priloga št. 8)
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Izjavo/obrazeč predloži ponudnik.
13. Izjava o kadrovski sposobnosti in tehnični usposobljenosti ter
zahtevah (priloga št. 9)
Izjavo/obrazeč predloži ponudnik.
14. Izjava o izpolnjevanju tehničnih zahtev in ostalih zahtev glede
vozil (priloga št. 10)
Izjavo/obrazeč predloži ponudnik.
15. Celotno PODPISANO ponudbeno dokumentacijo, vključno z
vsemi obrazci, dokazili in ostalim zahtevanim s predmetno
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila mora
ponudnik predložiti tudi v berljivi ELEKTRONSKI OBLIKI NA
ZGOŠČENKI ALI USB KLJUČKU, ki ne sme biti zapečatena ali
zvezana z vrvico ali zalepljena oziroma kakor koli drugače
nedostopna. Naročnik ima v vsakem primeru pravičo dostopa do
zgosčenke ali USB ključka.
Dokumentacijo se »POSKENIRA«, zaželena je PDF oblika.

Med »skenirano« ponudbeno dokumentačijo mora biti tudi vsa
tehnična dokumentacija.
16. Vzorec Pogodbe (Priloga št. 11).
Ponudnik mora pogodbo v celoti prebrati in se z njo seznaniti.
VZOREC POGODBE SE OB ODDAJI PONUDBE NE PRILAGA!!!
Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da bo dela izvedel po pogojih,
ki so navedeni v osnutku pogodbe ter, da je seznanjen z vzorcem
pogodbe in soglaša z njegovo vsebino.
Po pravnomočnosti izbire najugodnejšega ponudnika bo sklenjena
pogodba.
17. Dokazilo ponudnika za merilo ocena stroškov v življenjski dobi
vozil/vozila (LCC).
Dokazilo zgolj za merilo, lahko predloži vsak gospodarski subjekt.
Naročnik bo za izračun LCC seštel vse očene stroškov v življenjski dobi
enega vozila iz predmeta javnega naročila.
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K ponudbi mora ponudnik za dokazovanje zgornjega merila
obvezno predložiti najmanj eno izmed sledečih dokazil:

a) tehnično dokumentačijo proizvajalča ali,
b) potrdilo o skladnosti ali
c) druga ustrezna dokazila, iz katerih nedvoumno izhaja, da
blago izpolnjuje zahteve navedene v dokumentačiji v zvezi z
oddajo javnega naročila.
V vsakem primeru morajo ponudniki predložiti takšna dokazila, da
bodo v njih jasno vsebovani in navedeni vsi tehnični podatki, ki jih s
to dokumentacijo zahteva naročnik (torej podatki iz obrazca
Priloga št. 1 B – Obrazec ponudbeni predračun.
Zaželeno je, da ponudnik tiste dele priložene dokumentačije, kjer so
navedeni podatki iz obrazča Priloga št. 1 B ustrezno
označi/obarva/podčrta/obkroži, tako da je jasno razvidno
izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev naročnika!

Tako naročnik naprosa ponudnika, da na dokazilu jasno označi
besedilo/navedbo, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev).
Predlozitev dokazila nima narave izključitvenega razloga.
Skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudnik ne sme
dopolnjevati ali popravljati ponudbe v okviru meril. Torej
naknadna predlozitev dokazil vezanih na merila, ni dopustna.
Naročnik
poudarja,
da
mora
ponudnik
dokazilo/dokazila predložiti že ob oddaji ponudbe.

ustrezno

18. Dokazilo iz katerega so razvidni tehnični podatki vozila in podatki
potrebni za izračun merila:
-

podatki iz Enotne evropske homologacije (WVTA – Whole
Vehicle approval)

ali/in
- potrdilo o skladnosti za vozilo homologiranega tipa
ali/in
- drugo tehnično dokazilo iz katerega razvidni vsi tehnični
podatki vozila in podatki potrebni za izračun merila
19. Dokazilo iz katerega je razvidno, da vozilo izpolnjuje vse zahteve
glede zahtevane opreme vozila (tehnična dokumentacija/katalog,
specifikacije)
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20. Podatki o lastniški strukturi gospodarskega subjekta, ki je po
vsebini izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika (priloga št. 12).
Obrazeč predloži vsak ponudnik, partner v skupni ponudbi in vsak
podizvajaleč, ne glede na to ali zahteva neposredno plačilo s strani
naročnika ali ne, ter vsak drugi gospodarski subjekt, na zmogljivosti
katerega se skličuje ponudnik (81.člen ZJN-3).
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
ustrezna dokazila, iz katerih bo nedvoumno razvidna udeležba fizičnih
in pravnih oseb v lastništvu ponudnika.
21. Izjava ponudnika o izdaji zavarovalne police (priloga št. 13)
Izjavo lahko predloži ponudnik ali partner v skupni ponudbi ali
podizvajalec.
22. Ovojnica (priloga št. 14).
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11

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Tehnične spečifikačije so navedene v spodnjem opisu storitev.
Ponudnik ponudbeni račun (obrazeč Priloga št. 1 B te dokumentacije) obvezno izpolni z
upoštevanjem v nadaljevanju podanega opisa storitev.

11. 1. Tehnične lastnosti in zahteve za vozilo/vozila
Za javno naročilo z nazivom: Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo
5 let«, naročnik določa spodnje lastnosti in zahteve.
Ponujeno vozilo mora izpolnjevati vse spodaj navedene zahteve!
11.1.1.Splošno o zahtevanih lastnostih vozila
Predvideno število prevoženih kilometrov posameznega vozila na leto je 25.000 km.
Dobavljena vozila morajo biti letnik proizvodnje 2018 in imeti največ 50,00 prevoženih
kilometrov.
Vseh 10 vozil mora biti iste znamke, istega tipa (modela) in iste oblike, ter vsa bele barve.
Osebna vozila bodo namenjena za izvajanje službenih nalog uslužbenčev naročnika. Vozila
morajo imeti 5 sedežev.
Vozila morajo imeti navodila za uporabo v slovenskem jeziku (dokument se naročniku preda
ob primopredaji vozila).

11.1.2. Podrobno o lastnostih vozila
1 ZAHTEVANE LASTNOSTI VOZILA
Zap.

Opis lastnosti

1

Leto izdelave: 2018

2

Barva: bela

3

Število prevoženih kilometrov: največ 50,00 km

4

Moč motorja: najmanj 55 kW

5

Emisijski razred: najmanj EURO 5
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6

Višina vozila od tal z obremenitvijo (prazno vozilo z 90%
polnim rezervoarjem za gorivo in z voznikom): najmanj
130 mm

7

Velikost prtljažnega prostora: najmanj 225 litrov

8

Poraba goriva, kombinirana vožnja: največ 4,5 l/100 km

9

Dobavni rok: največ 90 dni od dneva veljavnosti sklenjene
pogodbe z naročnikom

2 ZAHTEVANA OPREMA VOZILA
Zap.

Opis lastnosti

1

Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom

2

Varnostni zračni blazini za voznika in sovoznika

3

Stranski varnostni zračni blazini

4

Dnevne luči

5

Servo krmiljenje volana

6

Sistem za nadzor stabilnosti vozila

7

Sistem proti blokiranju koles

8

Sistem proti zdrsu pogonskih koles

9

Klimatska naprava

10

Voznikov sedež z nastavljivo višino

11

Radijski sprejemnik

12

Preklopljiva zadnja klop

13

12V vtičniča spredaj

14

Okrasni pokrovi koles

15

Komplet gumijastih avtomobilskih preprog

16

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva
pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarniče) mora biti
priložena.
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11.1.3 Dodatno opozorilo naročnika vezano na zgoraj navedene tehnične lastnosti
in zahteve za vozilo/vozila

-

Ustrezna tehnična dokumentacija in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje
zgornjih pogojev mora biti obvezno priložena k ponudbi že ob oddaji ponudbe!

-

Ponudnik naj k ponudbi predloži dokazila, ki bodo nedvoumno izkazovala
izpolnjevanje naročnikovih zahtev, zelo zaželeno je, da ponudnik s podčrtanjem
ali obarvanjem na dokazilih jasno označi besedilo / navedbe, s katerimi so
izkazane zgornje zahteve naročnika,

-

Naročnik ponudnike dodatno opozarja na določilo 6. odstavka 89. člena ZJN-3, ki
določa, da ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se
veze na merila in tehnične spečifikačije predmeta javnega naročila.

12

ZAUPNOST

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno
skrivnost, najkasneje ob oddaji ponudbe označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST« in sičer v zgornjem desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden
način. Ce naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti
vrstiči v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo
drugega odstavka 35. člena ZJN-3 javni. To so spečifikačije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in količina iz te spečifikačije, čena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna
vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih
meril.
Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno (ne v nasprotju z zgornjim odstavkom) označil kot
zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne
bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek oddaje javnega
naročila.
Naročnik je na ponudnikovo subjektivno oznako poslovnih skrivnosti, s katero so lahko po
ponudnikovi presoji označeni tudi manj pomembni podatki, vezan, vendar bo taksno oznako
zaupnosti presojal glede na zakonske določbe (odločitev Drzavne revizijske komisije za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil st. 018-50/2016-4).
Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do
roka, določenega za odpiranje ponudb. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih
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skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop
do informačij javnega značaja, ne uporabljajo.

13

ZAKLJUČEK POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA
13.1. Ustavitev postopka

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega
naročanja, in sičer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih
informačijah, informačijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90.
člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.
13.2 Odločitev o oddaji javnega naročila
Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in očenjevanju ponudb obvestil vsakega
ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila in sičer z objavo odločitve na
portalu javnih naročil.
Odločitev bo praviloma vsebovala:
- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran;
- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika.
13.3 Zavrnitev vseh ponudb
Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru mora o razlogih za
takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike. Naročnik mora navedeno
odločitev objaviti na portalu javnih naročil, in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave
primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede
za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine,
zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.
13.4 Sprememba odločitve
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo
spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sičer na podlagi šestega
odstavka 90. člena ZJN-3.
13.5 Pravnomočnost odločitve o oddaji javnega naročila
Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče
zahtevati pravnega varstva.
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13.6 Odstop od izvedbe javnega naročila
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega
odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe
javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali
da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali
bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge
izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je
postala izvedba javnega naročila nemogoča.
Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe
o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe
javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike.
V takšnem primeru ponudniki niso upravičeni do povračila kakršnekoli škode ali do plačila
drugih finančnih kompenzačij.

14

POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

Po oddaji javnega naročila naročnik z izbranim ponudnikom sklene pogodbo o izvedbi
javnega naročila najpozneje v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve, ki v bistvenih delih ne
bo odstopala od osnutka pogodbe iz te dokumentacije (priloga št. 11), pod odložnimi pogoji,
navedenimi v vzorcu pogodbe.
Če se ponudnik v roku 7 (sedem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na poziv,
lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev ponudbe. Zgolj izjemoma, v
primeru nastanka objektivnih okoliščin, ki onemogočijo podpis pogodbe v zgoraj navedenem
roku, lahko naročnik pristane tudi na daljši rok.
Naročnik poudarja, da so pogoji za najem vozil razvidni iz zahtev dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila (zlasti iz vzorca pogodbe) in skladno s tem ponudniki ne
morejo postavljati/prilagati svojih pogodbenih pogojev za najem/leasing
posameznega vozila (npr. stroškov priprave pogodbe, polog, predplačilo, predpolog,
stroški obdelave, drugi začetni vložek,…).
Ponudnik/izvajalec ni tako upravičen do nikakršnih dodatnih administrativnih in
manipulativnih stroških. Vsi stroški morajo biti vključeni v mesečno ceno najema.
Naročnik bo s ponudnikom podpisal pogodbo v obliki, ki je sestavni del te
dokumentacije!
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V kolikor bo ponudnik k ponudbi prilagal dodatne predračune ali izračune bo le-te
naročnik štel za brezpredmetne in bo kot ponudbeno ceno upoštevalo ceno mesečnega
najema, ki vključuje vse stroške zahtevane skladno s predmetno dokumentacijo v zvezi
z oddajo javnega naročila.
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PRAVNO VARSTVO

1. Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, st. 43/11 s
spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN) ureja pravno varstvo zoper krsitve v postopkih
javnega naročanja in pri izvajanju javnih naročil.
Pravno varstvo poteka v:
- predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom in
- revizijskem postopku, ki poteka pred Drzavno revizijsko komisijo za revizijo oddaje javnih
naročil.
Poleg tega se ničnost pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko uveljavlja v sodnem postopku.
Pravno varstvo v predrevizijskem in revizijskem postopku se uveljavlja z vlozitvijo zahtevka
za revizijo pri naročniku, v primeru sodnega postopka pa z vlozitvijo tozbe pri sodisču.
Dopustnost pravnega varstva ureja ZPVPJN v 5. členu.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
razpisno dokumentačijo (oz. dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila), ni dopustna,
če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika
opozoril na očitano krsitev, pa te moznosti ni uporabil. Steje se, da bi vlagatelj ali drug
morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano krsitev, če je bilo v
postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na
podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
Ce v skladu s petim odstavkom 5. člena ZPVPJN oseba, ki je vlozila zahtevek za revizijo,
naročnika predhodno ni opozorila na očitano krsitev, ali tega ni storil drug morebitni
ponudnik, s čimer je bila oseba seznanjena preko portala javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se steje, da taka oseba ni izkazala interesa za dodelitev javnega naročila.
Aktivna legitimačija za vlozitev zahtevka za revizijo se prizna:
- osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev okvirnega sporazuma
ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji
lahko z domnevno krsitvijo nastala skoda ter
- zagovornikom javnega interesa, opredeljenim v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.
Rok za vlozitev zahtevka za revizijo je pet delovnih dni po poteku roka za predlozitev ponudb.
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Zahtevek za revizijo mora biti obrazlozen. Vlagatelj mora vloziti zahtevek za revizijo pri
naročniku, kopijo revizijskega zahtevka pa mora poslati Ministrstvu za finanče. Zahtevek za
revizijo je treba vročiti po posti priporočeno s povratničo ali v elektronski obliki, če je overjen
s kvalifičiranim potrdilom.
Natančneje ga določa 25. člen ZPVPJN. Zahtevek za revizijo mora v skladu s prvim odstavkom
15. člena ZPVPJN vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane krsitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se krsitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblasčenčem,
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinančiranje iz evropskih
sredstev in iz katerega sklada,
9. potrdilo o plačilu takse.
ZPVPJN v drugem odstavku 15. člena določa, da mora vlagatelj zahtevku za revizijo priloziti
potrdilo o plačilu takse.
Ce zahtevku za revizijo ni priloženo potrdilo o plačilu takse ali če ni plačana ustrezna taksa,
naročnik zahtevek za revizijo zavrze (tretji odstavek 26. člena ZPVPJN).
Kadar zahtevek za revizijo ne prestane predhodnega preizkusa iz 26. člena ZPVPJN, naročnik
zahtevek za revizijo zavrze. V nasprotnem primeru naročnik očitke iz zahtevka za revizijo
obravnava vsebinsko in zahtevek za revizijo zavrne ali mu ugodi. Predhodni preizkus mora
naročnik izvesti v treh delovnih dneh, odločitev o zahtevku za revizijo pa mora sprejeti v
osmih delovnih dneh od prejema popolnega zahtevka za revizijo oziroma v osmih dneh od
poteka roka, ki ga ima za izjasnitev glede zahtevka za revizijo izbrani ponudnik. V skladu s
tretjim odstavkom 3. člena ZPVPJN se namreč postopkov pravnega varstva lahko udelezuje
tudi izbrani ponudnik.
V primeru, da naročnik zahtevek za revizijo zavrne, se postopek pravnega varstva avtomatično
nadaljuje pred Drzavno revizijsko komisijo, vlagatelj pa lahko v skladu z 18. členom ZPVPJN
svoj zahtevek umakne.
Pritozba je dopustna zoper naročnikovo odločitev o zavrzenju zahtevka za revizijo ali zoper
njegovo odločitev o stroskih v predrevizijskem postopku. Postopek pritozbe ureja sesto
poglavje ZPVPJN.
Uveljavljanje ničnosti natančneje ureja peto poglavje ZPVPJN.
2. Taksa za predrevizijski in revizijski postopek
Vlagatelj plača takso za predrevizijski in revizijski postopek le enkrat, in sičer pred vlozitvijo
zahtevka za revizijo pri naročniku. Visino takse določa 71. člen ZPVPJN.
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Taksa za vlozitev zahtevka za revizijo, ki se nanasa na vsebino objave, povabilo k oddaji
ponudb ali dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila v postopku oddaje naročila male
vrednosti znasa 1.500,00 EUR.
Taksa za vlozitev zahtevka za revizijo, ki se nanasa na odločitev o oddaji javnega naročila ali
na odstop od izvedbe javnega naročila znasa 2 % od vrednosti izbrane (najugodnejse popolne
oz. dopustne) ponudbe, javno naročilo ali posamezno naročilo, vključno z DDV oz. DPZP
(vendar ne več kot 25.000 EUR in ne manj kot 500 EUR).

16

PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri,
bo imel za posledičo izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in
odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in
izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe ponudnik ne sme pričenjati dejanj,
ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.

Naročnik: Dom starejših občanov Trebnje

Direktorica
Mateja Ribič
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B) OBRAZCI
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PRILOGA št. 1 A

OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega naročila »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5
let«, objavljenega na portalu javnih naročil,
dajemo ponudbo, kot sledi:
Stevilka ponudbe:
Datum:
PONUDNIK:
Naziv:

Naslov:
Elektronska posta:
Identifikačijska stevilka za DDV:
PARTNER V PONUDBI:
Naziv:

Naslov:
Elektronska posta:
Identifikačijska stevilka za DDV:

DRUGI SUBJEKT, KATEREGA ZMOGLJIVOSTI BO V SKLADU Z 81. CLENOM ZJN-3 UPORABLJAL
PONUDNIK:
Naziv:
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Naslov:
Elektronska posta:
Identifikačijska stevilka za DDV:

PRI IZVEDBI PREDMETA
JAVNEGA NAROČILA BODO
SODELOVALI
PODIZVAJALCI:

DA

NE

(obkrožite ustrezno)

Opozorilo::
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati celotnega
javnega naročila (slednjo zahtevo naročnika kot ustrezno dodatno potrjuje dopis oziroma tolmačenje
Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne 30.03.2016).

61 | S t r a n

PONUDBENA VREDNOST
(vrednosti izhajajo tudi iz cen navedenih v tabelah prilogi št. 1 B te dokumentacije)
Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za obdobje 5 let
Cena mesečnega najema enega
vozila brez DDV

EUR

V ceno mesečnega najema (ki je fiksen) posameznega vozila morajo ponudniki za vsako ponujeno vozilo
vključiti sledeče stroške:
-

-

polno kasko zavarovanje brez odbitne fransize vsakega vozila skladno z zahtevami naročnika,
zavarovanje avtomobilske odgovornosti vsakega vozila skladno z zahtevami naročnika,
AO – PLUS zavarovanje vsakega vozila skladno z zahtevami naročnika,
24 urna pomoč in asistenča na česti, ki pokriva vse dogodke, zaradi katerih je vozilo lahko nevozno,
pravočasna dobava, montaza, čentriranje, premontaza ustreznih zimskih in letnih pnevmatik, ki
ustrezajo zahtevam naročnika, tako, da morajo biti na vsakem vozilu med 15. novembrom in 15.
marčem obvezno namesčene ustrezne zimske pnevmatike, izven tega obdobja pa letne pnevmatike,
stroski nakupa letnih in zimskih pnevmatik za vsako vozilo, ki so skladne z zahtevami naročnika,
stroske sezonskega skladisčenja pnevmatik, stroske popravila (injketiranja) pnevmatik; stroske
zamenjave pnevmatike, ko popravilo ni mozno,
stroski zamenjave pnevmatik z novimi ob iztrosenosti ali poskodbi pnevmatik (neomejeno stevilo
kompletov pnevmatik),
izvedba tehničnih pregledov,
izvedba rednih servisnih oz. vzdrzevalnih pregledov vključno z menjavo materiala in potrosnega
materiala (motorno olje, hladilna tekočina, filtri, antifriz, zavorna tekočina, zamenjava pregorelih
zarnič,…)
izdaja in podaljsanje veljavnosti prometnega dovoljenja vključno z ovitkom,
2 kosa registrskih tablič,
prva registračija, podaljsanje registračij,
letna dajatev za uporabo vozila v čestnem prometu,
zagotovitve obvezne in dodatne opreme ter stroske zamenjave le-te v primeru poteka roka uporabe,
zagotovitve vse ostale zahtevane opreme s strani naročnika in stroske zamenjave le-te v primeru
poteka roka uporabe,
brezplačno nadomestno vozilo v času servisiranja, izvedbe tehničnih pregledov in popravil (tudi v
primeru prometne nesreče) skladno z zahtevami naročnika,
neomejeno stevilo vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in opreme vozil
vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu vozil,
stroski davka na motorna vozila, transportni stroski, homologačija vozila, stroski dostave,
dodatni stroski za uporabo vozil nastali zaradi spremembe zakonodaje, vključno z novo nastalimi
dajatvami vezanimi na storitev najema vozil,
kritje vseh administrativnih / manipulativnih stroskov, ki nastanejo ob izpolnjevanju obveznosti iz
te pogodbe;
kakrsnekoli stroski, ki nastanejo v zvezi z morebitno sklenitvijo morebitnih dodatkov k pogodbi,

Ponudnik/izvajaleč ni tako upravičen do nikakršnih dodatnih administrativnih in manipulativnih stroškov.
Vsi stroški morajo biti vključeni v mesečno čeno najema.
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Ponudbi so priložena dokazila vezana na merilo:
Ocena stroškov v življenjski dobi vozil/vozila (LCC)

DA

NE

(obkrožite, ali ste k ponudbi priložili dokazila za merilo LCC)

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi za dokazovanje zgornjega merila obvezno predložiti
najmanj eno izmed sledečih dokazil:
a) tehnično dokumentačijo proizvajalča ali,
b) potrdilo o skladnosti ali
c) druga ustrezna dokazila, iz katerih nedvoumno izhaja, da blago izpolnjuje zahteve
navedene v dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila.
(Naročnik naprosa ponudnika, da na dokazilih jasno označi besedilo/navedbo, ki dokazuje
izpolnjevanje zahtev).
Skladno s 6. odstavkom 89. člena ZJN-3 ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati ponudbe
v okviru meril. Torej naknadna predlozitev dokazil vezanih na merila, ni dopustna.
Naročnik poudarja, da mora ponudnik ustrezno dokazilo predložiti že ob oddaji
ponudbe.

PONUDBENI POGOJI:
Veljavnost ponudbe je najmanj do 30.6.2018.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v
primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni
stroski v zvezi z izdelavo ponudb.
Vse navedene čene brez DDV so fiksne in vključujejo vse stroske, povezane z realizačijo
predmeta pogodbe za ves čas trajanja pogodbe.
Končna ponudbena vrednost vključuje vse stroske in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.
Pri izračunu vseh čen iz ponudbenega predračuna vsebovanih v ponudbi za predmetno javno
naročilo so upostevana vsa dela, material, storitve, stroski dela ter drugi elementi, ki vplivajo
na izračun čen in so potrebni za izvedbo naročila.
Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo dela izvedli po pogojih, ki so navedeni v osnutku
pogodbe ter, da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in soglašamo z njegovo vsebino.
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KRAJ
DATUM

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis

V primeru večjega števila partnerjev ali podizvajalčev ali drugih subjektov se obrazec fotokopira.
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PRILOGA št. 1 B

PONUDBENI PREDRAČUN

V zvezi z javnim naročilom »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5
let«
objavljenem na portalu javnih naročil,
ponujamo 10 vozil iste znamke, istega tipa (modela) in iste oblike, bele barve, s sledečimi
lastnostmi in čenami:
PODATKI O VOZILU:
Podatki o ponujenem vozilu
Znamka ponujenega vozila
Tip, model ponujenega vozila
Podtip ponujenega vozila
(če primerno)
Cena najema 1 vozila / meseč brez
DDV v EUR
Cena najema 10 vozil / meseč brez
DDV v EUR
Cena najema 10 vozil / leto brez DDV
v EUR
Cena najema 10 vozil za obdobje 5
let (60 mesecev) brez DDV v EUR
Cena najema 10 vozil za obdobje 5
let (60 mesecev) z DDV v EUR
Cena najema 1 vozila za obdobje 5
let (60 mesecev) z DDV v EUR
(tudi vrednost Nc za merilo LCC)
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Odstopanje pri poračunu presezenih
kilometrov (v km):
Cena
za
poračun
prekoračenega
kilometra brez DDV v EUR

Odstopanje pri poračunu manj prevozenih
kilometrov (v km):
Cena za poračun manj prevoženega
kilometra brez DDV v EUR*****
Opombe:
 Ponudnik v polji za poračun vpiše ceno z največ 2 decimalkama.
 Poračun po zgoraj navedenih cenah bosta pogodbeni stranki izvedli za vsako posamezno vozilo
skladno z določili pogodbe.
*** V čeni mesečnega najema morajo biti vključeni vsi stroški navedeni v obrazču 1A, vzorču pogodbe,
dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila.

TEHNIČNI PODATKI VOZILA IN PODATKI POTREBNI ZA IZRAČUN MERILA:

Tehnični podatek

Podatki
iz
Enotne
evropske homologacije
(WVTA – Whole Vehicle
approval), potrdila o
skladnosti
za vozilo
homologiranega tipa in
tehnični
podatki
iz
ostalih dokazil

Navedite
iz
katerega
dokumenta
prilozenega k
ponudbi
je
podatek
razviden

Znamka

Tovarniska oznaka – tip/varianta/izvedenka
Komerčialna oznaka

Vrsta energenta
Poraba energenta, izrazena v l/km
(Kombinirana poraba goriva )
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Emisije ogljikovega dioksida (CO2em) (V.7),
izrazene v kg/km
Emisije dusikovih oksidov (NOx em), izrazene v
g/km
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem),
izrazene v g/km
Emisije trdnih delčev (PMem), izrazene v g/km

ZAHTEVANE TEHNIČNE LASTNOSTI VOZILA:
Zahteva naročnika
Leto izdelave:
Stevilo
prevozenih kilometrov
moč motorja v kW:

2018

emisijski razred:
Visina vozila od tal z
obremenitvijo (prazno vozilo
z 90% polnim rezervoarjem
za gorivo in z voznikom):
Velikost prtljaznega prostora:
Poraba goriva, kombinirana
voznja:

Najmanj EURO 5

Dobavni rok

Podatki o ponujenem
vozilu (vpišite podatke)

Največ 50,00 km
Najmanj 55 kW

Najmanj 130 mm
Najmanj 225 litrov
Največ 4,5 l/100 km
Največ 90 dni od dneva podpisa pogodbe z
naročnikom

ZAHTEVANA OPREMA VOZILA:
Ponujeno vozilo morata imeti vso s strani naročnika zahtevano opremo.
V desni stolpeč ponudnik navede DA/NE (izpolnjuje / ne izpolnjuje pogoj)
St.

Zahtevana oprema

1

Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom

2

Varnostni zračni blazini za voznika in sovoznika

3

Stranski varnostni zračni blazini

DA/NE
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4

Dnevne luči

5

Servo krmiljenje volana

6

Sistem za nadzor stabilnosti vozila

7

Sistem proti blokiranju koles

8

Sistem proti zdrsu pogonskih koles

9

Klimatska naprava

10

Voznikov sedez z nastavljivo visino

11

Radijski sprejemnik

12

Preklopljiva zadnja klop

13

12V vtičniča spredaj

14

Okrasni pokrovi koles

15

Komplet gumijastih avtomobilskih preprog

16

Obvezna oprema v skladu s slovensko zakonodajo (prva pomoč,
varnostni trikotnik, rezervne zarniče) mora biti prilozena.

Opomba:
Ponudbi mora biti obvezno priložena tehnična dokumentacija iz katere izhajajo vse zgoraj
navedene lastnosti/podatki.
Zazeleno je, da zaradi preverjanja ustreznosti, ponudnik mesta oz. navedbe, ki dokazujejo zgoraj
navedeno podčrta, obkroži, obarva.

KRAJ

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis
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PRILOGA št. 2
PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GO SPODARSKIH SUBJEKTIH

naziv gospodarskega subjekta:
naslov gospodarskega subjekta:
kontaktna oseba:
elektronski
osebe:

naslov

kontaktne

telefon kontaktne osebe:
ID za DDV:
št. transakčijskega računa:
GOSPODARSKI SUBJEKT SODI MED
MSP (manj kot 250 zaposlenih,
manj kot 50.000.000 EUR letnega
prometa, manj kot 43.000.000 EUR
letne bilančne vsote)
pooblaščena oseba za
ponudbe in pogodbe:

DA

NE
(obkrožite ustrezno)

podpis

pooblaščeni
predstavnik
ponudnika v pogodbi:
telefon in e-naslov predstavnika
ponudnika v pogodbi:
skrbnik pogodbe:
telefon in
pogodbe:

e-naslov

skrbnika

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta
ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:
1
2
3
4
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5
6
7
8
9
10
*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb prilozi ločeno za prilogo st. 2.

