Številka: JNMV-0002/2017-S-POG
Datum: 17. 8. 2017

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO
JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila:

»Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«

Številka javnega naročila
JNMV-0002/2017-S-POG

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu za javna naročila pod številko
objave JN007629/2017-W01, z dne 21.8.2017.

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

Naročnik:

Kontaktni podatki naročnika

Kontaktna oseba naročnika

Dušan Rupnik

Telefon

+386 02 8055403

Fax

+386 02 8055410

Elektronski naslov

dusan.rupnik@komunala-slb.si

Naslov spletne strani

http://www.komunala-slb.si

Predmet
javnega naročila

»Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«

Povabilo

Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni
razpis) za »Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«
Vabimo vas, da podate ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili za izdelavo
ponudbe.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.

Dokumentacija

Dokumentacija je pripravljena v skladu z 67. in 68. členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/2015, nadaljevanju ZJN-3).
Sestavni del dokumentacije je:
POVABILO K PREDLOŽITVI PONUDBE
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
SPLOŠNO
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI
PONUDNIKA
Osnovna sposobnost
Poklicna sposobnost
Ekonomska in finančna sposobnost
Tehnična in kadrovska sposobnost
MERILO ZA IZBIRO
POGOJI
SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI
SPREMEMBA IN UMIK PONUDBE
POUK O PRAVNEM SREDSTVU
Ovojnica
OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

Vrsta postopka:

Postopek naročila male vrednosti v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju ZJN-3)
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Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

Tehnične karakteristike predmeta javnega naročila
1. Splošno
Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava odpadka s klasifikacijsko številko 19 08 05 –
mulj iz čistilne naprave komunalnih odpadnih voda, iz Centralne čistilne naprave
Slovenska Bistrica (v nadaljevanju CČN) in čistilne naprave Pragersko (v nadaljevanju ČN),
pri čemer je naročnik imetnik odpadka, ponudnik pa zbiralec, predelovalec, sežigalec,
odstranjevalec ali posrednik tega odpadka. Ponudnik mora ponudbi priložiti veljavno
potrdilo Agencije Republike Slovenije za okolje, da je ponudnik vpisan v seznam oseb, ki
ravnajo z odpadki (zbiralec, predelovalec, sežigalec, odstranjevalec ali posrednik)
odpadka s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 – mulji iz čistilnih naprav komunalnih
odpadnih voda. Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo imel ves čas trajanja pogodbe
veljavno potrdilo ARSO, da je vpisan v seznam oseb, ki ravnajo z odpadki s to
klasifikacijsko številko. Prav tako mora biti aktiviran v sistemu ARSO-IS odpadki.
Ponudnik se zavezuje, da bo opravil prevzeta dela skladno z veljavnimi predpisi, normativi
in standardi, ki urejajo tovrstno izvedbo del, opravil dela kvalitetno in v roku, skrbel za
dobro ime naročnika, upošteval zahteve varstva pri delu in upošteval vse varstvene
predpise ter dela po tej pogodbi zavaroval tudi proti tretji osebi. Zavezuje se, da bo
ravnal v skladu z navodili predstavnika naročnika in odgovornih nadzornikov občin,
inšpekcijskih služb in drugih pristojnih organov in vsa dela in naloge izvajal po
predhodnem usklajevanju z naročnikom v obsegu razpisanih del.

Predmet
javnega naročila

2. Prevzem odpadka
Odpadek se prevzema na dveh lokacijah:
a.) na lokaciji CČN Slovenska Bistrica, Kolodvorska 99, 2310 Slovenska Bistrica kot
dehidrirano blato s cca. 25 -33 % suhe snovi in na lokaciji,
b.) ČN Pragersko, Travniška NH, 2331 Pragersko, kot dehidrirano blato s cca. 20 -27 %
suhe snovi.
Dehidrirano blato se nalaga v ponudnikov rolo kontejner in se odpelje po predhodni
najavi.
Trenutne dinamike odvoza in tipi kontejnerjev so:
a.) CČN Slovenska Bistrica: 2 x tedensko, pokrit kontejner, volumen do 20m3
b.) ČN Pragersko: 2 x tedensko, kontejner -platno (problem višin), volumen 15-20 m3
Prevozi se izvajajo po dogovorjenem terminskem planu oz. se prilagodijo režimu
delovanja obdelave blata. Oddajo odpadka telefonsko ali pisno napoveduje tehnično
osebje CČN Slovenska Bistrica in ČN Pragersko. Ponudnik mora prevzemati naročnikov
odpadek v 24 urah po sporočeni zahtevi naročnika. Način sporočanja bo dogovorjen z
izbranim izvajalcem. Naročnik si pridružuje pravico odpovedi odvoza do 4 ure pred
načrtovanim odvozom s telefonskim klicem oz. na drug način, ki je dogovorjen med
naročnikom in izvajalcem.
Ob odvzemu kontejnerjev poskrbi tudi za manipulacijo praznih kontejnerjev in jih postavi
na lokacijo polnjenja.
Odpadki se prevzemajo v delovnem času naročnika od 7.00 do 14.00 ure.
Prevzem in odstranjevanje dehidriranega blata zajema transport, razlaganje in
odstranjevanje blata iz CČN in ČN, pri čemer mora ponudnik storitve skrbeti za vso
potrebno spremljajočo dokumentacijo – evidenčni list odpadkov. Količino odpadka
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ugotavlja izvajalec s tehtanjem na tehtnici, ki ima veljaven certifikat o kalibraciji. Tehtanje
odpadka mora biti vključeno v ceno storitve.
3. Količine odpadkov
Okvirna letna količina dehidriranega mulja na CČN Slovenska Bistrica je cca. 1.000 t
letno. Okvirna letna dehidriranega mulja na ČN Pragersko je cca. 400 t letno. Naročnik se
ne obvezuje, da bo naročilo v celoti realizirano v predvidenem obsegu. Ponudnik mora
ponuditi prevzem blata za celotno predvideno količino.
4. Oblikovanje cene
Cena prevzema, odstranjevanja in končne obdelave blata mora vključevati vse stroške ,
ki jih bo ponudnik imel (dostava kontejnerjev, transporti, obdelava odpadka, pridobitev
dovoljenj, soglasij, garancij,...) za dve leti. Za obe lokaciji prevzema, odstranjevanja in
obdelave odpadka mora biti enaka cena. Ponudbena cena mora biti fiksna za celotno
obdobje pogodbe.
5. Obračun storitve
Osnova za obračun storitve so tehtalni in evidenčni listi, ki so priloga računu. Račun se
izstavi do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Plačevanje s strani naročnika poteka
mesečno, v 30 dneh od opravljene zadnje storitve za pretekli mesec.
6. Razno
Ogled na lokacijah CČN Slovenska Bistrica in ČN Pragersko je možen za vse ponudnike, po
predhodni pisni vlogi na naslov: info@komunala-slb.si. V vlogi je potrebno navesti
kontaktno osebo ponudnika, s katero se uskladi termin ogleda. Ogled se lahko opravi
najkasneje 10 dni pred oddajo ponudbe. Ob ogledu bo možno dobiti želeno količino
vzorca dehidriranega blata.
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»Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«

