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1. NAROČNIK
To naročilo izvaja PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA (v nadaljevanju: naročnik).
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Oznaka: 1/2020
Predmet: NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO
Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij.
3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA
Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti.
Naročnik bo na podlagi pogojev in meril, določenih v razpisni dokumentaciji, izbral ponudnika, s katerim bo sklenil
pogodbo.
4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s
točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje
ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in
objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za
uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom
na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe.
Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen
Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik
ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do
8.9.2020 /datumski rok za predložitev ponudb/ do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v
informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo
videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta
zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=20387

1

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
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5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 8.9.2020 /datum odpiranja/ in se bo
začelo ob 12.01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb,
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf
dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.
6. PRAVNA PODLAGA
Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo
javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega
naročila.
7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisno

dokumentacijo

lahko

ponudniki

dobijo

na

spletnih

straneh

naročnika,

na

naslovu

https://gasilci-ms.si .

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka izključno
preko portala javnih naročil.
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom
štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do vključno 1.9.2020 do 12.00 ure.
Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo
odgovarjal.
Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in
dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji
postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi vprašanja in odgovori,
objavljeni na portalu javnih naročil.
8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval,
da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot
dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.3 teh navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil
dvom o resničnosti ponudnikov izjav.
Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in dokazila o
izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.3 teh navodil predloži tudi sam. Naročnik si pridržuje
pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh.
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V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker
država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo
izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred
pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični
državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež.
Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) in 10.3.2
(Ponudba s podizvajalci) teh navodil.
8.1.1

Razlogi za izključitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z devetim
odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce
in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)
Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo javnega naročila,
od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno naročilo, zahteval predložitev pooblastila za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njem).
Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo odražati zadnje
stanje.
2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne
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, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan
oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe
predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do
dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce
in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)
3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce
in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)
4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ni ugotovil najmanj dveh kršitev v zvezi s
plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju
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elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno
odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s Sklepom
Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi devetega odstavka 75. člena ZJN-3 predloži
dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za
izključitev.
DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi (tudi za podizvajalce
in subjekte, katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3)
Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku
izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na
storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil.
5.
-

Ponudnik ni:
v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave
in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem
predlogu še ni odločilo;
v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče ali ni opustil poslovne dejavnosti ali ni v kateremkoli podobnem položaju;
bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem;
nikoli storil velike strokovne napake oziroma ni huje kršil poklicnih pravil;
nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena veljavnega Zakona o
javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.

DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
6. Ponudnik ima ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, v
skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in ima veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno oziroma je član posebne
organizacije, da lahko v državi v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, če je takšno članstvo
potrebno.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj za dela, ki jih bo izvajal, izpolniti vsak izmed partnerjev.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoj iz te točke za dela, ki jih bo izvajal
podizvajalec, izpolnjevati tudi podizvajalec, ki bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (Priloga 12/4).
Opomba: Izpolnjevanje pogojev potrdi ponudnik na izjavi - obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Potrdi
jo z žigom in podpisom ter hkrati pooblasti naročnika, da sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih.
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8.1.2

Dokazovanje ekonomske in finančne sposobnosti (44. člen ZJN-2)

1.

Ponudnik, ki nastopa v ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudbe ni imel dospelih
neporavnanih obveznosti.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3), h kateremu se priloži ustrezno dokazilo, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje tega pogoja (Priloga 4).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
2.

Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
DOKAZILO: Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev (Priloga 3)
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila lahko zahteva potrdilo ponudnikove
poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.

8.1.3

Dokazovanje tehnične in kadrovske sposobnosti (45. člen ZJN-2)

1. Reference:
Ponudnik je v obdobju zadnjih treh let pred oddajo ponudbe uspešno dobavil:
- vsaj 1 primerljivo ali enako vrsto (gasilsko cisterno AC) razpisanega blaga v vrednosti najmanj 65.000,00
EUR z DDV
Ponudnik ponujenega podvozja za gasilsko vozilo je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno
dobavil podvozje za gasilsko vozilo AC, na območju EU, v vrednosti najmanj 65.000,00 EUR z DDV.
DOKAZILO: Referenčna tabela (Priloga 7)
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali
delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri
neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
Naročnik bo priznal referenco, če so bila dela, ki jih ponudnik navaja, zaključena ali prevzeta v času predložitve
ponudbe.
Ponudnik mora o navedenih referencah priložiti potrdila naročnikov. V potrdilih mora biti navedena vrednost, obdobje
in kraj opravljenih del z navedbo, da so bile opravljene po predpisih stroke in ustrezno zaključene z navedbo
podatkov naročnika. Prav tako mora biti navedeno, da je dela po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v
dogovorjenih rokih.
Ponudnik izpolnjuje pogoj sam ali s partnerji v skupni ponudbi.