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU
(ustrezno obkrožite eno od spodnjih 4 izbir)

Ponudnik

Partner v
skupnem
nastopu

Podizvajalec

Drugi subjekt,
katerega
zmogljivosti bo v
skladu z 81. členom
ZJN-3 uporabljal
ponudnik

*Ponudnik obrazec priloga št. 2 izpolni za ponudnika, vsakega partnerja, vsakega podizvajalca in
vsakega drugega subjekta na katerega zmogljivosti se bo skliceval (obrazec se v ustreznem številu
izvodov kopira)

Ce ima ponudnik sedez v drugi drzavi, mora navesti svojega pooblasčenča(-ko) za vročitve, v
skladu z določbami Zakona o splosnem upravnem postopku (v nadaljevanju: ZUP):
naziv pooblasčenča za vročanje:
naslov pooblasčenča za vročanje:
kontaktna oseba:
elektronski
naslov kontaktne
osebe:
telefon kontaktne osebe:

KRAJ

ZIG

GOPODARSKI SUBJEKT
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis
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PRILOGA št. 3 A

IZJAVA PONUDNIKA O NASTOPANJU S PODIZVAJALCI

Točen naziv in naslov ponudnika: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
Izjavljamo, da v postopku oddaje javnega naročila: Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi
emisijami za dobo 5 let,
nastopamo s sledečimi podizvajalči:

Št.

podizvajalec

naslov

dela, ki jih bo
izvajal

Podizvajalec
zahteva
neposredna
plačila
(DA/NE)

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

V primeru skupne ponudbe ponudnik navede s katerimi podizvajalci nastopa posamezen partner:
Podizvajalci partnerja _____________________________________________.: Podizvajaleč št. _______________
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Podizvajalci partnerja _____________________________________________.: Podizvajaleč št. _______________
Podizvajalci partnerja _____________________________________________.: Podizvajaleč št. _______________
Podizvajalci partnerja _____________________________________________.: Podizvajaleč št. _______________

(št. podizvajalča je razvidne iz zgornje tabele – prvi stolpec)
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PODATKI O POSAMEZNEM PODIZVAJALCU
Naziv :

Polni naslov :
Zakoniti zastopnik :

Identif. št. za DDV :
Pristojni Finančni urad :
Matična številka :
Številka računa in naziv banke :

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Kontaktna oseba :
Številka telefona :

Št. mobilnega telefona:

E-naslov :
Odgovorna oseba za podpis podizvajalske pogodbe :

V primeru, ko ponudnik nastopa z več podizvajalči se list s podatki o posameznem izvajalcu izpolni za
vsakega podizvajalča in se v ustreznem številu fotokopira.
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PODATKI O DELU NAROČILA, KI GA BO IZVEDEL POSAMEZNI PODIZVAJALEC

Naziv in naslov podizvajalca :

Del naročila, ki ga bo izvedel podizvajalec :

Predmet naročila :

Količina :

Vrednost v EUR brez DDV :

Delež del, ki jih bo izvedel podizvajalec (v %):

V primeru, ko ponudnik nastopa z več podizvajalci se list s podatki o delu naročila, ki ga bo izvedel
posamezni podizvajalec izpolni za vsakega podizvajalca in se v ustreznem številu fotokopira.

**
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati
čelotnega javnega naročila (slednjo zahtevo naročnika kot ustrezno dodatno potrjuje dopis oziroma
tolmačenje Direktorata za javno naročanje št. 430-77/2016/7 z dne 30.03.2016).

Ponudnik _______________________________________________________ (navedite naziv in naslov), daje naročniku
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POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL PODIZVAJALCEM, ki so zahtevali izvajanje
neposrednih plačil
Neposredna plačila se tako izvedejo sledečim podizvajalčem:

Št.

Podizvajalec

Naslov podizvajalca

Vrednost del
podizvajalca
v EUR brez DDV

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Plačila podizvajalčem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalčev se list pooblastilo za izvajanje neposrednih plačil
podizvajalčem, ki so zahtevali izvajanje neposrednih plačil ustrezno fotokopira.
V primeru, da nobeden izmed podizvajalcev ne zahteva izvajanje neposrednih plačil s strani naročnika,
ponudniku podatkov vezanih na neposredna plačila podizvajalčem ni potrebno izpolniti.

Datum:
(žig)

(podpis odgovorne osebe ponudnika)
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PRILOGA št. 3B

IZJAVA PODIZVAJALCA O NEPOSREDNIH PLAČILIH IN SOGLASJE O
PORAVNAVI PODIZVAJALČEVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA S
STRANI NAROČNIKA

Točen naziv in naslov podizvajalca: _______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom

Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let,

zgoraj navedeni podizvajalec,

izjavljam, da izrecno zahtevam, da Dom starejših občanov Trebnje, kot naročnik izvaja neposredna
plačila na naš račun, skladno z 94. členom ZJN-3,
izjavljam, da Domu starejših občanov Trebnje, kot naročniku, dajem soglasje, da namesto glavnega
izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca.

Datum:
(žig)

(podpis odgovorne osebe podizvajalca)

V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalčev, se obrazec ustrezno fotokopira in ga izpolni vsak
podizvajalec.
V primeru, da podizvajaleč ne zahteva izvajanje neposrednih plačil s strani naročnika, mu obrazca –
priloge št. 3 B ni potrebno izpolniti in priložiti k ponudbi.
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PRILOGA št. 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA

Ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi in podizvajalči morajo predložiti Izjavo o
izpolnjevanju zahtev naročnika
(obrazeč Priloga št. 4 A – izpolni ponudnik,
obrazeč Priloga št. 4 B – izpolni vsak partner,
obrazeč Priloga št. 4 C – izpolni vsak podizvajalec,
obrazeč Priloga št. 4 D – izpolni vsaki drugi gospodarski subjekt na katerega zmogljivosti se
sklicuje ponudnik).
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Priloga št. 4 A

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI PONUDNIKA

Točen naziv in naslov ponudnika:
______________________________
______________________________
______________________________
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:
1. osebno kot ponudnik oz. kot osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali
nadzor v organu ponudnika
nisem bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ1) in našteta v 75. členu ZJN-3 in poglavju 8.1.1, točka 1 dokumentačije v zvezi z oddajo
javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let;
2. izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev, prispevkov za sočialno varnost
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki
jih pobira davčni organ in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznih
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več v državi, v
kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji.
3. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi, v kateri imamo
sedež in v Republiki Sloveniji,
4. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v
državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji,
5. nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami,
6. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
7. smo ekonomsko-finančno sposobni;
8. razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
9. smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalčem, v kolikor bodo slednji to
zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,
10. bomo, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalčem:
– imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalci,
– v pogodbi na izrečno zahtevo podizvajalča pooblastili naročnika, da na podlagi
potrjenega računa oziroma situačije neposredno plačuje podizvajalčem,
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–
–

–

kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino,
vrednost del,
v kolikor bo podizvajaleč zahteval neposredno plačilo, predložili podizvajalčevo
zahtevo za neposredno plačilo in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto glavnega izvajalča poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca,
v primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali da bomo sklenili novo
pogodbo z novim podizvajalčem, naročniku v 5 dneh po spremembi predložili izjavo,
da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu izvajalču, pooblastilo za plačilo
opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v
kolikor bo podizvajaleč zahteval neposredno plačilo), zahtevo za neposredno plačilo
in soglasje novega podizvajalča k neposrednemu plačilu (v kolikor bo podizvajaleč
zahteval neposredno plačilo) in sklenjeno pogodbo z novim podizvajalčem, ter vso z
javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega
podizvajalca.

11. smo pri izračunu vseh čen iz ponudbenega predračuna vsebovanih v naši ponudbi za
predmetno javno naročilo, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter druge
elemente, ki vplivajo na izračun čen in so potrebne za izvedbo naročila, ponudbena čena
vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila;
12. v kolikor v ponudbenem predračunu niso izpolnjene čene posameznih postavk ali je pri
posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00, to pomeni, da so dela iz teh postavk
upoštevana v vrednostih ostalih postavk, za kar od naročnika ne bomo zahtevali priznanje
naknadno določenih čen postavk ali povečanja ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti
smo do njih upravičeni;
13. soglašamo z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v dokumentačiji v zvezi z oddajo
javnega naročila,
14. bomo v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, naročniku v roku osmih (8) dni
od prejema poziva dodatno posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih,
vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,
15. Domu starejših občanov Trebnje, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami), da
za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke iz uradnih
evidenč državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilčev javnega pooblastila ter
drugih evidenc,
16. smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila, na katera se
sklicujemo,
17. s spodnjim podpisom dajemo uradno soglasje Domu starejših občanov Trebnje, da za
predmetno javno naročilo pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom
ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz 9. odstavka 77. člena ZJN-3;
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18. da smo seznanjeni z vsemi določili dokumentačije v zvezi z oddajo naročila, navodili
ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in z njimi v celoti
soglašamo.
19. pri nas niso udeleženi funkčionarji, ki pri naročniku opravljajo funkčijo, ali njihovi
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri
ustanoviteljskih pravičah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZIntPK (Ur.l. RS,
št. 69/11 – UPB).

Kraj in datum:

(žig)

(podpis odgovorne osebe ponudnika)

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku
oddaje javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5
let.
Izjavo obvezno izpolni ponudnik.
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Priloga št. 4 B
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI PARTNERJA V SKUPNI
PONUDBI / KONZORCIJU

Točen naziv in naslov PARTNERJA:
______________________________
______________________________
______________________________

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:
1. osebno kot ponudnik oz. kot osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali
nadzor v organu ponudnika
nisem bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ1) in našteta v 75. členu ZJN-3 in poglavju 8.1.1, točka 1 dokumentačije v zvezi z oddajo
javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let;
2. izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev, prispevkov za sočialno varnost
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki
jih pobira davčni organ in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznih
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več v državi, v
kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji.
3. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi, v kateri imamo
sedež in v Republiki Sloveniji,
4. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v
državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji,
5. nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami,
6. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
7. smo ekonomsko-finančno sposobni;
8. razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi,
9. smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalčem, v kolikor bodo slednji to
zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,
10. bomo, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalčem:
– imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalci,
– v pogodbi na izrečno zahtevo podizvajalča pooblastili naročnika, da na podlagi
potrjenega računa oziroma situačije neposredno plačuje podizvajalčem,
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–
–

–

kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino,
vrednost del,
v kolikor bo podizvajaleč zahteval neposredno plačilo, predložili podizvajalčevo
zahtevo za neposredno plačilo in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto glavnega izvajalča poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca,
v primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali da bomo sklenili novo
pogodbo z novim podizvajalcem, naročniku v 5 dneh po spremembi predložili izjavo,
da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu izvajalču, pooblastilo za plačilo
opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v
kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo), zahtevo za neposredno plačilo
in soglasje novega podizvajalča k neposrednemu plačilu (v kolikor bo podizvajaleč
zahteval neposredno plačilo) in sklenjeno pogodbo z novim podizvajalčem, ter vso z
javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega
podizvajalca.

11. smo pri izračunu vseh čen iz ponudbenega predračuna vsebovanih v naši ponudbi za
predmetno javno naročilo, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter druge
elemente, ki vplivajo na izračun čen in so potrebne za izvedbo naročila, ponudbena čena
vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila;
12. v kolikor v ponudbenem predračunu niso izpolnjene čene posameznih postavk ali je pri
posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00, to pomeni, da so dela iz teh postavk
upoštevana v vrednostih ostalih postavk, za kar od naročnika ne bomo zahtevali priznanje
naknadno določenih čen postavk ali povečanja ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti
smo do njih upravičeni;
13. soglašamo z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila,
14. bomo v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, naročniku v roku osmih (8) dni
od prejema poziva dodatno posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih,
vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,
15. Domu starejših občanov Trebnje, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami),
da za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke iz
uradnih evidenč državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega
pooblastila ter drugih evidenc,
16. smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila, na katera se
sklicujemo,
17. s spodnjim podpisom dajemo uradno soglasje Domu starejših občanov Trebnje, da za
predmetno javno naročilo pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom
ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz 9. odstavka 77. člena ZJN-3;
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18. da smo seznanjeni z vsemi določili dokumentačije v zvezi z oddajo naročila, navodili
ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in z njimi v čeloti
soglašamo.
19. pri nas niso udeleženi funkčionarji, ki pri naročniku opravljajo funkčijo, ali njihovi
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri
ustanoviteljskih pravičah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZIntPK (Ur.l. RS,
št. 69/11 – UPB).

Kraj in datum:

(žig)

(podpis odgovorne osebe partnerja)

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku
oddaje javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5
let.

Izjavo obvezno izpolni partner.