Dodatni pogoji
in dokazila

Rok veljavnosti
ponudbe:
Variantne
ponudbe
Ogled
ponudnika
Jezik ponudbe

Pojasnila

Popolnost
ponudbe

Pri pripravi ponudbe mora ponudnik upoštevati naslednje:
Uredbo o zelenem javnem naročanju.
Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale zahtev iz tehničnih specifikacij, bo naročnik izločil iz
nadaljnjega postopka.

Ponudba mora biti veljavna do 31.10.2017 oz. do sklenitve pogodbe.
V primeru krajše veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudbe do podpisa
pogodbe.
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane, saj pomenijo spremembo v materialu, količini in
načinu dela.
Ogled na lokaciji: CČN Slovenska Bistrica in ČN Pragersko.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Vsa dokazila o izpolnjevanju zahtev (certifikati… ) morajo biti v slovenskem jeziku.
Dopusten je uradni prevod listin (certifikati …).
Naročnik bo podal dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred
rokom za oddajo ponudbe, to je do 1.9.2017 do 12.00 ure, pod pogojem, da je bila
zahteva za pojasnilo podana pravočasno.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v
roku, ki je objavljen na portalu javnih naročil.
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest
dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne
dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi
podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
 Obrazec ponudbe (Obrazec št. 1);
 Predračun (Obrazec št. 1/a);
 Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence (Obrazec 2/a in 2/b);
 Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradne evidence o izpolnjevanju davčnih
obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja (Obrazec št. 3 );
 Izjava za pridobitev osebnih podatkov (Obrazec št. 4 );
 Izjavo o plačilnih pogojih (Obrazec št. 5)
 Izjava o poklicni sposobnosti (Obrazec št. 6)
 Izjavo o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti (Obrazec št. 7)
 Zavarovanje za resnost ponudbe (Obrazec št. 8)
Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (Obrazec št. 8/a)
Izjava o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (Obrazec št. 8/b)
Vzorec menične izjave s pooblastilom (Obrazec št. 8/c)
 Seznam referenc ponudnika, potrditev reference št.1, št.2 (Obrazec št. 9)
 Izjava o seznanitvi z značilnostmi in opisom predmeta javnega razpisa ter strinjanje z
navedenimi pogoji (Obrazec št. 10)
 Seznam podizvajalcev (Obrazec št. 11)
 Podatki o podizvajalcu (Obrazec št. 12)
 Izjava podizvajalca (Obrazec št. 13)
 Parafiran vzorec pogodbe (Obrazec št. 14)
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Obrazec ESPD (Obrazec št. 15)
Izpolnjen obrazec: Ovojnica, nalepljen na zunanjo ovojnico (kuverto) ponudbe;
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje
in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v tem členu Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe.



Ponudbe morajo prispeti na naslov:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica
do 7.9.2017 do 12.00.

Predložitev
ponudb

Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega
razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila. Označen mora biti naslov
pošiljatelja (izpolnjen obrazec Ovojnica).
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in
bodo pravilno označene.
Ponudba mora biti zvezana ali speta v mapo.
V kolikor ponudnik dopolni ali umakne ponudbo, mora biti sprememba označeno “NE
ODPIRAJ – SPREMEMBA ali UMIK PONUDBE” in številka objave javnega razpisa na
Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Označen mora biti naslov pošiljatelja.
Odpiranje ponudb bo javno in se prične 7.9.2017 ob 13.00 v prostorih Komunale
Slovenska Bistrica d.o.o.
Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija. Zapisnik odpiranja bodo prejeli vsi
ponudniki.

Odpiranje
ponudb

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji pristojni za odpiranje ponudb izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem
odpiranju ponudb. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so po zakonu
ali aktu pravne osebe oz. samostojnega podjetnika pooblaščeni oz. registrirani za
zastopanje (npr. direktor, prokurist). Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Po javnem odpiranju ponudb bo naročnik zapisnik o javnem odpiranju, vsa obvestila,
zahteve za dopolnitev formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem
naročilu pošiljala kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

Obveščanje
ponudnika
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Ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika
OSNOVNA SPOSOBNOST
1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski
subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je
drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica
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 kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) – v skladu s prvim
odstavkom 75. člena ZJN-3.
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika / partnerja / podizvajalca
ter
pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc in pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence

2. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je

Pogoji, ki jih
morajo
izpolnjevati
ponudniki za
sodelovanje v
postopku
oddaje javnega
naročila in
njihovo
dokazovanje

ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami ter, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom
roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike
Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo - v skladu s četrtim odstavkom 75.
člena ZJN-3
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika / partnerja / podizvajalca
3. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski
subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da
gospodarski 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 - v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3.
Ponudnik mora podati Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradne evidence o
izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku javnega naročanja ter ESPD
obrazec
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika / partnerja / podizvajalca
Ponudnik mora podati dokazila o osnovni sposobnosti gospodarskega subjekta
(kandidata, ponudnika, osebe, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje in
podizvajalca).
4. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski
subjekt tudi v naslednjih primerih:
- če bo naročnik lahko z ustreznimi sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt
zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
- če bo naročnik upravičeno sklepal, da je gospodarski subjekt z drugimi
gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz
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prejšnjega stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na
podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek
ugotavljanja kršitve;
- če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ne bo mogoče
učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi (okvirnem sporazumu)
o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključnih obveznosti, zaradi česar je naročnik
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe (okvirnega
sporazuma) ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sankcije;
- če bo gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju
informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ne bo razkril teh informacij ali če ne
more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
- če bo gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika
ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno
prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče
informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali
oddaji javnega naročila.
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika / partnerja / podizvajalca
POKLICNA SPOSOBNOST
5. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s
predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: Izjava poklicna sposobnost
6. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani
posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika / partnerja / podizvajalca
EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
7. Ponudnik mora nuditi vsaj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z
dnem prejema pravilno izstavljenega računa.
Dokazilo: Izjava o plačilnih pogojih
TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST
8. Ponudnik je kakovostno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika / partnerja / podizvajalca
9. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih
reklamacij glede kakovosti storitve in nespoštovanja drugih določil pogodbe.
Če naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti,
lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.
Dokazilo: Izpolnjen ESPD obrazec za ponudnika / partnerja / podizvajalca
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10. Ponudnik se zavezuje storitev opravljati redno skladno s terminskim planom.
V primeru okvare vozila za transport odpadka je potrebno zagotoviti primerno
nadomestno vozilo in v roku najkasneje 24 ur opraviti storitev. O tem se
pisno oz. telefonsko obvesti naročnika. V nasprotnem primeru lahko naročnik
prekine pogodbo z izvajalcem zaradi nevestnega izvajanja odvozov.
DODATNE ZAHTEVE
11. Dodatne zahteve
Ponudnik mora imeti zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati pri prevozu odpadka tretjim osebam. V primeru skupne ponudbe mora
ta pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Dokazilo: podpisan obrazec 7

Predložitev
dokazil

Ponudniki morajo izjave predložiti na ESPD obrazcu ter na predpisanih obrazcih brez
dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnikov se ne upoštevajo. Potrdila oz.
dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini
originala.
Ponudnik mora predložiti naslednjo obliko finančnega zavarovanja:
1.Obrazec zavarovanje za resnost ponudbe
- Bianco menico v višini 3% vrednosti ponudbe brez DDV za resnost ponudbe
Naročnik bo unovčil zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
a.če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za predložitev ponudbe
b.če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe:
-ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe ali
-ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
Dokazilo: izpolnjen obrazec 8
2.Menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe

Zavarovanje
ponudbe

Dokazilo: izpolnjen obrazec 8/a
3.Izjavo o predložitvi menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Ponudnik bo moral v 10 dneh po podpisu pogodbe priložiti bianco menico v
višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
plačljivo na prvi poziv.
Naročnik bo lahko unovčil menico v primeru nekakovostnega izvajanja javnega
naročila in kršitvi pogodbenih določil oz. določil pogodbe.
S to garancijo se izvajalec zavezuje, da bo svojo pogodbeno obveznost izpolnil v
dogovorjeni kvaliteti, količini in pogodbenem roku.
Pogodba postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Dokazilo: izpolnjen obrazec 8/b
4. Vzorec menične izjave s pooblastilom (Obrazec št. 8/c)
Dokazilo: izpolnjen obrazec 8/c
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12.Reference ponudnika
Ponudnik je dolžan pridobiti ustrezne reference. Upoštevajo se samo
ponudniki, ki so v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno
izvedli in zaključili vsaj dva istovrstna posla (kot je predmet javnega naročila)
in sicer, da imajo uspešne izkušnje kot izvajalec prevzema odpadka s
klasifikacijsko številko 19 08 05 iz čistilnih naprav pri dveh naročnikih v
vrednosti najmanj 10.000,00 eur/leto z DDV.Naročnik si pridržuje pravico, da
preveri ter zahteva dokazila o izvedbi navedenega referenčnega dela.
Dokazilo: izpolnjen obrazec 9

Skupna
ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt
o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino
gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno
solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih
subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno
sposobnost ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja
ponudnika.

Ponudba

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo
biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Ponudba mora biti zvezana ali speta v mapo.
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na vseh straneh parafirati , na zadnji strani pa
tudi žigosati.

Priprava cene

Cene v ponudbi morajo biti izražene v EUR in morajo vključevati vse stroške izvajalca, ki
so potrebni za izvedbo naročila (davki, transportni in zavarovalni stroški, skladiščenje,
popuste…).
Cene so za čas veljavnosti pogodbe fiksne in nespremenljive.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske
napake, bo ravnal v skladu z 89. členom ZJN-3.

Sprememba
javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru
zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev,
naročnik ne bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če
ne bo imel zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega
ponudnika oz. razveljavi javno naročilo ali zmanjša obseg storitev.
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Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da
je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko
vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal
kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev
naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
Pregled ponudb
in pridobitev
priznane
sposobnosti.
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev,
navedenih v predloženih izjavah v ponudbi, v skladu z ZJN-3.
Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji preveril obstoj in vsebino podatkov iz
najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali
dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o
prekršku v skladu z 112. členom ZJN 3.

Spremembe
ponudbe

Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili,
ki so opredeljena v teh navodilih. Popusti ali spremembe cene so možne le, če so
vsebovane v originalno predloženi ponudbi ali pa na podlagi predložitve spremenjene
ponudbe do datuma in ure določene za oddajo ponudb.
Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.

Podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi
izpolniti vse zahtevane podatke o podizvajalcih.

Ustavitev
postopka

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

Merilo za izbor

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo je najnižja končna cena
ponudbenega predračuna.
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, jo bo v skladu z ZJN- 3 zavrnil.

Rok plačila

Naročnik bo storitev plačeval v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljene fakture.
Ponudnik bo naročniku izstavljal račune enkrat mesečno.

Pravno
varstvo

POUK O PRAVNEM SREDSTVU
Zahtevek za pred revizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D; ZPVPJN) vloži
vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je
bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za
pred revizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročanja.
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Vlagatelj mora ob vložitvi pred revizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali
razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za
finance
Transakcijski račun:

SI56 0110 0100 0358 802

Odprt pri:

Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija

SWIFT KODA:

BS LJ SI 2X

IBAN:

SI56011001000358802

Referenca:

11

16110-7111290-XXXXXXLL

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za pred
revizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu
oz. 8 dni od objave obvestila o dodatnih informacijah, če se s tem spreminjajo ali
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne
dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu.
Zahtevek za pred revizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo
zahtevka za pred revizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor
za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za pred revizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti
priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za
revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Direktor:
Blaž Gregorič, univ.dipl. inž. str.
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OVOJNICA
Pošiljatelj (vlagatelj):

Prejem vloge (izpolni prejemnik):

Naziv:

Datum in ura:

Naslov:

Zap št.:

Ponudba/Prijava
Sprememba
Umik

Podpis
pooblaščene
osebe

Javno naročilo (predmet):

Prejemnik:

PREVZEM, ODSTRANJEVANJE IN KONČNA OBDELAVA
MULJA IZ ČISTILNIH NAPRAV
Oznaka NMV: številka objave
JN007629/2017-W01
javnega razpisa na Portalu
javnih naročil
Rok za
oddajo:

Komunala SLovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

7.9.2017 do 12:00
PONUDBA, NE ODPIRAJ !

Žig:

Obrazec št. 1
Ponudnik: ____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica
PONUDBA ŠT.______
ZA JAVNO NAROČILO PREVZEM, ODSTRANJEVANJE IN KONČNA OBDELAVA MULJA IZ ČISTILNIH NAPRAV
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 21.8.2017, številka objave
JN007629/2017-W01, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.
Podatki o gospodarskem subjektu
Naziv podjetja
Naslov podjetja
Zakoniti zastopnik podjetja
Davčna številka podjetja
Matična številka podjetja
Številka TRR

Odgovorna oseba za podpis pogodbe
Odgovorna oseba za umik / odpoklic
pogodbe
Kontaktna oseba ponudnika za
obveščanje
Telefonska št. osebe, ki jo obvešča
ponudnik
Elektronski naslov osebe, ki jo
obvešča ponudnik
Odgovorna oseba za sprejem
naročila
Telefonska številka osebe, ki
sprejema naročila
Številka faxa za oddajo naročila
Elektronski naslov za oddajo naročila

Datum: ___________

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec št. 1/a
PONUDNIK: ______________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

PREDRAČUN
ZA JAVNO NAROČILO PREVZEM, ODSTRANJEVANJE IN KONČNA OBDELAVA MULJA IZ ČISTILNIH NAPRAV

Okvirna letna
količina
(v tonah)
Prevzem mulja (19 08 05) z 25-33 %
suhe snovi na CČN Slov. Bistrica
Prevzem mulja (19 08 05) z 20-27 %
suhe snovi na ČN Pragersko

Cena
za eno
tono
(EUR)

Skupna cena za
eno leto
( EUR )

Skupna cena za dve
leti
( EUR )

1000
400
SKUPAJ (brez ddv):
ddv (%)
SKUPAJ: (z ddv)

Datum:_______________

Žig in podpis ponudnika

Obrazec št. 2/a
Ponudnik: __________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

____________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Komunalo
Slovenska Bistrica d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila z oznako JN007629/2017-W01, v Kazenski evidenci RS/ ___________/pooblastitelj navede
evidenco, v kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/ pridobi potrdilo iz predmetne evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: _______________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: ______________________________________________________________________
KRAJ ROJSTVA: _________________________________________________________________________
OBČINA ROJSTVA: ______________________________________________________________________
DRŽAVA ROJSTVA: ______________________________________________________________________
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:


(ulica in hišna številka) _______________________________________________________________



(poštna številka in pošta)_____________________________________________________________

DRŽAVLJANSTVO: _______________________________________________________________________
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:_________________________________________________________

Datum:

Podpis pooblastitelja:

Obrazec št. 2/b
Ponudnik:__________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

______________________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam Komunalo Slovenska
Bistrica d.o.o., da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z
oznako JN007629/2017-W01, v Kazenski evidenci RS/ ___________/pooblastitelj navede evidenco, v
kolikor ne gre za Kazensko evidenco RS/ pridobi potrdilo iz predmetne evidence.
Podatki o pravni osebi:_____________________________________________________________________
Polno ime podjetja: _______________________________________________________________________
Sedež podjetja: __________________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: ___________________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _____________________________________________________
Matična številka podjetja: __________________________________________________________________

Datum:_____________

Žig in podpis pooblaščene osebe:

Obrazec št. 3
Ponudnik: ____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNE EVIDENCE O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH
OBVEZNOSTI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

____________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Komunalo
Slovenska Bistrica d.o.o, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila z oznako JN007629/2017-W01, pridobi naše podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti.

Podatki o pravni osebi:_____________________________________________________________________
Polno ime podjetja: _______________________________________________________________________
Sedež podjetja:___________________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: ___________________________________________________________________
Davčna številka podjetja: __________________________________________________________________

Datum:

Žig in podpis pooblaščene osebe:

Obrazec št. 4
Ponudnik: ____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., za namene javnega razpisa
_____________________________, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 21.8.2017 pod št. objave
JN007629/2017-W01, pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek:___________________________

Podpis: ________________________

b) Ime in priimek:___________________________

Podpis: _______________________

c) Ime in priimek:___________________________

Podpis: ________________________

d) Ime in priimek:___________________________

Podpis: ________________________

Datum:__________________

Žig in podpis ponudnika

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prevzem, odstranjevanje in
končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Obrazec št. 5
Ponudnik:_____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo:
o da nudimo ____ dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem izstavitve pravilno izstavljene fakture.