9. MERILA
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba določena na podlagi najnižje
ponudbene cene za vso količino v EUR z DDV.
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10. PONUDBA
10.1PONUDBENA DOKUMENTACIJA
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

izpolnjen obrazec »Ponudba«
izpolnjen obrazec »Predračun«
Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt«
Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev
Izpolnjen obrazec »Referenčno potrdilo za gospodarski subjekt«
Izpolnjen obrazec »Soglasje podizvajalca« (v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci in podizvajalci
to zahtevajo)
7. Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 10.2.1 teh navodil
8. Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe
9. tehnične specifikacije ponujenega blaga
Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, v kolikor se bo
pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je
navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izključitev.
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku
osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so z njim povezane družbe.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani
v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku
odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
10.2SESTAVLJANJE PONUDBE
10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij
Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah, ki so
sestavni del te razpisne dokumentacije.
10.2.2 Obrazci »Izjave«
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava –
ponudnik«, za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih
kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci) pa naloži obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« v razdelek »Izjava
– ostali sodelujoči«.
Vse ostale obrazce in druga dokazila ponudnik naloži v razdelek »Druge priloge«.
10.2.3 Obrazec »Predračun«
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del razpisne
dokumentacije.
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Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer na največ dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se
šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne
dokumentacije.
V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno.
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna.
Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, carinske ter vse
morebitne druge stroške…).
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s
sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3.
Ponudnik v sistemu e-JN predračun naloži v razdelek »Predračun« v .pdf datoteki.
10.2.4 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno zavarovanje.
Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik lahko predloži bianco menica
z menično izjavo.
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno zavarovanje, ki ga
izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca
finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov,
kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje
sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kakovost in količina,
bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati njeno veljavnost.
10.2.5 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Izbrani ponudnik bo moral naročniku v 5 dneh po prevzemu izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku, in sicer bianco menica z menično izjavo v višini pet odstotkov (5 %) od skupne pogodbene vrednosti z DDV.
Rok trajanja zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je za 60 dni daljši kot je splošni garancijski rok,
določen v pogodbi. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.
Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani ponudnik ne bo
izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot bo opredeljeno v pogodbi.
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10.3DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE
10.3.1 Skupna ponudba
V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke o skupni
ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v
točkah za posamezen pogoj. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na
dokazovanje navedenih pogojev, posamično.
Pogoje, določene v točkah za posamezen pogoj lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se
nanašajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« o ponudniku posamično in v
njem navesti vse zahtevane podatke.
Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj
enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način,
da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani
vsakega izmed ponudnikov, mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska.
V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik lahko zahteval
akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in
odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku
solidarno.
10.3.2 Ponudba s podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ponudbi navesti zahtevane podatke o
podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba«.
Vsi podizvajalci morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« posamično in v njem navesti vse zahtevane
podatke.
V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za
sodelovanje iz točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami teh navodil.
Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v
prejšnjem stavku, kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora
podizvajalec predložiti.
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,
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vsakega od podizvajalcev ter
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje
pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega
odstavka.
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Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
- če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne dokumentacije ter
zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost
zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s
podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo
terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno
potrdil.
Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom,
bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112.
člena ZJN-3.
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
10.3.3 Variantne ponudbe
Variantne ponudbe niso dopuščene.
10.3.4 Jezik ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem
jeziku.
10.3.5 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudbe.
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno
dodatno obdobje.
10.3.6 Stroški ponudbe
Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik.
10.3.7 Protikorupcijsko določilo
V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila
izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.
Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.
11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA
Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje za vročeno z
dnem objave na portalu javnih naročil.
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12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA
Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve
pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebujejo
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 z izbranim
ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe
javnega naročila, pisno obvestil ponudnike.
13. POGODBA
Pogodbo bo podpisal naročnik.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe, predložiti
izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov v
ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o
navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe.
Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku 10 delovnih dni po prejemu s strani naročnika
podpisane pogodbe.
Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo,
prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.
14. PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih delovnih
dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o
nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor
najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali
pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali
razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem
ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od
dneva objave obvestila o naročilu.
Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110
0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X;
IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota,
in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico
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P O N U D B A - PREDRAČUN
št.:
Predmet naročila: NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO
Naročnik: PGD MURSKA SOBOTA
Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota
Ponudnik:

Nastopa:

samostojno

v skupni ponudbi

s podizvajalci

(ustrezno obkroži)

1. Ponudbena cena
Cena brez DDV:

0,00 EUR

Popust________%:

0,00 EUR

Cena s popustom (brez DDV):