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega PARTNERJA posebej
(izjava se fotokopira).
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Priloga št. 4 C

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI PODIZVAJALCA
Točen naziv in naslov PODIZVAJALCA:
______________________________
______________________________
______________________________
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:

0. pri predmetu javnega naročila nastopamo kot podizvajalec ponudnika:
naziv ponudnika :

1. osebno kot ponudnik oz. kot osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali
nadzor v organu ponudnika
nisem bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ1) in našteta v 75. členu ZJN-3 in poglavju 8.1.1, točka 1 dokumentačije v zvezi z oddajo
javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let;
2. izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev, prispevkov za sočialno varnost
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki
jih pobira davčni organ in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznih
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več v državi, v
kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji.
3. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi, v kateri imamo
sedež in v Republiki Sloveniji,
4. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v
državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji,
5. nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami,
6. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
7. smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalčem, v kolikor bodo slednji to
zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,
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8. bomo, v kolikor bomo izvedli javno naročilo s podizvajalčem:
– imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalci,
– v pogodbi na izrečno zahtevo podizvajalča pooblastili naročnika, da na podlagi
potrjenega računa oziroma situačije neposredno plačuje podizvajalčem,
– kot del svoje ponudbe navedli dela, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino,
vrednost del,
– v kolikor bo podizvajaleč zahteval neposredno plačilo, predložili podizvajalčevo
zahtevo za neposredno plačilo in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto glavnega izvajalča poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega
izvajalca,
– v primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec ali da bomo sklenili novo
pogodbo z novim podizvajalčem, naročniku v 5 dneh po spremembi predložili izjavo,
da smo poravnali vse nesporne obveznosti prvotnemu izvajalču, pooblastilo za plačilo
opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu (v
kolikor bo podizvajaleč zahteval neposredno plačilo), zahtevo za neposredno plačilo
in soglasje novega podizvajalča k neposrednemu plačilu (v kolikor bo podizvajaleč
zahteval neposredno plačilo) in sklenjeno pogodbo z novim podizvajalčem, ter vso z
javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega
podizvajalca.
9. smo pri izračunu vseh čen iz ponudbenega predračuna vsebovanih v naši ponudbi za
predmetno javno naročilo, upoštevali vsa dela, material, storitve, stroške dela ter druge
elemente, ki vplivajo na izračun čen in so potrebne za izvedbo naročila, ponudbena čena
vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila;
10. v kolikor v ponudbenem predračunu niso izpolnjene čene posameznih postavk ali je pri
posamezni postavki zapisana vrednost enaka 0,00, to pomeni, da so dela iz teh postavk
upoštevana v vrednostih ostalih postavk, za kar od naročnika ne bomo zahtevali priznanje
naknadno določenih čen postavk ali povečanja ponudbene vrednosti iz tega naslova, niti
smo do njih upravičeni;
11. soglašamo z vsemi zahtevami naročnika, navedenimi v dokumentačiji v zvezi z oddajo
javnega naročila,
12. bomo v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, naročniku v roku osmih (8) dni
od prejema poziva dodatno posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih,
vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,
13. Domu starejših občanov Trebnje, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami),
da za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke iz
uradnih evidenč državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilčev javnega
pooblastila ter drugih evidenc,
14. smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila, na katera se
sklicujemo,
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15. s spodnjim podpisom dajemo uradno soglasje Domu starejših občanov Trebnje da za
predmetno javno naročilo pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom
ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz 9. odstavka 77. člena ZJN-3;
16. da smo seznanjeni z vsemi določili dokumentačije v zvezi z oddajo naročila, navodili
ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in z njimi v čeloti
soglašamo.
17. pri nas niso udeleženi funkčionarji, ki pri naročniku opravljajo funkčijo, ali njihovi
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri
ustanoviteljskih pravičah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZIntPK (Ur.l. RS,
št. 69/11 – UPB).
Kraj in datum:

(žig)

(podpis odgovorne osebe
PODIZVAJALCA)

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku
oddaje javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5
let.
Izjavo obvezno izpolni podizvajalec.
V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno izjavo priložiti za vsakega podizvajalča
posebej (izjava se fotokopira).
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Priloga št. 4 D
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV NAROČNIKA S STRANI DRUGEGA SUBJEKTA,
KATEREGA ZMOGLJIVOSTI UPORABLJA PONUDNIK

Točen naziv in naslov DRUGEGA SUBJEKTA:
______________________________
______________________________
______________________________
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:
1. osebno kot ponudnik oz. kot osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali
nadzor v organu ponudnika
nisem bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 50/12 s spremembami, v nadaljnjem besedilu: KZ1) in našteta v 75. členu ZJN-3 in poglavju 8.1.1, točka 1 dokumentačije v zvezi z oddajo
javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let;
2. izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili obveznih dajatev, prispevkov za socialno varnost
in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki
jih pobira davčni organ in na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznih
dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v vrednosti 50 evrov ali več v državi, v
kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji.
3. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom davkov v državi, v kateri imamo
sedež in v Republiki Sloveniji,
4. nismo kršili svojih obveznosti v zvezi s plačilom prispevkov za socialno varnost v
državi v kateri imamo sedež in v Republiki Sloveniji,
5. nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami,
6. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
7. smo seznanjeni, da bo naročnik izvedel plačilo podizvajalčem, v kolikor bodo slednji to
zahtevali, v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) neposredno,
8. soglašamo z zahtevami naročnika, navedenimi v popisu del,
9. bomo v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, naročniku v roku osmih (8) dni
od prejema poziva dodatno posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih,
vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe,
10. Domu starejših občanov Trebnje, kot naročniku, dajemo soglasje skladno z 22. členom
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, št. 86/04 s spremembami),
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da za potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke iz
uradnih evidenč državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilčev javnega
pooblastila ter drugih evidenc,
11. smo na zahtevo naročnika in brez odlašanja sposobni predložiti dokazila, na katera se
sklicujemo,
12. s spodnjim podpisom dajemo uradno soglasje Domu starejših občanov Trebnje, da za
predmetno javno naročilo pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom
ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz 9. odstavka 77. člena ZJN-3;
13. da smo seznanjeni z vsemi določili dokumentačije v zvezi z oddajo naročila, navodili
ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in z njimi v čeloti
soglašamo.
14. pri nas niso udeleženi funkčionarji, ki pri naročniku opravljajo funkčijo, ali njihovi
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso
neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri
ustanoviteljskih pravičah, upravljanju ali kapitalu, skladno s 35. členom ZIntPK (Ur.l. RS,
št. 69/11 – UPB).
Kraj in datum:

(žig)

(podpis odgovorne osebe DRUGEGA
SUBJEKTA)

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku
oddaje javnega naročila Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5
let.
Izjavo obvezno izpolni drugi subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik.

V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov je potrebno izjavo priložiti za vsak
DRUG SUBJEKT, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik posebej (izjava se fotokopira).

88 | S t r a n

PRILOGA ŠT. 5
SOGLASJE PRAVNE OSEBE ZA PRIDOBITE V OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z javnim naročilom »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo
5 let«,
izjavljam, da Domu starejsih občanov Trebnje, kot naročniku, dajem soglasje skladno z 22. členom
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, st. 86/04 s spremembami), da za
potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi naše podatke
- v zvezi z nekaznovanostjo (1. odstavek 75. člena ZJN-3, kazenska evidenča pravnih oseb),
- v zvezi z pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drzave
članiče ali tretje drzave v zvezi z izrečeno globo zaradi prekrska v zvezi s plačilom za delo,
- v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti (3. odstavek 19. člena ZDavP-2 in 2. odstavek 75. člena ZJN-3),
- iz evidenče v zvezi z pravnomočno odločbo pristojnega organa o prekrških na področju
okoljskega prava (6. odstavek 75. člena ZJN-3, v povezavi z 2. odstavkom 3. člena ZJN-3 in
5. odstavek 204. a člena ZP-1),
- iz evidenče o prekrških na področju delovnega in sočialnega prava (6. odstavek 75. člena
ZJN-3, v povezavi z 2. odstavkom 3. člena ZJN-3 in 5. odstavek 204. a člena ZP-1),
iz uradnih evidenč drzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilčev javnega pooblastila.
1.

Ponudnik (polno ime):
Sedez:
Postna stevilka in kraj:
Občina sedeza ponudnika:
Pristojni Finančni urad:
Davčna stevilka:
Matična stevilka:

KRAJ
DATUM

ZIG

GOPODARSKI SUBJEKT
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis

V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje predloziti za vsakega ponudnika posebej
(obrazeč/soglasje se fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje predloziti tudi za vsakega podizvajalca posebej
(obrazeč/soglasje se fotokopira).
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V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov je potrebno soglasje predložiti za tudi za vsakega
drugega subjekta posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).
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PRILOGA ŠT. 6
SOGLASJE FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITE V OSEBNIH PODATKOV
V zvezi z javnim naročilom »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo
5 let«,
izjavljam, da Domu starejsih občanov Trebnje, kot naročniku, dajem soglasje skladno z 22. členom
Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Uradni list RS, st. 86/04 s spremembami), da za
potrebe izvedbe zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi nase podatke
- v zvezi z nekaznovanostjo (1. odstavek 75. člena ZJN-3, kazenska evidenča fizičnih oseb),
- v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti glede obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih
obveznosti (3. odstavek 19. člena ZDavP-2 in 2. odstavek 75. člena ZJN-3)
iz uradnih evidenč drzavnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilčev javnega pooblastila.
Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v
organu ponudnika:
IME in PRIIMEK:
EMSO:
Uliča (naslov stalnega prebivalisča):
Postna stevilka in kraj stalnega prebivalisča:
Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:
________________________________

Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v
organu ponudnika:
IME in PRIIMEK:
EMSO:
Uliča (naslov stalnega prebivalisča):
Postna stevilka in kraj stalnega prebivalisča:
Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:
________________________________
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Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v
organu ponudnika:
IME in PRIIMEK:
EMSO:
Uliča (naslov stalnega prebivalisča):
Postna stevilka in kraj stalnega prebivalisča:
Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:
________________________________

Oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa ponudnika ali oseba, ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v
organu ponudnika:
IME in PRIIMEK:
EMSO:
Uliča (naslov stalnega prebivalisča):
Postna stevilka in kraj stalnega prebivalisča:
Kraj in datum:

Podpis zgoraj navedene osebe ponudnika:
________________________________

Opomba:
V primeru, da ima ponudnik več oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa ponudnika ali oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v
organu ponudnika, se obrazeč ustrezno fotokopira.
V primeru skupne ponudbe je potrebno soglasje predloziti za vsako osebo vsakega ponudnika posebej
(obrazeč/soglasje se fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalci je potrebno soglasje predloziti za vsako osebo vsakega podizvajalča
posebej (obrazeč/soglasje se fotokopira).
V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugih subjektov je potrebno soglasje predložiti za vsako osebo za
vsakega drugega subjekta posebej (obrazec/soglasje se fotokopira).
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PRILOGA ŠT. 7
IZJAVA O SEZNAMU SERVISNIH DELAVNIC POOBLAŠČENIH SERVISERJEV IN
LOKACIJ OPRAVLJANJA TEHNIČNIH PREGLEDOV
V zvezi z javnim naročilom »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo
5 let« objavljenem na portalu javnih naročil,
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
a) bodo vozila, ki so predmet nase ponudbe, vzdrzevana v okviru servisne mreže, pooblasčene
za servisiranje vozil ponujene blagovne znamke.
Navajamo pooblasčene serviserje, oddaljene manj kot 30 km od sedeza naročnika:
Naziv pooblasčenega serviserja

Naslov pooblasčenega serviserja

1.
2.
3.
4.
5.
Opozorilo:
Ponudnik mora imeti, zagotovljeno vsaj eno pooblaščeno servisno delavnico v oddaljenosti
največ 30 km od lokacije/sedeža naročnika.
b) da bomo opravljali tehnične preglede vozil, ki so predmet najema, na lokačijah oddaljenih manj
kot 30 km od sedeza naročnika:

Naziv izvajalča tehničnih pregledov

Naslov/lokačija
izvajalča/izvajanja tehničnega pregleda

1.
2.
3.
4.
5.
Opozorilo:
Ponudnik mora imeti zagotovljeno vsaj eno lokacijo za opravljanje tehničnih pregledov v
oddaljenosti največ 30 km od lokacije/sedeža naročnika..

c) Dodatno kot ponudnik izjavljamo:
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-

da bodo vsa vozila, ki so predmet nase ponudbe, v sklopu ponudbene čene, ves čas trajanja
najema vzdrzevana v okviru servisne mreze, pooblasčene za servisiranje vozil ponujene
blagovne znamke ter da se bodo tehnični pregledi izvajali na zgoraj navedenih lokačijah v
čelotnem obdobju najema vozil.

d) Izvajaleč s podpisom izjave dodatno potrjuje, da je v čeno mesečnega najema vsakega vozila
vključena storitev servisiranja in tehničnih pregledov za čelotno obdobje najema.

V kolikor je to primerno ali potrebno se obrazeč v ustreznem stevilu izvodov fotokopira.

KRAJ

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis
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PRILOGA ŠT. 8
IZJAVA
V zvezi z javnim naročilom Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let
objavljenem na portalu javnih naročil,
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

KRAJ

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis
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PRILOGA ŠT. 9
IZJAVA O KADROVSKI SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNI USPOSOBLJENOSTI TER
ZAHTEVAH

V zvezi z javnim naročilom »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let«
objavljenem na portalu javnih naročil,
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

a) bodo vsa dobavljena vozila letnik izdelave 2018, tehnično brezhibna in homologirana, kar
bomo dokazali s predlozeno izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
(homologačijo) v slovenskem jeziku ob dobavi vozil naročnikom;
b) bodo imela vsa dobavljena vozila prevozenih največ 50,00 km,
c) bomo vsa vozila naročniku dobavili v roku največ 90 dni od dneva veljavnosti pogodbe z
naročnikom,
d) bomo vsa vozila v pogodbeno določenem roku naročniku predali na lokačijo: Stari trg 63,
8210 Trebnje,
e) bomo vsa vozila po izteku obdobja najema od naročnika prevzeli na lokačiji: Stari trg 63,
8210 Trebnje,
f) za vsa vozila zagotavljamo servisiranje vozil v lastni oz. pooblasčeni servisni mrezi na
lokačiji, ki od sedeza naročnika ni oddaljena več kot 30 km,
g) za vsa vozila zagotavljamo izvajanje tehničnih pregledov vozil na lokačiji, ki od sedeza
naročnika ni oddaljena več kot 30 km,
h) bomo zagotovili nadomestno vozilo skladno z določili vzorča pogodbe,

i) bomo opravljali storitve oz. dela v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi
(zakoni, pravilniki, navodili, priporočili…),
j) smo v čeloti sposobni zagotoviti vse zmogljivosti, druge naprave in vso potrebno opremo
za izvedbo vseh razpisanih del, s katerimi bomo zagotovili strokovno, kvalitetno in
pravočasno izvedbo del, ki so predmet javnega naročila v skladu z zahtevami naročnika,
dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila in naso ponudbo,
k) razpolagamo s potrebnimi in ustreznimi čertifikati, dokazili, listinami, soglasji,
zahtevanimi s to dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
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l) se za vse storitve vzdrževanja naročnik dogovori z zahtevo, posredovano na sledeče
elektronske naslove:

m) izvajaleč zagotavlja klično številko/klične številke:

za naročanje nadomestnih vozil, servisnih pregledov in podobnih storitev.
V kolikor ponudnik zgornje pogoje ne izpolnjuje v čeloti sam, obrazeč priloga st. 9 predlozi tudi
partner, podizvajaleč ali drug gospodarski subjekt.