Zaradi sledljivosti dokumentov bomo na izstavljene račune navajali številko pogodbe, ki se nanaša na
izpeljano javno naročilo.

Datum:__________________

Žig in podpis ponudnika

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prevzem, odstranjevanje in
končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Obrazec št. 6
Ponudnik:_____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

IZJAVA O POKLICNI SPOSOBNOSTI

Izjavljamo da izpolnjujemo naslednje pogoje:
o da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali poslovni register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
a. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostave
_____________ številka _________________ .
b. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona ______________ pridobili
ustrezno dovoljenje , številka ___________________ izdano pri __________ dne _____________ in
smo člani naslednje organizacije ____________________ (vpisati le v primeru, če mora biti
gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali
podobno).
c. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.
(Če ste izbrali točko b., v tem primeru točke c. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke b., obkrožite točko c.)

Datum:__________________

Žig in podpis ponudnika

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prevzem, odstranjevanje in
končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Obrazec št. 7
Ponudnik:_____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo:
o

da smo pravilno in pravočasno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih pred objavo tega razpisa;

o

da bomo ne glede na že sklenjene pogodbe sposobni pravočasno, kvalitetno in skladno z zahtevami
naročnika opravljali storitev, ki je predmet naše pogodbe;

o

da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in ne spoštovanja
drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o ne
spoštovanju pogodbenih obveznosti.

o

da imamo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati pri prevozu odpadka tretjim
osebam.

Datum:______________________

Žig in podpis ponudnika:

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prevzem, odstranjevanje in
končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Obrazec št. 8

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Podatki o garantu:
Naziv garanta:
Naslov:
Kraj:
Za: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Datum: ___________________________________________________________________________
(vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: Bianco menica
ŠTEVILKA: _______________________________________________________________________
(vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: ________________________________________________________________________
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK ZAVAROVANJA: _________________________________________________________
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega
naročanja)
UPRAVIČENEC: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega
naročanja št.: JN007629/2017-W01 (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega
naročanja), z dne 21.8.2017 (vpiše se datum objave), katerega predmet je »Prevzem, odstranjevanje in
končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«
ZNESEK IN VALUTA:_______________ EUR
________________________________________________________________________________
(vpiše se znesek s številko in besedo ter valuta v višini 3% ponudbene vrednosti brez DDV)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V
SPODNJEM BESEDILU:________________________________________________
(nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski
obliki po SWIFT sistemu na naslov ____________________________________________ (navede se SWIFT
naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE: ______________________________________________________________
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer
garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju
Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: 7. 9. 2017 (vpiše se datum, ki je naveden v dokumentaciji za oddajo predmetnega
javnega naročila)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:______________________________________________
(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)
Zavarovanje se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma
zahtevi za plačilo:
1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu s pogoji naročila.
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu
upravičenčevega prvega pisnega zahtevka upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska
zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve,
podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v
vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi
na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v
kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenski Bistrici po
slovenskem pravu.

Kraj in datum:

Garant:

___________________________

_______________________________
Žig:
Podpis:
_______________________________

Obrazec št. 8/a

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE
ZA RESNOST PONUDBE

Ponudnik:
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega
bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje
za resnost ponudbe za javno naročilo »Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih
naprav«, objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave JN007629/2017-W01, z dne 21.8.2017,
skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbe za predmetno javno naročilo,
brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek v višini 3% vrednosti ponudbe brez
DDV.
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v
gotovini. To pooblastilo preneha veljati dne _______________.
Menični znesek se nakaže na račun naročnika št. ______________________________, odprt pri
______________________________. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v
zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12,
2310 Slovenska Bistrica, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem nalog za plačilo oziroma pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih
računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Kraj in datum:

Žig in podpis odgovorne osebe:

Obrazec št. 8/b
Ponudnik: __________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

IZJAVA O PREDLOŽITVI MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik :____________________________________________________________(polni naziv in naslov)

IZJAVLJAM,

da bom v primeru, da bom kot ponudnik izbran v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila za
»Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 21.8.2017, številka objave JN007629/2017-W01, v roku 10 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila upravičencu izročil bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti brez zadržkov in
plačljivo na prvi poziv v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.

Datum:______________________

Žig in podpis ponudnika:

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prevzem, odstranjevanje in
končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Obrazec št. 8/c

VZOREC MENIČNE IZJAVE S POOBLASTILOM (bianco menica)

(izdajatelj menic: firma in sedež izdajatelja menice)

(kraj in datum)

_____________________________________

_____________________________

V zavarovanje svojih pogodbenih obveznosti do Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. iz pogodbe______________________________________________________________ z dne (datum pogodbe)____________, izročamo Komunali Slovenska Bistrica d.o.o. bianco podpisano menico, na katerih je/so
podpisana/ne pooblaščena/ne oseba/e
______________________kot_____________________

___________________________________

______________________kot_____________________

___________________________________

(ime in priimek)

(funkcija zastopnika)

(podpis)

Kot izdajatelj menic pooblaščamo Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o., da v primeru, ko namen pogodba
(številka) ______________, z dne _________________, ni dosežen iz razlogov, določenih v členih pogodbe, bianco menico izpolni v skladu s predmetnim pooblastilom in jih predloži v tej izjavi navedeni banki v
plačilo.
Pooblaščamo Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o., da manjkajoče menične elemente izpolni, kot sledi:
1. Kraj in datum izdaje:_________________________________________________(je sedež izdajatelja
menice in datum, ko menični upnik menico izpolni)
2. Menični znesek :_______________________________________(je 5 % znesek sredstev, ki smo jih kot
izdajatelj menice prejeli po zgoraj navedeni pogodbi)
3. Dospelost: ___________(npr.: na vpogled, določen datum, ipd.)
4. Naziv remitenta:______________________________________________________________________
5. Kraj in oseba, pri kateri je menica plačljiva:_______ (ime in sedež banke ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet)________, ki vodi naš transakcijski račun št. ________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki
vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo teh menic v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi
Obvezujemo se, da bomo pravočasno zagotovili ustrezno denarno kritje na našem računu.
Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicen nalog dan Banki iz prejšnjega odstavka za plačilo omenjenih
menic.