0,00 EUR

znesek DDV_________%:

0,00 EUR

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV):

0,00 EUR

2. V ceno so zajeti vsi stroški dobave, dostava, šolanje, cena je fiksna fco. naročnik.
3. Lokacija-naslov pooblaščenega servisa za ponujeno podvozje:
4. Garancijski rok za brezhibno tehnično delovanje je 1 leto na podvozje in dodatni 2 leti na pogonski sklop.
Garancijski rok začne teči s prvo registracijo oziroma najkasneje 6 mesecev po prevzemu podvozja.
5. Rok dobave (najkasneje _________________):
6. Ponudba velja za celotno naročilo in 120 dni po roku za oddajo ponudb.
7. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.
8. Da bomo predložili v kolikor bomo izbrani, finančno zavarovanje za dobro izvedbo v višini 10 % ter finančno
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%.
Datum in ________________
kraj:
gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)
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PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
V ponudbi nastopamo kot:
(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec
Osebni podatki:
Firma / ime
Naslov
Zakoniti zastopnik oziroma
pooblaščena za podpis pogodbe

oseba

Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številke transakcijskih računov
Telefon

Ponudbena vrednost
(brez DDV)

Prevzeta dela

gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

Priloga: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve podizvajalca do ponudnika
(priloži se le, kadar podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)
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SOGLASJE PODIZVAJALCA
(za neposredna plačila)
Naziv podizvajalca:
Sedež (naslov) podizvajalca:

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena zahtevamo, da bo naročnik PGD Murska Sobota, Cankarjeva
ulica 75, 9000 Murska Sobota za javno naročilo, katerega predmet je NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO,
namesto ponudnika
/vpiše se naziv ponudnika/ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

Kraj:
Datum:
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Podpisnik:
________________________
Podpis odgovorne osebe podizvajalca

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
CANKARJEVA ULICA 75
9000 MURSKA SOBOTA

REFERENCA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA
Gospodarski
subjekt
(imetnik reference):
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenci resnični. Na podlagi
poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o uspešni izvedbi navedenega referenčnega
posla.

Naziv posla (gradnje):
Investitor / naročnik:
Kontaktna oseba:
El.naslov kontaktne
osebe:
Datum izvedbe:
Vrednost:
(brez DDV)

EUR
pogodbena vrednost referenčnega posla

Izvedena dela pri
referenčnem poslu (vrsta,
obseg, vrednost)

gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)
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IZJAVA o sprejemanju in izpolnjevanju pogojev

Spodaj podpisani, zastopnik/pooblaščenec ponudnika, ki se prijavlja na predmetni razpis za javno naročilo,
izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili in ostalo vsebino razpisne dokumentacije za navedeno javno
naročilo ter jih v celoti sprejemamo.

Izjavljamo, da:
- so vsi podatki, ki smo jih podali v ponudbi, resnični - za podane podatke in njihovo resničnost
prevzemamo popolno odgovornost.
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v veljavni
zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.
- v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključene.
S podpisom te izjave potrjujem tudi izpolnjevanje spodnjih pogojev:
o

Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

o

Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero daje ponudbo.

o

Zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja

o

Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja, prav tako pa nima zapadlih, neplačanih obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali
več.

o

Ponudnik je v zadnjih treh letih korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb,
sklenjenih z naročnikom (to pomeni brez zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika,
izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, dobavljeno blago ali opravljena storitev je v celoti
ustrezalo zahtevam naročnika, naročnik ni unovčil nobenega finančnega zavarovanja, ipd.).

o

Ponudniku ni bilo dokazano, da je v zadnjih treh letih storil veliko strokovno napako s področja
predmeta javnega naročanja.

o

Ponujeno podvozje za gasilsko vozilo v celoti ustreza vsem tehničnim specifikacijam naročnika.

o

Ponudnik ponujenega podvozja za gasilsko vozilo je v zadnjih treh letih pred rokom za oddajo
ponudb uspešno dobavil podvozje za gasilsko vozilo AC, na območju EU, v višini najmanj
65.000,00 EUR z DDV.

o

Podvozje bo dobavljeno najkasneje do ________.

1/2020 PGD M.Sobota
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o

Ponudnik zagotavlja reden servis za ponujeno vozilo na območju Republike Slovenije.

o

Ponudnik bo izvedel ustrezno šolanje na vozilu za najmanj 5 oseb v trajanju 1 delovni dan na
naslovu naročnika.

o

Veljavnost naše ponudbe je 120 dni od roka za predložitev ponudb.

o

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

S podpisom te izjave dovoljujemo, da naročnik podatke iz uradnih evidenc pridobi sam.