KRAJ

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis
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PRILOGA ŠT. 10
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZA HTEV IN OSTALIH ZA HTEV GLEDE
VOZIL
V zvezi z javnim naročilom »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let«
objavljenem na portalu javnih naročil,
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-

vsa ponujena vozila izpolnjujejo vse pogoje in zahteve naročnika navedene v tej
dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila,

-

je izpolnjevanje tehničnih zahtev/ tehničnih spečifikačij za ponujena vozila razvidno iz
priložene tehnične dokumentacije,

-

bo vsako vozilo tehnično brezhibno in homologirano, kar bomo dokazali s predlozeno
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila in potrdilom o skladnosti vozila
(homologačijo) v slovenskem jeziku ob dostavi vozil naročniku,

-

brezpogojno sprejemamo vse zahteve in pogoje naročnika podane v predmetni
dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila,

-

so v čeni mesečnega najema zajeti vsi stroski poslovnega najema vozil ter stroski
zavarovanj in nismo upravičeni do nikakrsnih dodatnih plačil.

V kolikor ponudnik zgornje pogoje ne izpolnjuje v čeloti sam, obrazeč priloga st. 10 predlozi tudi
partner, podizvajaleč ali drug gospodarski subjekt.

KRAJ

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis
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PRILOGA št. 11
VZOREC POGODBE

*Opomba št. 1:
VZOREC POGODBE SE OB ODDAJI PONUDBE NE PRILAGA!!!
Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da bo dela izvedel po pogojih, ki so navedeni v osnutku
pogodbe ter, da je seznanjen z vzorcem pogodbe in soglaša z njegovo vsebino.

NAROČNIK:

Dom starejših občanov Trebnje, ki ga zastopa direktorica
Mateja Ribič,
matična številka: 1392123000
ID za DDV:
SI64948315

in
IZVAJALEC:

……………………………………., ki ga zastopa zakoniti
zastopnik ………………………………………..
matična številka:
ID za DDV:
TRR:

………………
SI ………………
………………………. odprt pri ………………

skleneta naslednjo
POGODBO ZA POSLOVNI NAJEM DESETIH OSEBNIH VOZIL Z NIZKIMI EMISIJAMI

1. člen
Naročnik in izvajaleč ugotavljata, da:
a) je bil izvajaleč na osnovi postopka oddaje naročila male vrednosti, objavljenega na
Portalu javnih naročil, št. objave JN__________________________, z dne ______________,
ponudbe št. ____________________________________________________________________________, z dne
______________ ter pravnomočne odločitve št. ___________________ z dne ________________,
izbran za izvajalca,
b) bosta kvaliteta in obseg izvajanja storitev odgovarjala zahtevam iz dokumentacije v
zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnimi predpisi.
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2. člen
Predmet pogodbe je poslovni najem s celovitimi storitvami upravljanja in zavarovanj desetih
novih osebnih vozil z nizkimi emisijami za pet let (60 mesecev), za potrebe naročnika in
izvedba storitev v skladu z zahtevami naročnika ter ponudbo izvajalča št.
_____________________________________,
dopolnitvijo/pojasnilom
ponudbe
prejete
dne
_________________________ .
Predmet pogodbe je podrobneje opredeljen v dokumentaciji, ki je podlaga za sklenitev
pogodbe (v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila).
Dobavljena vozila so proizvedena leta 2018 in imajo največ 50,00 prevoženih kilometrov.

3. člen
Izvajalec je svojo ponudbo naročniku oddal na podlagi naročnikove dokumentačije v zvezi z
oddajo javnega naročila in dopolnitvami, pojasnili te dokumentačije vključno z odgovori na
Portalu javnih naročil.
4. člen
Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa v najem predaja naslednja vozila:
_______________________________________________________________ (znamka in tip vozila),
s čeno najema za 1 vozilo v višini ______________ EUR z DDV za obdobje 60 mesečev/5 let in
pogodbeno vrednostjo najema za 10 vozil za obdobje 60 mesecev/5 let v višini ____________ EUR z
DDV, z dobavnim rokom najkasneje 90 dni od dneva veljavnosti te pogodbe.

5. člen
Cena mesečne najemnine enega vozila znaša _________________ EUR brez DDV oz. _________________
EUR z DDV.
Cena mesečne najemnine desetih (10) vozil znaša _________________ EUR brez DDV oz.
_________________ EUR z DDV.
Cene se navedene na 2 dečimalni mesti natančno.
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Cena mesečne najemnine enega vozila brez vključenega DDV je ves čas trajanja pogodbe enaka in
fiksna, posledično so mesečni obroki najema enaki v čelotnem obdobju najema.
Cena mesečne najemnine vozila je izražena v eurih (EUR) ter vključuje vse stroške, povezane z
realizacijo predmeta pogodbe, DDP kraj dostave na naslov Stari trg 63, 8210 Trebnje.
V čeno mesečnega najema (ki je fiksen) posameznega vozila morajo ponudniki za vsako ponujeno
vozilo vključiti sledeče stroške:
-

-

-

-

polno kasko zavarovanje brez odbitne franšize vsakega vozila skladno z zahtevami
naročnika,
zavarovanje avtomobilske odgovornosti vsakega vozila skladno z zahtevami naročnika,
AO – PLUS zavarovanje vsakega vozila skladno z zahtevami naročnika,
24 urna pomoč in asistenca na cesti , ki krije vse dogodke, zaradi katerih je vozilo lahko
nevozno,
pravočasna dobava, montaža, čentriranje, premontaža ustreznih zimskih in letnih
pnevmatik, ki ustrezajo zahtevam naročnika, tako, da morajo biti na vsakem vozilu med
15. novembrom in 15. marčem obvezno nameščene ustrezne zimske pnevmatike, izven
tega obdobja pa letne pnevmatike,
stroški nakupa letnih in zimskih pnevmatik za vsako vozilo, ki so skladne z zahtevami
naročnika,
stroške sezonskega skladiščenja pnevmatik, stroške popravila (injketiranja) pnevmatik;
stroške zamenjave pnevmatike, ko popravilo ni možno,
neomejeno število kompletov novih pnevmatik zaradi zamenjave ob iztrošenosti ali
poškodbi pnevmatik,
Izvedba tehničnih pregledov,
izvedba rednih servisnih oz. vzdrževalnih pregledov vključno z menjavo materiala in
potrošnega materiala (motorno olje, hladilna tekočina, filtri, antifriz, zavorna tekočina,
zamenjava pregorelih žarnič,…)
izdaja in podaljšanje veljavnosti prometnega dovoljenja vključno z ovitkom,
2 kosa registrskih tablic,
prva registračija, podaljšanje registračij,
letna dajatev za uporabo vozila v cestnem prometu,
zagotovitve obvezne in dodatne opreme ter stroške zamenjave le-te v primeru poteka
roka uporabe,
zagotovitve vse ostale zahtevane opreme s strani naročnika in stroške zamenjave le-te v
primeru poteka roka uporabe,
brezplačno nadomestno vozilo v času servisiranja, izvedbe tehničnih pregledov in
popravil (tudi v primeru prometne nesreče),
neomejeno število vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in
opreme vozil vgrajenih serijsko ali dodatno, kot so zahtevani v opisu vozil,
stroški davka na motorna vozila, transportni stroški, homologačija vozila, stroški
dostave,
dodatni stroski za uporabo vozil nastali zaradi spremembe zakonodaje, vključno z novo
nastalimi dajatvami vezanimi na storitev najema vozil,
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-

kritje vseh administrativnih / manipulativnih stroškov, ki nastanejo ob izpolnjevanju
obveznosti iz te pogodbe,
kakršnekoli stroški, ki nastanejo v zvezi z morebitno sklenitvijo morebitnih dodatkov k
pogodbi.

V čeni mesečnega najema so vključeni vsi stroški najema vozil s celovitimi storitvami upravljanja
in stroški zavarovanja (z izjemo stroškov zelene karte, goriva, čiščenja, poračuna več prevoženih
kilometrov).
Izvajaleč tako ni upravičen do nikakršnih dodatnih administrativnih in manipulativnih stroških.
Vsi stroški morajo so vključeni v mesečno čeno najema.
Dodatno so v čeni mesečne najemnine in končni pogodbeni čeni zajeti tudi spodaj navedeni
stroški:
-

vsi ostali stroški, ki so s pogodbo in dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila
obveznost izvajalca.

Naročnik naknadno ne bo priznaval drugih stroškov, kot tistih zajetih v ponudbeni čeni najema
vozila.

6. člen
Predvideno število prevoženih kilometrov za posamezno vozilo v času najema (60 mesečev) je
125.000 km, letno predvideno število prevoženih kilometrov je 25.000 km.
V čeni mesečnega najema iz prejšnjega člena je zajet in določen tudi limit prevoženih kilometrov
pri vseh vozilih. Limit prevoženih kilometrov (vsak presežen kilometer nad letnim limitom in
vsak kilometer pod letnim limitom) se obračuna enkrat, in sicer po koncu najema vozil, oziroma
ob morebitni menjavi vozila, v skladu s ponudbo izvajalča navedeno v 1. členu te pogodbe, ko
pogodbeni stranki izvedeta poračun glede na predvideno število prevoženih kilometrov in glede
na dejansko prevožene kilometre.
V primeru manj prevoženih kilometrov bo izvajaleč naročniku v 30 dneh od zapisniške vrnitve
vozil izvajalcu izstavil dobropis (zaokrožen na dve dečimalni mesti), naročnik pa se strinja, da
lahko naročnik terjatev iz naslova manj prevoženih kilometrov pobota s finančnimi obveznostmi
po pogodbi. V kolikor terjatev ni mogoče pobotati delno ali v čeloti (zaradi razloga, da finančnih
obveznosti naročnika ni dovolj), pa se izvajaleč zavezuje, da bo čelotno vrednost računa oz.
razliko do skupne vrednosti računa plačal naročniku 30. dan od izstavitve računa.
V primeru več prevoženih kilometrov naročnik plača izvajalču račun za več prevožene kilometre
(zaokrožen na dve dečimalni mesti) skladno z določili iz 9. člena pogodbe.
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Skladno s ponudbenim predračunom znaša čena za poračun prekoračenega kilometra _________
EUR (brez DDV) za vsak prekoračeni kilometer, čena za poračun manj prevoženega kilometra pa
_________ EUR (brez DDV) za vsak manj prevoženi kilometer.
7. člen
Najem vozil se sklepa za obdobje 60 mesecev od zapisniškega prevzema vozil.
Po preteku obdobja najema naročnik vozila vrne izvajalču v stanju upoštevajoč običajno rabo.
Naročnik si pridržuje pravičo podaljšanja obdobja najema v primeru izrednih /
nepredvidljivih okoliščin do dobave vozil s strani pravnomočno izbranega novega izvajalča,
ki bo izbran z izvedenim ustreznim postopkom oddaje javnega naročila.

8. člen
Obseg vozil je fiksen in se ne spreminja, v kolikor pogodbeni stranki ne ravnata v skladu s 42.
členom te pogodbe.
Izvajaleč lahko račune izstavlja le za vozila, ki jih naročnik lahko dejansko uporablja, torej
izvajaleč ne more izstavljati računov za vozila s katerimi naročnik ne razpolaga.
Izvajalec zagotavlja, da bodo vsa vozila, ki so predmet najema, ob prevzemu v najem:
-

v čeloti ustrezala tehničnim lastnostim/opisu navedenem v dokumentačiji v zvezi z oddajo
predmetnega javnega naročila,
proizvedena s strani enega proizvajalca in istega modela,
homologirana in bodo delovala brezhibno.

Izvajalec se s to pogodbo naročniku zaveže zagotoviti za vsa vozila in vso vgrajeno ter ostalo
opremo, ki bo predmet najema, brezhibno delovanje in operativnost, in sicer s servisiranjem,
popravili in vzdrževanjem vozil ter opreme, razvejano servisno mrežo v čelotnem obdobju
najema.
Vse morebitne predelave in dodelave na vozilih morajo biti homologirane za slovensko tržišče
ter morajo ustrezati vsem zahtevam iz tehničnega opisa vozila in vsem ostalim zahtevam iz
dokumentačije v zvezi z oddajo javnega naročila.
Na vozilu/vozilih bodo nameščene letne oz. zimske pnevmatike (glede na letni čas). ,
Ob iztrošenosti ali poškodbi pnevmatik, morajo biti le-te zamenjane z novimi (neomejeno
število kompletov novih pnevmatik iz tega razloga).
Izvajaleč je dolžan zamenjati pnevmatike na vozilih pravočasno oziroma še pred dosego
minimalnih dovoljenih pogojev globine profila – pnevmatik.
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9. člen
Izvajaleč bo pogodbene storitve obračunaval z mesečnimi računi. Izvajalec izstavi en zbirni
mesečni račun za celotni vozni park.
Izvajaleč je dolžan predložiti račune naročniku najkasneje deseti (10.) delovni dan v meseču
za storitve opravljene v preteklem mesecu.
Računi morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno s 28. členom Zakona o
opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS št: 77/16 s
spremembami in dopolnitvami) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.
Na računu se mora izvajaleč skličevati na številko pogodbe. Prikazan mora biti znesek za
plačilo.
Obvezne priloge e-računov po tej pogodbi so:
- računi podizvajalčev, potrjeni s strani izvajalča,
- spečifikačija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalča, oblikovana po
zahtevah naročnika,
- ostala dokumentacija dodatno zahtevana s strani naročnika, ki potrjuje, da je
zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo.
V kolikor je na izstavljenem računu izvajalča/podizvajalča naveden transakčijski račun, ki ni
vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakčijski račun, ki je naveden na izstavljenem
računu.
10. člen
Predpogoj za izstavitev prvega računa (prvi obrok najemnine) je obojestransko podpisan
zapisnik zapisniškega prevzema vozil/vozila.
Najemnina se začne obračunavati z dnem dostave in zapisniškega prevzema vozil. V primeru,
da se zaradi dostave in zapisniškega prevzema vozil v sredini meseča, prvi in zadnji meseč
najema ne pokrivata s koledarskim mesecem, se prvi in zadnji obrok plačila najemnine
ustrezno temu zniža, in sičer odstotkovno glede na število dni najema v okviru koledarskega
meseča, tako, da sta znesek prvega in zadnjega obroka v skupnem seštevku enaka znesku iz
5. člena te pogodbe z vključenim DDV.
Izvajaleč računa za plačilo prvega obroka najemnine ne more izstaviti pred dostavo in
zapisniškim prevzemom vozil.
Pogodbeni stranki soglašata, da se najemnina ne plačuje za vozila, ki se vrnejo izvajalcu ali za
vozila, ki jih ni mogoče uporabljati, od dneva totalne škode ter tatvine ali odtujitve vozila.
Upošteva se sorazmerni delež mesečne najemnine.
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11. člen
Naročnik je dolžan e-račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v
roku 15 dni računa ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen.
Rok plačila je v 30-ih dneh po prejemu pravilno izstavljenega in potrjenega e- računa z vsemi
zahtevanimi prilogami v tej pogodbi.
V primeru, da zadnji dan roka plačila sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma
v plačilnem sistemu ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji
delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu.
12. člen
Kraj dostave in vračila vozil je Stari trg 63, 8210 Trebnje.