Izdajatelj menice:
(vpisati firmo in sedež)
zanj
(vpisati zakonitega zastopnika oz. prokurista, podpis)

Obrazec št. 9
Ponudnik:____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

SEZNAM REFERENC PONUDNIKA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z naslednjim referencami iz področja
javnega naročila v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila v skladu z razpisno dokumentacijo.

Zap.št. NAROČNIK

Datum:______________________

Predmet pogodbe/izvedba storitve

Čas izvedbe

Žig in podpis ponudnika:

Ponudnik: __________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica
POTRDITEV REFERENCE ŠT.1

Naziv in naslov potrjevalca reference:
Kontaktna oseba:
Telefon:
E- pošta:
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik:
_________________________________________________________________________________

uspešno opravil izvedbo storitve prevzema in končne oskrbe dehidriranega blata iz čistilne naprave- odpadka s klasifikacijsko št. 19 08 05 v vrednosti najmanj 10.000 €/ leto z DDV, na čistilni napravi:
Ime čistilne naprave:
Obdobje izvedbe storitve:
Kraj izvedbe storitve:
Količina prevzetega odpadka (t):
Kratek opis del (vrsta, obseg del, trajanje del):
Mnenje o izvršenem delu (obvezno):

Dela so bila izvedena pravočasno, strokovno in kvalitetno.
Datum:______________________
Potrjevalec reference:
(podpis pooblaščene osebe potrjevalca in žig)

POTRDITEV REFERENCE ŠT.2

Naziv in naslov potrjevalca reference:
Kontaktna oseba:
Telefon:
E- pošta:

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik:

_________________________________________________________________________________
uspešno opravil izvedbo storitve prevzema in končne oskrbe dehidriranega blata iz čistilne naprave- odpadka s klasifikacijsko št. 19 08 05 v vrednosti najmanj 10.000 €/ leto z DDV, na čistilni napravi:
Ime čistilne naprave:
Obdobje izvedbe storitve:
Kraj izvedbe storitve:
Količina prevzetega odpadka (t):
Kratek opis del (vrsta, obseg del, trajanje del):
Mnenje o izvršenem delu (obvezno):

Dela so bila izvedena pravočasno, strokovno in kvalitetno.
Datum:______________________

Potrjevalec reference:
(podpis pooblaščene osebe potrjevalca in žig)

Obrazec št. 10
Ponudnik:____________________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

IZJAVA O SEZNANITVI Z ZNAČILNOSTMI IN OPISOM PREDMETA JAVNEGA RAZPISA TER STRINJANJE Z
NAVEDENIMI POGOJI

Izjavljamo, da smo seznanjeni z značilnostmi in opisom predmeta javnega razpisa ter se strinjamo z
navedenimi pogoji.

Datum:_______________________

Žig in podpis ponudnika:

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prevzem, odstranjevanje in
končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Obrazec št. 11
Ponudnik:____________________________________________________________________
Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

SEZNAM PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom za »Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«,
izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:
1. V ponudbi je podizvajalec________________________________________________
(naziv)
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ %
ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal
_____________________________________________________________________ .
(navesti del izvedbe)
2. V ponudbi je podizvajalec _______________________________________________
(naziv)
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ %
ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal
_______________________________________________________________________
(navesti del izvedbe)
3. V ponudbi je podizvajalec________________________________________________
(naziv)
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ %
ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal
_____________________________________________________________________
(navesti del izvedbe)
Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe in
sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo.
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred
spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.
Opombi:
- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
Datum: ________________

Žig

Podpis ponudnika: ______________

Obrazec št. 12
Ponudnik:_______________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca

Sedež

Matična številka

Zakoniti zastopnik

ID za DDV

Številka TRR

Telefonska številka in številka faksa

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca

Dela, ki jih prevzema podizvajalec
Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec
________________________ EUR brez DDV
________________________ EUR DDV-ja
________________________ EUR z DDV
Delež del, ki jih prevzema podizvajalec, glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________

Obrazec št. 13
Podizvajalec:_____________________________________________________________

Naročnik:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.
Ulica Pohorskega bataljona 12
2310 Slov. Bistrica

IZJAVA PODIZVAJALCA

S podpisom te izjave izjavljamo:
S podpisom te izjave izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo 5. odstavka 94. člena ZJN-3, da
je neposredno plačilo podizvajalcu v skladu z ZJN-3 obvezno le, če podizvajalec zahteva
neposredno plačilo na način in pod pogoji, kot to določa ZJN-3.
Izjavljamo:
(ustrezno označiti)
-

da zahtevamo neposredno plačilo (da bo naročnik predmetnega javnega
naročila poravnal naše terjatve do ponudnika neposredno nam)

-

da ne zahtevamo neposrednega plačila.

Kraj:

Datum:

Podpisnik:

Žig

_______________________
podpis

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Prevzem,
odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Vzorec pogodbe
Obrazec št. 14
NAROČNIK:
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slov. Bistrica, ki jo zastopa
direktor:
Blaž Gregorič, univ. dipl. inž. str.
matična številka:
5073162000
ID za DDV:
SI32621213
IBAN:
SI56 0443 0000 0394 225, odprt pri Nova KBM d.d.
in
IZVAJALEC:____________________________________________________________,
ki jo zastopa direktor: ________________________
matična številka:
________________________
ID za DDV:
________________________
IBAN:
________________________
sklepata naslednjo
POGODBA št. ______
PREVZEM, ODSTRANJEVANJE IN KONČNA OBDELAVA MULJA IZ ČISTILNIH NAPRAV
I.