13. člen
Rok dostave vozil je sledeči:
-

10 vozil mora izvajalec (najemodajalec) v celoti dostaviti in predati v najem najkasneje v
90 dneh od dneva podpisa pogodbe.

Dobavljena vozila morajo biti letnik proizvodnje 2018 in imeti največ 50,00 prevoženih
kilometrov.
V kolikor izvajalec ne dostavi vozil in jih preda v najem v zgoraj navedenem roku, si najemnik
pridržuje pravičo do odstopa od pogodbe. V tem primeru je izvajaleč dolžan naročniku
povrniti nastalo škodo.
Pogodbeni dobavni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na
izvedbo del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni povzročil
izvajalec.

14. člen
O terminu dostave je izvajaleč je dolžan obvestiti naročnika najmanj 3 delovne dni pred
dostavo na elektronski naslov: info@dso-trebnje.si
Dostava se izvede na delovni dan v času od 08:00 do 14:00.
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Prevzem se izvrši zapisniško ob dostavi vozil na lokačiji dostave. Ob prevzemu vozil je
obvezna prisotnost pooblaščenega predstavnika oziroma skrbnika pogodbe s strani izvajalča.
Prevzemni zapisnik mora poleg ostalih podatkov vsebovati tudi podatke o številu prevzetih
vozil ter številke šasij posameznega dostavljenega vozila. Podpišejo ga predstavniki obeh
pogodbenih strank in se izvajalču osebno vroči ob prevzemu vozil.
Podpisan in žigosan originalni izvod zapisnika o prevzemu je obvezna priloga k prvemu
mesečnemu računu.
Ob dostavi mora:
-

-

na vozilu biti nameščen komplet pnevmatik, ki bo, upoštevajoč zakonodajo, ustrezen za
čas, v katerem bodo vozila dostavljena. Pnevmatike morajo ustrezati zahtevam potrdila o
skladnosti za vozilo homologiranega tipa in dimenziji platišč. Pnevmatike na vozilih
morajo biti izdelane v letu 2018 ali 2017 in ne smejo biti obnovljene ter ne smejo biti
celoletne;
posoda za čiščenje vetrobranskega stekla biti polna s tekočino, ki je primerna za čiščenje
glede na čas dostave;
vozilo biti opremljeno s kompletom gumijastih tepihov,
vozilo biti tehnično brezhibno, nepoškodovano in opremljeno z obvezno opremo ter
opremo zahtevano s strani naročnika/najemnika.

Pred prevzemom prevoznih sredstev je izvajaleč dolžan naročniku na lastne stroške, za vsako
vozilo, dostaviti:
-

-

-

-

dva ključa,
potrdila o skladnosti, izdana na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil;
ostalo dokumentacijo v slovenskem jeziku:
 potrdilo o skladnosti za prevozno sredstvo homologiranega tipa, izdano na podlagi
Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15),
 navodila za uporabo in vzdrževanje prevoznih sredstev in opreme v slovenskem
jeziku,
 servisna knjižiča,
 garancijski list,
 ostala potrdila (druga tehnična dokumentačija, …),
 seznam pooblaščenih servisov, ki so od sedeža naročnika oddaljeni manj kot 30 km,
 seznam lokačij za opravljanje tehničnih pregledov, ki so od sedeža naročnika oddaljene
manj kot 30 km,
izjavo o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila,
številko zavarovalne poliče in navedbo zavarovalniče, pri kateri je vozilo zavarovano
(AO, AO-PLUS, POLNI KASKO, avtomobilska asistenca, vse skladno za zahtevami
naročnika),
fotokopijo sklenjene zavarovalne police, iz katere so razvidne vse zahteve naročnika
glede obsega zavarovanja, naročnik pa si pridržuje pravico do vpogleda v originalno
zavarovalno polico,
fotokopijo dokazil o urejenih zavarovanjih,
potrdilo o plačilu premij za vse zavarovalne poliče,
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-

drugo dokumentacijo zahtevano s to pogodbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila.

Brez predložitve zgoraj navedene dokumentačije in izpolnitve vseh zgoraj navedenih pogojev,
prevzem vozil ni opravljen.
V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, ki se ugotovijo ob
prevzemu in zapišejo v prevzemni zapisnik, se najemodajaleč le-te obveže odpraviti
brezplačno v roku 8 dni od datuma zapisnika.

15. člen
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen s pogoji izvajanja del na lokaciji realizacije pogodbe, na
katere je bil pisno opozorjen pred oddajo ponudbe, in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi
rokov za izvajanje del po tej pogodbi.
Izvajalec se obvezuje, da bo v sklopu pogodbene cene:





v pogodbeno dogovorjenih rokih dostavil brezhibno vozilo/vozila, ki bo skladno z
vsemi zahtevami naročnika,
za vsa vozila in vso vgrajeno ter ostalo opremo, ki bo predmet najema, zagotavljal
brezhibno delovanje in operativnost, in sicer z rednim servisiranjem, popravili in
vzdrževanjem vozil ter opreme, ustrezno in odzivno servisno mrežo v čelotnem
obdobju najema,
brezplačno zagotovil vso obvezno opremo vozil po veljavnih predpisih (Pravilnik
o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/13, 36/14 in 69/15)), kot tudi prvo
pomoč, varnostni trikotnik, rezervne žarniče,…ipd., ki jih je potrebno zamenjati
po preteku roka uporabe, kot to določajo vsakokrat veljavni predpisi,



izvajal vse pogodbene obveznosti vezane na servisiranje oz. vzdrževanje vozil in
opreme,



pravočasno in kvalitetno izvajal tehnične preglede,



pogodbene obveznosti izvrševal strokovno, vestno in kakovostno v skladu z
veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo,
sodeloval z naročnikom, upošteval njegove ekonomske in tehnične pogoje in
izvršil pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika,
sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situačijah, ki bi lahko
vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi
dogovorjeni roki izpolnjeni,
prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z
veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;
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izvajal dela po tej pogodbi v skladu z veljavno zakonodajo in navodili naročnika;
pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo,
tehničnimi zahtevami, veljavnimi predpisi in pravili stroke, skrbel za izvedbo del s
skrbnostjo dobrega strokovnjaka;
dela izvajal z ustrezno usposobljenimi delavci in podizvajalci ter v skladu s pogoji,
navedenimi v dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila;
takoj, najkasneje pa v treh (3) delovnih dneh, pisno opozoril naročnika na
okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;
omogočal ustrezen nadzor nad izvajanjem del predstavnikom naročnika;
izvedel vse storitve potrebne za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti;
dogovore med njim in naročnikom obravnaval kot poslovno skrivnost;
redno in aktivno sodeloval na morebitnih sestankih, na katere bo vabljen;
koordiniral izvajanje del svojih podizvajalcev (v kolikor bodo sodelovali pri
izvedbi) in o tem vodil zapisnike ter jih na zahtevo posredoval naročniku;
vodil vso z zakoni in predpisi ter navodili predpisano dokumentacijo,
zagotavljal revizijsko sled vseh dokumentov, ki jih bo pridobil v zvezi z
izvajanjem te pogodbe;
hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem te pogodbe in jo
na zahtevo izročil naročniku;
naročnika pisno obvestil o pomembnih okoliščinah, ki vplivajo na izvajanje del;
naročnika pisno obvestil o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na
vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev storitev;
za vsako predlagano spremembo, za katero meni, da je utemeljena, pridobil
pisno soglasje naročnika;
varoval poslovne podatke naročnika, ki hkrati predstavljajo osebne podatke v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
navodili naročnika.

Vse zgoraj navedene obveznosti so vključene v pogodbeno čeno.

16. člen
Izvajaleč mora izpolnjevati obveznosti iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS,
št. 51/17), na način, predviden v tej pogodbi in dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega
naročila.

17. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:
 plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,
 sodeloval z izvajalcem z namenom, da bo predmet pogodbe izveden v skladu z
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
 obveščal izvajalča o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
vplivale na potek in obseg predmeta pogodbe,
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zagotovil nemoteno opravljanje pogodbeno dogovorjenih storitev in da bo
seznanjal izvajalca s vsemi podatki, pomembnimi za opravljanje razpisanih
storitev,
izpolnjeval obveznosti iz te pogodb,
pri uporabi vozil upošteval navodila proizvajalča za uporabo in vzdrževanje,
z vozili ravnal kot dober gospodar,
omogočil izvajalcu, da najkasneje v roku 5 dni po poteku obdobja najema
prevzame vozila na lokaciji naročnika.

18. člen
Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrečno določa ta
pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri
pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe.
Kakršnokoli odstopanje od te pogodbe s strani izvajalča brez predhodne odobritve naročnika
je neveljavno, izvajaleč pa je za nepotrjeno odstopanje od pogodbe naročniku odškodninsko
odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje.
19. člen
Izvajaleč je dolžan brezplačno zagotoviti čelotno vzdrževanje vozil in opreme ter vseh
predelav in dodelav, ki zagotavljajo brezhibno delovanje in operativnost za celotno obdobje
najema vozila ne glede na število prevoženih kilometrov (tudi vsa popravila v primeru
kakršnikoli okvar ali poškodb vozila in opreme).
Vzdrževanje se opravlja pri pooblaščenih serviserjih izvajalča, in zajema:
-

-

opravljanje rednih vzdrževalnih servisnih pregledov vozil, vključno z menjavo materiala
in potrošnega materiala (motorno olje, hladilna tekočina, filtri, antifriz, zavorna tekočina,
zamenjava pregorelih žarnič,…),
opravljanje izrednih vzdrževalnih servisnih pregledov vozil, vključno z menjavo materiala
in potrošnega materiala, ki so izvedeni na podlagi vpokličev,
neomejeno število vseh mehanskih popravil v neomejeni vrednosti, sestavnih delov in
opreme vozil, vgrajenih serijsko ali dodatno, kot zahtevano s strani naročnika,
popravila v primeru kakršnihkoli okvar ali poškodb vozila in opreme,
brezplačno nadomestno vozilo v času servisiranja, izvedbe tehničnih pregledov in
popravil (tudi v primeru prometne nesreče) brez omejenega števila dni,
zagotavljanje obvezne in dodatne opreme ter stroške zamenjave le-te v primeru poteka
roka uporabe,
zagotavljanje vse ostale zahtevane opreme s strani naročnika in stroške zamenjave le-te v
primeru poteka roka uporabe.
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Vzdrževanje zajema tudi pravočasno izvedbo tehničnih pregledov.
Nadalje vzdrževanje, ki je vključeno v pogodbeno čeno, vključuje:
-

pravočasno izvajanje menjave pnevmatik, in sicer zimsko-letnih glede na letni čas, ob
predrtju ali poškodbi in ob obrabi v skladu z zahtevo naročnika,

-

pravočasno dobavo, montažo, čentriranje, premontažo ustreznih zimskih in letnih
pnevmatik, ki ustrezajo zahtevam naročnika, tako, da morajo biti na vsakem vozilu med
15. novembrom in 15. marčem obvezno nameščene ustrezne zimske pnevmatike, izven
tega obdobja pa letne pnevmatike,

-

stroške sezonskega skladiščenja pnevmatik, stroške popravila (injketiranja) pnevmatik;
stroške zamenjave pnevmatike, ko popravilo ni možno,

Ob iztrošenosti ali poškodbi pnevmatik, morajo biti le-te zamenjane z novimi, brez omejitve
števila zamenjanih kompletov pnevmatik.
Izvajaleč je dolžan zamenjati pnevmatike na vozilih pravočasno oziroma še pred dosego
minimalnih dovoljenih pogojev globine profila – pnevmatik.
Za vse storitve vzdrževanja se naročnik dogovori z zahtevo posredovano na sledeče
elektronske naslove:
________________________________________________________________________________.
Vozilo bo v servisno delavničo pooblaščenega serviserja in na lokačijo tehničnega pregleda
dostavil naročnik, razen v primeru nevoznosti vozila. V primeru nevoznosti vozila bo tega na
svoje stroške z zadnje lokačije, kjer je vozilo še delovalo, prevzel in v delavničo dostavil
izvajaleč in sičer v roku največ štirih (4) ur od ustnega ali pisnega obvestila naročnika o nastali
okoliščini/težavi.
Predstavnik naročnika bo po prejemu obvestila o opravljeni storitvi na vnaprej posredovani
elektronski naslov vozilo prevzel v servisni delavnici oz. lokaciji, kamor je vozilo dostavil.
Seznam vseh pooblaščenih servisnih delavnič bo izvajaleč naročniku predal ob dostavi vozil.
V primeru, da bo izvajaleč prekinil sodelovanje s katero od navedenih pooblaščenih servisnih
delavnič ali da bo izvajaleč pričel sodelovati s pooblaščeno servisno delavničo, ki predhodno
ne bo navedena, mora o tem obvestiti skrbnika pogodbe na strani naročnika.
Izvajalec zagotavlja kontaktno klično številko: ___________________________________________________
za naročanje nadomestnih vozil, servisnih pregledov, menjavo pnevmatik, tehničnih
pregledov in podobno.
V primeru, da izvajaleč dokaže, da je poškodba ali okvara na vozilu nastala zaradi
nepravilnega ravnanja naročnika, kot na primer točenja napačnega goriva ipd. ali namerne
povzročitve škode, stroške predmetnega popravila krije naročnik.
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20. člen
Izvajalec mora v primeru servisiranja - popravila vozila (tudi v primeru servisnega vpoklica),
naročniku zagotoviti brezplačno nadomestno vozilo – enakovredno vozilo oz. vozilo istega
razreda, za čeloten čas trajanja servisnih del.
Nadomestno vozilo mora biti naročniku zagotovljeno že ob prevzemu okvarjenega vozila s
strani izvajalca. Nadomestno vozilo mora biti zavarovano na enak način in pod enakimi pogoji
kot vozila, ki so predmet najema (AO, AO-Plus, kasko). Prav tako se za nadomestno vozilo
naročniku preda vso potrebno opremo, ključe in zanj veljajo primerljive zahteve kot za vozila,
ki so predmet te pogodbe.
Izvajalec ne sme omejevati količine dnevno prevoženih kilometrov z nadomestnim vozilom.
Izvajalec mora zagotoviti zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo v primeru, da sam ali
njegov pooblaščen servis ob okvari napake (ali okvare, ki onemogoča nadaljnjo uporabo
vozila) ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo. Novo
vozilo mora biti naročniku predano na lokačiji naročnika v roku 30 dni od poteka najdaljšega
roka za popravilo vozila.
Novo vozilo mora biti najmanj enakovredno vozilu, katerega se zamenja in mora biti istega ali
boljšega razreda ter mora izpolnjevati vse zahteve naročnika za vozilo, ki je predmet te
pogodbe. Tako mora novo vozilo izpolnjevati tudi vse tehnične lastnosti, zahtevane s to
dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter je opremljeno z obvezno in dodatno
opremo zahtevano s strani naročnika.

21. člen
Izvajaleč je dolžan brezplačno opraviti vse tehnične preglede vozil v skladu z vsakokrat
veljavnimi predpisi (npr. Zakon o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10 in 23/15)).
Za vse storitve v zvezi s tehničnimi pregledi se bodo uporabniki dogovorili preko
elektronskega naslova izvajalca, ki je naveden v 19. členu te pogodbe.
Vozilo bo na tehnični pregled dostavil naročnik in bo opravljen še isti dan.
Prav tako mora izvajaleč isti dan, ko bo izveden tehnični pregled ustrezno urediti zavarovanje
vozila skladno z zahtevami naročnika, podaljšati registračijo vozila, po potrebi izvesti drug
upravni postopek vezano na izdajo prometnega dovoljenja in plačati letno dajatev za uporabo
čest, vse na lastne stroške.
Seznam in naslov lokačij opravljanja tehničnih pregledov bo izvajaleč naročniku predal ob
dostavi vozil.
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V primeru, da bo izvajalec prekinil sodelovanje s katero od navedenih lokacij za izvajanje
tehničnih pregledov, ali da bo izvajaleč pričel sodelovati z lokačijo tehničnih pregledov, ki
predhodno ne bo navedena, mora o tem obvestiti skrbnika pogodbe na strani naročnika.
22. člen
Naročnik izrečno in nepreklično soglaša in priznava, da je izvajaleč edini in izključni lastnik
vozil ves čas trajanja najema po tej pogodbi kot tudi po preteku le-te.
Naročnik vozil ne sme odtujiti, niti zastaviti.
23. člen
Izvajaleč je dolžan za vozilo/vozila in opremo, ki je/so predmet najema, skleniti zavarovalno
pogodbo v svojem imenu in za svoj račun, naročnik pa bo na poličah naveden kot uporabnik
vozila.
Zavarovanje avtomobilske odgovornosti: Pri zavarovanju avtomobilske odgovornosti se
upoštevajo zavarovalne vsote določene z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu
(ZOZP).
AO – PLUS zavarovanje: Zavarovalniča se zaveže povrniti pravno priznano škodo, ki jo zaradi
telesnih poškodb v prometni nesreči z motornim vozilom utrpi vsakokratni voznik, kot
povzročitelj prometne nesreče.
Polno kasko zavarovanje brez odbitne franšize: Predmet zavarovanja so vozila in njihovi
sestavni deli, dokler so vgrajeni ali pritrjeni v oziroma na vozilo. Za sestavne dele vozil se šteje
tovarniško vgrajena oprema in deli vozila, ki jih proizvajaleč (standardno) serijsko vgrajuje v
določen tip vozila ter vsa dodatna oprema. Vozila se kasko zavaruje brez odbitne franšize.
Avtomobilska asistenca skladno z zahtevami naročnika.

24. člen
Izvajaleč bo moral naročniku najkasneje ob primopredaji vozil za vsako vozilo predložiti
ustrezno kopijo zavarovalnih polič in potrdilo o plačilu zavarovalne premije za vsako izmed
polic.
Izvajalec bo moral imeti ves čas trajanja najema ustrezno zavarovana vozila v skladu z
zahtevami naročnika.
Naročnik bo v primeru obročnega ali letnega plačevanja premije kot ustrezno potrdilo o
plačilu premije štel tudi potrdilo o plačilu 1. obroka oz. potrdilo o plačilu letne premije.
Izvajaleč bo v primeru obročnega plačila predložil izjavo zavarovalniče o veljavnosti kritja in
obvezo, da bo naročnika v primeru neplačila o tem obvestila.
Iz predloženih dokazil mora biti nedvoumno razvidno sledeče:
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-

številka zavarovalne police in navedba zavarovalnice, pri kateri je vozilo zavarovano
(AO, AO-plus, POLNI KASKO brez odbitne franšize, vse skladno za zahtevami naročnika),
izpolnjevanje vse zahtev in pogojev naročnika glede obsega zavarovanja.

Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalno zavarovalno polico in pravico do
zahteve po predložitvi dodatnih dokazil o zavarovanjih.
Brez predložitve zgoraj navedenih dokazil pogoji za prevzem vozil niso izpolnjeni.

25. člen
Izvajalec daje soglasje za namestitev nalepk na vozila z logotipi naročnika.
26. člen
Kadar se izvajaleč po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenega in
morebitno sporazumno podaljšanega roka za dostavo vozil, ki je opredeljen tej pogodbi, sme
naročnik za vsak dan zamude roka za dostavo vozil zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini
0,1 % od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan, za čeloten čas
zamude, vendar največ do 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV oz. vrednosti najema
teh vozil-a za celotno obdobje najema z DDV.
Ta pogodba predstavlja podlago za izvedbo kompenzacije oz. pobota medsebojnih obveznosti
in terjatev.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru zamude z izpolnitvijo izvajalca ob sprejemu
izpolnitve naročniku izvajalča ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju praviče do obračuna
pogodbene kazni, pač pa se pogodbena kazen obračuna v skladu z določili pogodbe ob vsaki
zamudi brez obvestila.
27. člen
Naročnik mora dejstvo o izpolnitvi pogojev za uveljavljanje pogodbene kazni vpisati v posebni
ugotovitveni zapisnik, ki je priloga naročnikovega računa.
S tem se šteje pogodbena kazen za notifičirano.

28. člen
Naročnik in izvajaleč soglašata, da praviča zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
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Če škoda, ki jo je utrpel naročnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na
strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene
kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.
29. člen
V primeru, da naročnik naknadno ugotovi, da vozila ne ustrezajo v ponudbi dogovorjeni vrsti
in kvaliteti, ali da nimajo dogovorjenih tehničnih lastnosti, mora najkasneje v tridesetih dneh
od ugotovitve neustreznosti vozil pisno reklamirati pomanjkljivosti.
Izvajalec odgovarja za kakovost vozil, v skladu z veljavnimi garancijskimi pogoji,
opredeljenimi s strani proizvajalca vozil ter garancijskimi pogoji, ki so na osnovi ponudbene
dokumentacije sprejeti s strani obeh pogodbenih strank.
30. člen
V času popravila oziroma odpravljanja napak na vozilih, ki so predmet te pogodbe, je izvajalec
dolžan zagotoviti naročniku brezplačno nadomestno enakovredno vozilo oz. vozilo istega
razreda, za čeloten čas trajanja odprave napake.
Nadomestno vozilo mora biti naročniku zagotovljeno že ob prevzemu okvarjenega vozila s
strani izvajalca. Nadomestno vozilo mora biti zavarovano na enak način in pod enakimi pogoji
kot vozila, ki so predmet najema (AO, AO-Plus, kasko). Prav tako se za nadomestno vozilo
naročniku preda vso potrebno opremo, ključe in zanj veljajo primerljive zahteve kot za vozila,
ki so predmet te pogodbe.
Tako mora nadomestno vozilo izpolnjevati tudi vse tehnične lastnosti, zahtevane s to
dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter je opremljeno z obvezno in dodatno
opremo, zahtevano s strani naročnika.
Izvajalec ne sme omejevati količine dnevno prevoženih kilometrov z nadomestnim vozilom.
Izvajaleč nosi stroške zamenjave obvezne in dodatne opreme v primeru poteka roka uporabe.

31. člen
V primeru večjih okvar in poškodb vozila in opreme oz. ugotovljene totalne škode, tatvine ali
odtujitve vozila, je izvajaleč dolžan najkasneje v roku 30 dni od prejema obvestila o nastanku
dogodka, naročniku na lokačijo Stari trg 63, 8210 Trebnje, brezplačno dostaviti in priskrbeti
novo enakovredno vozilo oz. vozilo istega razreda, ki izpolnjuje vse tehnične lastnosti
zahtevane s to dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter je opremljeno z obvezno
in dodatno opremo zahtevano s strani naročnika.
Vozilo, ki ga ni možno več uporabljati, izvajaleč s strani naročnika prevzame na lokačiji
navedeni v predhodnem odstavku tega člena (razen v primeru tatvine in odtujitve vozila),
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pogodbeni stranki pa najkasneje v roku 5 delovnih dni po izročitvi napišeta in podpišeta
zapisnik o vračilu vozila izvajalču. Ob prevzemu najmanj enakovrednega nadomestnega
vozila pogodbeni stranki napišeta in podpišeta zapisnik o prevzemu nadomestnega vozila.
Izvajalec ne sme omejevati količine dnevno prevoženih kilometrov z nadomestnim vozilom.
V primeru totalne škode, tatvine ali odtujitve vozila je izvajaleč upravičen do izplačila
zavarovalnine v skladu z zavarovalno polico, ki bo za vozilo sklenjena.
V primeru, da zavarovalniča ob nastanku totalne škode, tatvine ali odtujitve vozila deloma ali
v čeloti zavrne izplačilo zavarovalnine se nastala situačija presoja v skladu z zakonodajo, ki
ureja avtomobilsko zavarovanje.
Nastala škoda se v tem primeru prav tako določi v skladu z zakonodajo, ki ureja avtomobilsko
zavarovanje.

32. člen
Izvajaleč lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, vendar v podizvajanje ne sme oddati
čelotnega javnega naročila.
Izvajalec lahko to pogodbo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za
katere je naročnik ugotovil, da za njih ne obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjujejo vse
pogoje, ki so bili za podizvajalče določeni v dokumentačiji v zvezi z oddajo javnega naročila.
V kolikor na strani izvajalča nastane potreba po angažiranju novih podizvajalčev ali zamenjavi
podizvajalča, lahko izvajaleč angažira nove podizvajalče samo po predhodnem soglasju
naročnika, pri čemer mora izvajaleč za vsakega novega podizvajalča dokazati, da zanj ne
obstajajo razlogi za izključitev in izpolnjuje vse pogoje, ki so bili za podizvajalče določeni v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Izvajaleč mora v primeru morebitne zamenjave podizvajalčev ali angažiranja novih
podizvajalčev v roku 5 dni predložiti naročniku v potrditev nov seznam podizvajalčev,
vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentačijo in podizvajalsko pogodbo, ki
potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Novega podizvajalca, v kolikor izpolnjuje vse
pogoje, naročnik potrdi s soglasjem. Izvajaleč pogodbenih del ne sme izvajati s podizvajalčem,
ki je bil priglašen po roku za oddajo ponudb in ki še ni bil potrjen s strani naročnika.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajaleč, ki ga izvajaleč ni navedel v svoji ponudbi in
zanj tudi ni dobil naknadnega soglasja naročnika, ima pravičo odpovedati pogodbo o izvedbi
javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravičo, da kadarkoli preveri, delavči katerega
podizvajalča opravljajo delo, vendar pa je to zgolj praviča in ne dolžnost naročnika. Vsi delavči
so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

115 | S t r a n

Naročnik si pridržuje tudi pravičo, da sproži prekrškovni postopek pred Državno revizijsko
komisijo, v kolikor so podani zakonski razlogi zanj.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalča oziroma vključitev novega
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če
podizvajaleč ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalče v dokumentačiji
v zvezi z oddajo javnega naročila ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje.
Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje
v desetih dneh od prejema predloga, pri čemer gre v tem primeru za instrukčijski rok, ki ne
vpliva na pravičo naročnika do zavrnitve podizvajalča, če za to obstajajo utemeljeni razlogi.
Naročnik si pridržuje pravičo, da lahko zahteva zamenjavo podizvajalča.

33. člen
Izvajalec odgovarja za delo podizvajalcev tako, kot bi ga opravil sam, oziroma v celoti
odgovarja za izvedbo pogodbenih del proti naročniku.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalčem, ki zahteva neposredno
plačilo, mora:
- glavni izvajaleč v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situačije s strani glavnega izvajalča neposredno plačuje podizvajalču,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu e-računu ali situačiji priložiti račun ali situačijo podizvajalča, ki ga
je predhodno potrdil,
- glavni izvajalec svojemu e-računu priložiti spečifikačijo prejemnikov plačil,
- za vsakega podizvajalča predložiti podizvajalsko pogodbo in vse dodatke k tej pogodbi.
Če se neposredno plačilo podizvajalčem ne bo izvajalo, glavni izvajaleč naročniku najpozneje
v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situačije pošlje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo vseh podizvajalčev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je
podizvajaleč, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve
oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Navedena pogodbena določba velja kot izpolnitev obveznosti naročnika o pozivanju glavnega
izvajalča k predložitvi izjav, navedenih v prejšnjem odstavku tega člena.
Naročnik glavnega izvajalča opozarja, da nepredložitev izjav predstavlja elemente prekrška,
za katerega je med drugim zagrožena stranska sankčija izločitve iz postopkov javnega
naročanja.
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34. člen
Izvajaleč pri izvajanju pogodbe nastopa s sledečimi podizvajalči:
Podatki o podizvajalcu:
Podizvajalec:
Naziv:
Polni naslov:
Identifikacijska
Številka za DDV:
Matična številka:
Številka računa:
Banka:
Vsaka vrsta del, ki jih bo
izvedel podizvajalec:
Predmet naročila:
Količina:
Vrednost v EUR brez DDV:
Delež del podizvajalča
(v %):
Podizvajalec
zahteva
neposredna plačila
(DA/NE)

(V primeru nastopanja z večjim številom podizvajalcev se strani pogodbe, kjer so navedeni
podatki o podizvajalcih in o vrsti, količini, vrednosti del in ostalem v ustreznem številu kopira).
Izvajaleč pooblašča naročnika, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalči, naročnik
na podlagi potrjene situacije plača neposredno tem podizvajalčem, v kolikor podizvajalči
neposredno plačilo izrečno in pravočasno zahtevajo.
Izvajalec je v celoti odgovoren za izvajanje del, zamude in malomarnost ter napake svojih
podizvajalcev in njihovih predstavnikov/delavcev. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo
prejetega naročila proti naročniku.
35. člen
Izvajaleč pri izvajanju pogodbe nastopa s sledečim partnerjem / partnerji:
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Podatki o partnerju:
Partner:
Naziv:
Polni naslov:
Identifikacijska
Številka za DDV:
Matična številka:
Številka računa:
Banka:
Vsaka vrsta del, ki jih bo
izvedel partner:
Predmet naročila:
Količina:
Vrednost v EUR brez DDV:
Delež del partnerja (v %):

(V primeru skupne ponudbe se v zgornji obrazec napiše podatke o partnerjih).
(V primeru nastopanja z večjim številom partnerjev se strani pogodbe, kjer so navedeni podatki
o partnerjih in o vrsti, količini, vrednosti del in ostalem v ustreznem številu kopira).