UVODNE DOLOČBE
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik na podlagi izvedenega postopka
___________ v skladu z ____ . členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/2015, v nadaljevanju ZJN-3) na podlagi oddane ponudbe in predračuna št. ________, z
dne _______ z odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ____ z dne _______ ,
-

se pogodba sklepa v skladu z določbo 48. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št.
91/2015; v nadaljevanju ZJN-3) na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila za
»Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«,

-

izvajalec naročniku zagotavlja, da opravlja vse dejavnosti, potrebne za izpolnjevanje prevzetih
obveznosti po tej pogodbi in da izpolnjuje vse pogoje, določene z veljavnimi predpisi in navodili naročnika za izvajanje dejavnosti in za izpolnjevanje prevzetih obveznosti,

-

pogodbeni stranki sklepata pogodbo za določitev pogojev in medsebojnih obveznosti v zvezi z
izvajanjem storitev, ki so predmet javnega naročila ter način plačila,

-

da je sestavni del te pogodbe tudi razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo in
ponudba izvajalca št. ________________________________________.

II. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je »Prevzem, odstranjevanje in končna obdelava mulja iz čistilnih naprav«
oziroma prevzem in odstranjevanje odpadka s klasifikacijsko št. 19 08 05 - mulj iz čistilne naprave
komunalnih odpadnih voda, iz centralne čistilne naprave Slov. Bistrica in čistilne naprave Pragersko.
Storitev se izvajalec zaveže opraviti v skladu s svojo priloženo ponudbo št. ______ , z dne ______,
razpisno dokumentacijo, pravili stroke, veljavno zakonodajo, okoljevarstvenimi predpisi, tehničnimi
pravilniki in standardi, ki veljajo v RS.
Izvajalec mora priložiti izjavo, da bo imel ves čas trajanja pogodbe veljavno potrdilo ARSO, da je
zbiralec , predelovalec, sežigalec, odstranjevalec ali posrednik odpadka s klasifikacijsko št. 19 08 05,
prav tako mora biti kot zbiralec aktiviran v sistemu ARSO-IS odpadki.
Vrsta, lastnosti, opis storitve, kakovost in ostali parametri so podrobno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji št. ________ in izvajalčevi ponudbi št. __________ prejeti dne_______ , ki sta sestavni
del pogodbe.
Ker naročnik ne more vnaprej točno določiti letnih količin prevzema, jih bo določal sproti.
III. POGODBENA CENA
3. člen

Okvirna letna
količina
(v tonah)
Prevzem mulja (19 08 05) z 25-33 %
suhe snovi na CČN Slov. Bistrica
Prevzem mulja (19 08 05) z 20-27 %
suhe snovi na ČN Pragersko

Cena
za eno
tono
(EUR)

Skupna cena za
eno leto
( EUR )

Skupna cena za
dve leti
( EUR )

1000
400
SKUPAJ (brez ddv):
ddv (%)
SKUPAJ: (z ddv)

Z besedo: _________________________________________________________________________

V cenah navedenih v ponudbi izvajalca, so zajeti vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo
potrebni za realizacijo predmeta te pogodbe.
4. člen
Osnova za obračun storitve so tehtalni in evidenčni listi, ki so priloga računu.
Naročnik bo izvajalcu izstavljen račun, ki ga bo predhodno potrdil naročnikov skrbnik pogodbe, plačal
v roku 30 dni od uradnega datuma prejema računa.

Naročnik ima pravico obrazloženo in v pisni obliki zavrniti račun v roku osmih (8) dni, izvajalec pa je
dolžan izstaviti nov, popravljen račun z novim datumom v roku treh (3) dni od zavrnitve, v katerem
bo izkazana pravilno obračunana vrednost opravljenih storitev.
V primeru plačilne zamude naročnika, dobavitelj lahko obračuna zakonske zamudne obresti v skladu
z veljavnimi predpisi.
IV. IZVEDBENI POGOJI
5. člen
Prevzem odpadka s klasifikacijsko št. 19 08 05 - mulj iz čistilne naprave komunalnih odpadnih voda,
se bo vršil iz centralne čistilne naprave Slovenska Bistrica in čistilne naprave Pragersko, pri čemer je
naročnik imetnik odpadka, izvajalec pa zbiralec tega odpadka.
Odpadek se prevzeme: kot dehidrirano blato s cca. 25-33 % suhe snovi na CČN Slovenska Bistrica in
kot dehidrirano blato s cca. 20-27 % suhe snovi na ČN Pragersko.
Prevzem in odstranjevanje dehidriranega blata zajema transport, zabojnike-kontejnerje, razlaganje in
končno obdelavo blata iz CČN Slovenska Bistrica in ČN Pragersko pri čemer mora izvajalec storitve
skrbeti za vso potrebno spremljajočo dokumentacijo- evidenčni list odpadkov. Tehtanje odpadkov
poteka na verificirani tehtnici in je vključeno v ceno storitve. Odgovorna oseba naročnika mora sproti
potrditi evidenčne liste.
Prevozi se izvajajo po dogovorjenem terminskem planu oz. se prilagodijo režimu delovanja obdelave
blata. Naročnik si pridržuje pravico odpovedi odvoza do 4 ure pred načrtovanim odvozom s
telefonskim klicem oz. na drug način, ki je dogovorjen med naročnikom in izvajalcem.
V. VELJAVNOST POGODBE
6. člen
Pogodba je sklenjena za določen čas dveh (2) let in velja od dneva podpisa.
VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
7. člen
Naročnik se obvezuje:
- izvajalcu sporočiti vse podatke, da bo lahko zagotovil nemoteno izvajanje storitev,
-

izvajalca sproti obveščati o potrebnih količinah prevzema,

-

poravnati naročene storitve na način in v rokih kot je dogovorjeno s pogodbo.