36. člen
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno
od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli
vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz
razlogov, ki so izven njenega nadzora.
37. člen
Pooblaščeni predstavnik izvajalča je ________________________________________, telefon:
_______________, e-naslov: ___________________________________.
Skrbnik te pogodbe za izvajalca je _______________________________, telefon: _____________________, enaslov: __________________________________.
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Pooblaščeni predstavnik naročnika je ________________.
Skrbnik te pogodbe, ki bo skrbel tudi za strokovno-tehnični del izvedbe predmeta pogodbe,
je: ____________________, e-naslov: _________________.
V imenu naročnika lahko po potrebi kot skrbnik te pogodbe za vozila, ki jih ima v uporabi oz.
najemu nastopa tudi drugi pooblaščeni predstavnik / predstavniča naročnika.
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku
sedem (7) delovnih dni po zamenjavi.

38. člen
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki
po pošti na sedež pogodbene stranke ali na e-poštne naslove, navedene v predhodnem členu
te pogodbe.
Pomembne komunikačije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek storitev in dobav,
navodila za izvajanje storitev ter spremembo teh, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila,
odredbe, opomine in pritožbe.
Operativne komunikačije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona.
Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu
s to pogodbo.
Pošta, poslana na elektronske naslove, se šteje drugi pogodbeni stranki za vročena drugi
delovni dan po pošiljanju, razen če je pošiljatelju poslano sporočilo o odsotnosti prejemnika
in v primeru česar se šteje, da pošta tej osebi ni bila vročena. V tem primeru se pisanje vroči
drugo pogodbeni stranki na sedež te stranke, pri čemer se šteje, da je vročena petnajsti dan
po pošiljanju.
39. člen
Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe neki tretji osebi, ki ni
pogodbena stranka, brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen
morebitnih pravič do zneskov, ki so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.
40. člen
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Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani
druge pogodbene stranke, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki
dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

41. člen
Za hujšo kršitev pogodbenih določil, zaradi katerih lahko naročnik predčasno odstopi od
pogodbe, štejejo zlasti:
- izvajaleč ni pričel z izvajanjem storitev v dogovorjenem roku,
- naročnik se zoper istovrstno kršitev ali nekvalitetno izvedbo storitve pisno pritoži
trikrat zapored v obdobju dveh mesecev,
- izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne
odpravi napak v naknadnem roku, ki mu ga da naročnik,
- nedoseganje pogodbeno dogovorjene kvalitete in nevzpostavitev le-te niti v
naknadnem primernem roku, ki ga določi naročnik,
- izvajaleč zaide v takšno finančno situačijo, ki mu onemogoča izvedbo pogodbenih
obveznosti,
- izvajaleč s svojim ravnanjem ali opustitvami povzroča nevarnost nastanka škode za
naročnika in ga je na možnost odpovedi iz tega razloga naročnik posebej opozoril,
- in drugi primeri, določeni v tej pogodbi.
Odstop od pogodbe lahko naročnik razen za zgoraj navedene kršitve iz druge in četrte alineje
uveljavlja po opominu, po katerem izvajaleč ne odpravi kršitve oziroma je kršitev kljub
opominu ponovno zagrešil, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti
izvajalcu poslan pisno ali na elektronski način v skladu z 42. členom te pogodbe.
Odstop naročnika od pogodbe učinkuje s tistim dnem po prejemu izjave o odstopu pri
izvajalču kot ga določi naročnik, vendar najmanj trideseti dan po prejemu izjave pri izvajalču.
V tem času je izvajaleč dolžan izvajati vsa dela v skladu s pogodbo.
Naročnik ima v primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, pravičo zahtevati
povrnitev nastale škode (tudi stroškov postopka izbire novega izvajalča).
Naročnik lahko od pogodbe odstopi s takojšnjim učinkom v primeru začetka uvedbe enega od
postopkov insolventnosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti
in prisilnem prenehanju zoper izvajalca.
42. člen
V primeru, da naročnik nima zagotovljenih sredstev za izvajanje predmeta naročila in
preneha z opravljanjem dejavnosti izvajanja pomoči na domu, ima pravičo do predčasne
prekinitve te pogodbe z enostransko odpovedjo pogodbe z odpovednim rokom treh (3)
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mesečev, brez posledič pravne ali finančne narave. V primeru, da naročnik preneha izvajati
pomoč na domu le na delu območja, na katerem izvaja pomoč na domu v času oddaje javnega
naročila, si pridržuje pravičo, da odstopi od pogodbe le deloma in zmanjša število najetih
vozil. Izvajalec se v primeru odstopa od pogodbe na podlagi tega odstavka odpoveduje vsem
finančnim in drugim zahtevkom do naročnika.
Izvajalec v primeru enostranskega razdora pogodbe po tem členu pogodbe, ni upravičen do
kakršnekoli odškodnine ali denarnih nadomestil ali povračil morebitne škode. Torej naročnik
izvajalču zaradi predčasne odpovedi pogodbe ni dolžan poravnati stroškov preostalih
neplačanih najemnin, stroškov kakršnih koli pavšalnih odškodnin, stroškov nastalih zaradi
prevzema predmeta najema, transporta, čenitve, hrambe in vnovčitve, škodo zaradi
nerealizirane pogodbe, drugih administrativnih in manipulativnih stroškov ter ostalih
stroškov.
43. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge
podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja
pogodbe in tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe.
Izvajaleč zagotavlja, da bo spoštoval varovanje naročnikovih osebnih podatkov, ki mu bodo
posredovani ali se bo z njimi seznanil vezano na izvajanje pogodbenih del.
Izvajaleč zagotavlja, da bodo vsi delavči, ki bodo izvajali pogodbena dela, spoštovali varovanje
naročnikovih osebnih podatkov, ki jim bodo posredovani ali se bodo z njimi seznanili vezano
na izvajanje pogodbenih del.
Vsi izvedbeni kadri so kot poslovno skrivnost dolžni spoštovati in varovati podatke, s katerimi
bi se seznanili med svojim delom. Določbe o varovanju poslovnih skrivnosti zavezujejo
izvajalca in njegove kadre tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe, izvedbeni kader pa tudi
po prenehanju delovnega ali pogodbenega razmerja z izvajalcem.
44. člen
Pogodbo je potrebno razlagati po jezikovni razlagi. V primeru, če pogodbena določila
posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila Obligačijskega zakonika in druge
veljavne zakonodaje ter drugih predpisov, ki urejajo področje pogodbenih del.
Naslednji dokumenti se štejejo kot sestavni del te pogodbe:
a) dokumentačija v zvezi z oddajo javnega naročila (razpisna dokumentačija) z vsemi
dodatnimi pojasnili, dopolnitvami, prilogami in vsemi drugimi dokumenti, ki sestavljajo
dokumentačijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
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b) ponudba izvajalča, navedena v 1. členu te pogodbe vključno z vsemi priloženimi dokazili in
izjavami.
V primeru navzkrižnih določb med zgornjimi dokumenti veljajo prioritetno določila pogodbe,
nato pa sestavni deli pogodbe po zgoraj navedenem vrstnem redu.

45. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta pogodbeni stranki in velja za čas veljavnosti, kot je
opredeljeno v pogodbi.

46. člen
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom k pogodbi, ki ga sprejmeta in
podpišeta obe pogodbeni stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače.
Spremembe pogodbe so mogoče na podlagi 95. člena ZJN-3. V takšnem primeru bo naročnik
na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o spremembi pogodbe o izvedbi javnega naročila v
času njegove veljavnosti v skladu s 59. členom ZJN-3.
Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe.
Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela
doseči neveljavna določba.
Sprememba roka izvedbe, v primeru nastopa nepredvidenih okoliščin, ne predstavlja
bistvene spremembe pogodbe.
47. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti
sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o
sporih iz pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika, po slovenskem
pravu.
48. člen
Pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) izvoda.
49. člen
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 organizačije iz javnega sektorja
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev
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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.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupčije ali drugih organov,
glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.

Datum: _______________________________

Datum: _______________________________

Št. pogodbe: ____________________________

Št. pogodbe: ____________________________

Izvajalec:

Naročnik:

________________________________________

Dom starejših občanov Trebnje

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopnik:

________________________________________

Direktorica
Mateja Ribič
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PRILOGA št. 12

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU
PONUDNIKA

PONUDNIK:
NASLOV:

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupčije
(Ur. L. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve
transparentnosti posla in preprečitve korupčijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot
zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v
postopku javnega naročanja):
Firma ponudnika: ________________________________________________________
Sedež ponudnika (država, uliča in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
________________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki
niso vpisane v poslovnem registru: ______________________________
Ponudnik je nosileč tihe družbe (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Lastniška struktura ponudnika:
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:
Fizična oseba 1:
Ime in priimek: ________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, uliča in
hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilča tihe družbe: ____________________________________________________

Fizična oseba 2:
Ime in priimek: ________________________________________________________________
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Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, uliča in
hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilča tihe družbe: ____________________________________________________
Fizična oseba 3:
Ime in priimek: ________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, uliča in
hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilča tihe družbe: _______________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna
oseba nosilec tihe družbe:
Naziv pravne osebe: _________________________________________________________________
Sedež pravne osebe: _________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v
poslovnem registru: __________________________________________________________________
Pravna oseba je hkrati nosileč tihe družbe (ustrezno označi): DA ___ NE ___
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:
Ime in priimek: _____________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, uliča in
hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilča tihe družbe: _______________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe s ponudnikom:
Naziv pravne osebe: ____________________________________________________________
Sedež pravne osebe: ____________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v
poslovnem registru: __________________________________________________________________
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:
Naziv pravne osebe: ____________________________________________________________
Sedež pravne osebe: ____________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v
poslovnem registru: __________________________________________________________________
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povezana na način _____________________________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeleženče v lastništvu ponudnika navedel:




vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnič, oziroma je
udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravičah, upravljanju ali kapitalu pravne
osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej
podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali
drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o finančiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v čelotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih
oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru
lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil
o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

KRAJ

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).
V primeru nastopanja s podizvajalči je potrebno izjavo priložiti tudi za vsakega podizvajalca posebej
(izjava se fotokopira).
V primeru sklicevanja na zmogljivosti drugega subjekta (81.člen ZJN-3) je potrebno izjavo priložiti za
vsak drugi subjekt posebej (izjava se fotokopira).
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PRILOGA št. 13
IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI ZAVAROVALNE POLICE

V zvezi z javnim naročilom »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo
5 let« objavljenem na portalu javnih naročil,
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani za
izvajalča za javno naročilo: »Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let«,

-

naročniku najkasneje ob primopredaji vozil za vsako vozilo predložili ustrezno kopijo
zavarovalne police in potrdilo o plačilu zavarovalne premije za vsako izmed
polic skladno z zahtevami naročnika,

-

imeli ves čas trajanja najema ustrezno zavarovana vsa vozila,

-

sklenili zavarovalno poličo/pogodbo v svojem imenu in za svoj račun, in sičer najmanj v
obsegu, ki je določen s strani naročnika,

-

v okviru vzdrževanja vozila in opreme, ki je predmet najema, opravili brezplačno tudi vsa
popravila v primeru kakršnihkoli okvar ali poškodb vozila in opreme, ki so predmet
najema, in zagotovil za čas popravila vozila (ne glede na vzrok popravila, torej tudi v
primeru nesreče) nadomestno vozilo,

-

za vsako vozilo sklenili zavarovanje avtomobilske odgovornosti z upoštevanjem
zavarovalnih vsot določenih z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu (ZOZP; Uradni
list RS, št. 93/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF in 33/16 – PZ-F),

-

za vsako vozilo sklenili zavarovanje AO – PLUS, s katerim smo zavezani povrniti pravno
priznano škodo, ki jo zaradi telesnih poškodb v prometni nesreči z motornim vozilom
utrpi zavarovaneč (voznik), kot povzročitelju prometne nesreče,

-

v kasko zavarovanje vseh vozil, kot predmet zavarovanja vključili vozila in njihove
sestavne dele, dokler so vgrajeni ali pritrjeni v oziroma na vozilo ( za sestavne dele vozil
se šteje tovarniško vgrajena oprema in deli vozila, ki jih proizvajaleč (standardno) serijsko
vgrajuje v določen tip vozila ter vsa dodatna in druga oprema, ki je predmet najema),

-

za vsako vozilo sklenili polno avtomobilsko kasko zavarovanje brez odbitne franšize,

-

z zavarovanjem krili tudi avtomobilsko asistenco skladno z zahtevami naročnika, podanih
v razpisni dokumentaciji,
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-

naročniku na njegovo zahtevo čeloten čas veljavnosti pogodbe predložili uradno potrdilo
zavarovalniče, da so premije plačane in da zavarovalne police nudijo ustrezno kritje.

KRAJ

ZIG

PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in
podpis
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PRILOGA št. 14
POŠILJATELJ:
Naziv:
Naslov:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Elektronski
naslov:
☐ ponudba
☐ sprememba

☐ umik

(ustrezno označite)

!! NE ODPIRAJ – PONUDBA !!
Oddaja javnega naročila:
Poslovni najem 10 osebnih vozil z nizkimi emisijami za dobo 5 let
(izpolni vložišče naročnika):
Datum prispetja:
Ura prispetja:
Podpis:
Številka zadeve: 4301-1/2018

NASLOVNIK:
Dom starejših občanov Trebnje
Stari trg 63, 8210 Trebnje