Izvajalec se zavezuje, da bo:
- za naročnika izvajal storitve po cenah in pod pogoji določenimi v tej pogodbi,
-

svoje obveznosti opravil strokovno in s skrbnostjo dobrega gospodarja,

-

nemudoma pisno obvestil naročnika na okoliščine, ki bi lahko kakorkoli vplivale na izvajanje
te pogodbe oziroma bi otežile ali onemogočile nadaljnje izvajanje te pogodbe,

-

svoje obveznosti opravil v dogovorjenih rokih.

VII.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
8. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v roku desetih dni po podpisu te pogodbe predložil naročniku bianco
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, s pooblastilom za izpolnitev, v višini 5 %
pogodbene vrednosti z DDV, plačljivo na prvi poziv.
V kolikor izvajalec v desetih dneh po podpisu te pogodbe naročniku ne predloži menice iz 1. odstavka
tega člena, se šteje, da ta pogodba ni bila nikoli sklenjena.
V kolikor izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti oziroma jih izvaja nekakovostno in krši določila iz te
pogodbe, lahko naročnik unovči menico in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do
izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem menice izvajalca pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti iz
pogodbe in mu določil rok za izpolnitev.
Izvajalec odgovarja po splošnih pravilih civilnega prava za vso nastalo škodo, ki jo naročniku zaradi
malomarnosti ali nestrokovnosti povzroči dobaviteljevo delovno osebje.
Unovčenje menice ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini
zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca
iz pogodbe utrpel in zneskom iz unovčene menice.
VIII.

ODPOVED POGODBE
9.

člen

Katerakoli od strank te pogodbe lahko, z navedbo odpovednega razloga, z 60- dnevnim odpovednim
rokom odpove pogodbo.
Pogodbo je mogoče odpovedati tudi brez odpovednega roka, v kolikor pride do bistvenega kršenja
določil te pogodbe s strani ene ali obeh pogodbenih strank, če kršitve ne prenehajo po pisnem
opominu.
Naročnik lahko predčasno odpove pogodbo brez odpovednega roka, če:
-izvajalec ne izvaja storitev, kot so dogovorjene v tej pogodbi,
-izvajalec drugače huje krši določila te pogodbe.
Izvajalec lahko predčasno odpove to pogodbo, če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti.
Odpoved mora biti podana v pisni obliki. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema pisnega obvestila
o odpovedi pri drugi stranki pogodbe, ki ji je bilo poslano s priporočeno pošiljko po pošti.
IX. PODIZVAJALCI
10. člen
V primeru, da bo izvajalec za izvedbo predmeta te pogodbe, naknadno vključil podizvajalca, mora
upoštevati določila 94. člena ZJN-3.
Izvajalec se v primeru naknadne vključitve podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe obvezuje, da
bo uredil vse potrebno, da bo naknadno vključeni podizvajalec, v skladu z odločili ZJN-3, naročniku
posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil z izvajalcem, v _____ dneh od sklenitve takšne pogodbe.
Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe mora izvajalec predhodno pridobiti pisno
soglasje naročnika in skleniti aneks k pogodbi.

X. SKRBNIKI IN KONTAKTNE OSEBE STRANK POGODBE
11. člen
Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe in kontaktna oseba na strani naročnika je: ga.
Jerneja Zorko.
Pooblaščeni predstavnik oziroma skrbnik pogodbe in kontaktna oseba na strani izvajalca je:
_______________________________________________________________________.
XI. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI
12. člen
Izvajalec in njegovo delovno osebje, ki bo sodelovalo pri izvedbi te pogodbe, mora kot zaupno
varovati vsebino te pogodbe kot tudi dokumentacijo, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to
pogodbo in njegovo izvajanje, ter vse podatke, dejstva in okoliščine, za katere je izvedel pri izvedbi te
pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne. Izvajalec je dolžan ravnati po tem
določilu tako v času veljavnosti te pogodbe kot tudi po preteku veljavnosti.

XII. PROTIKORUPCIJSKA IN DELOVNO-SOCIALNA KLAVZULA, VIŠJA SILA
13. člen
Stranki izjavljata, da v zvezi s sklenitvijo te pogodbe ni prišlo do storitve ali opustitve, ki predstavlja
korupcijo in katere namen bi bil zagotovitev ravnanja v nasprotju s poslovnimi interesi obeh
pogodbenih strank in/ali veljavnimi predpisi.
Pogodba, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, 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 nična.
Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
ali njegovega podizvajalca.
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje
strank te pogodbe in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju te pogodbe ali kakorkoli
vplivajo na izvedbo obveznosti iz njega.

Stranka, ki jo doleti višja sila, je dolžna pisno obvestiti drugo stranko, o nastanku višje sile takoj
oziroma v enem delovnem dnevu po nastanku le- te, z izpolnjevanjem obveznosti iz te pogodbe pa
nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.
XIII.

KONČNE DOLOČBE
14. člen

Stranki te pogodbe se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da
bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti
sporazumno. Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka pogodbe sproži postopek
za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču.
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank
pogodbe, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko- statusnih ter lastninskih sprememb.
15. člen
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te
pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga
želeli doseči stranki te pogodbe z neveljavnim določilom.
16. člen
Stranki sta sporazumni, da se katerikoli rok iz te pogodbe, če se le- ta izteče na soboto, nedeljo,
praznik ali drug dela prosti dan po zakonu, prenese na prvi naslednji delovni dan.
17. člen
Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki in ko izvajalec predloži
zavarovanje iz VII. poglavja te pogodbe.
18. člen
Vse morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe se lahko sklenejo samo v obliki pisnega aneksa
k pogodbi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.
Pogodba je sestavljena in podpisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva
(2) izvoda.
Slov. Bistrica, dne:
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