Podpisnik v imenu udeleženca:

V/na ________________, dne __________
Ime in priimek:
Podpis in žig:
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V primeru, če ponudnik ne predloži potrdil iz kazenske evidence, skladno s pogojem št. 3, mora izpolniti naslednji
obrazec:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik:

PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 M.Sobota

Javno naročilo:
Št. objave:
Datum objave:

Spodaj podpisani/a pooblaščam/o naročnika, da za potrebe zgoraj navedenega javnega naročila
pridobi podatke iz kazenske evidence pri Ministrstvu za pravosodje za navedene pravne osebe
(gospodarski subjekt) oziroma fizične osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem:

PRAVNA OSEBA (gospodarski subjekt)
Naziv
Naslov
ID za DDV
Matična številka
Podpis zakonitega zastopnika:
Žig:

FIZIČNA OSEBA*
Ime in priimek:
EMŠO:
Državljanstvo:
Podpis:
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*v kolikor je več fizičnih oseb se dodajo tabele
Priloga 4
SPECIFIKACIJE ZA ZAHTEVANO PODVOZJE
Vozilo mora imeti lastnosti, da bo lahko pri kontrolnem organu GZS zanj izdano potrdilo o skladnosti oz soglasje k
registraciji vozila. Prav tako mora ustrezati standardom in vsem tehničnim zahtevam, ki jih vozilo z oznako AC
24/60 predpisuje tipizacija Gasilske zveze Slovenije ki je v veljavi na dan objave tega razpisa. Vsa dokumentacija
mora biti v slovenskem jeziku predložena ob prevzemu vozila. Ponujeno vozilo mora biti tovarniško novo.
Zahteve – obvezni del:
 Pogon 4x4
 Menjalnik avtomatski/avtomatiziran z možnostjo ročnega pretikanja
 Menjalnik minimalno 12 prestav
 Menjalnik z opcijo načina vožnje izven ceste – offroad
 Pomoč za speljevanje v klanec
 Stalni 4-kolesni pogon
 Zapore diferenciala spredaj in zadaj
 Sredinski reduktor
 Motor emisijskega razreda EURO 3
 Motor brez sistema EGR
 Motor brez sistema SCR
 Motor prostornine najmanj 12500 ccm
 Moč motorje najmanj Konjska moč vsaj 300 kW
 Največji navor motorja vsaj 2.000 Nm
 Odgon iz menjalnika za pogon črpalke
 Ustrezna elektronika za povezavo z nadgradnjo
 Predpripravljeni ustrezni kabli za povezavo z nadgradnjo pripeljani na konec šasije
 Največja legalno dovoljena masa vozila 18000 kg
 Največja dovoljena masa prve osi 8000 kg
 Največja dovoljena masa prve osi 13000 kg
 Medosna razdalja 3600 do 3700 mm
 Previs šasije od prve pogonske osi zadaj 1800mm
 Vlečni čep (enostavna izvedba brez el. in zračnih priključkov
 Vzmetenje spredaj listnato
 Vzmetenje zadaj listnato trapezno
 Pnevmatike spredaj 315/80R22,5 primerne za cesto in teren – pogonski profil (kot npr. Continental Cross
Trac HD3)
 Pnevmatika zadaj 315/80R22,5 primerne za cesto in teren – pogonski profil(kot npr. Continental Cross
Trac HD3)
 Brez rezervnega kolesa
 Jeklena platišča
 Zavorni sistem z ABS
 Pnevmatska kontrola parkirne (ročne) zavore
 Parkirna (ročna) zavora tudi na prvi osi
 Rezervoar za gorivo 150 do 200 l
 Dnevna kabina (kratka nizka)
 Višina najvišje točke vozila največ 3087 mm (neobremenjeno)
 Jeklen sprednji odbijač
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Kot med podlago in prednjim odbijačem vsaj 25o
Sedeži v kabini 1+1
Voznikov sedež zračno vzmeten z naslonom za roko ter nastavljivo višino in trdoto
Sovoznikov sedež zračno vzmeten osnoven
Glavni žarometi LED
Dnevne luči LED
Zaščita glavnih žarometov
Meglenke
Dodatna dolga luč spredaj
Predpriprava za CB postajo
Avtoradio CD, MP3, AUX, USB
Potovalni računalnik z opcijo slovenskega jezika
Avtomatska klima
Kabina vozila ognjeno rdeče barve RAL 3000
Sprednja maska ognjeno rdeča barve RAL 3000
Centralo daljinsko zaklepanje vrat
Vozilo brez tahografa
Zračna pištola za čiščenje originalno nameščena v kabini
Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Prva pomoč
Varnostni trikotnik 2x
Dvigalka min 10 t
Zagozde za vozilo 2x
Osnovno orodje za menjavo kolesa
Cev za napihovanje gum vsaj 15 metrov

Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa je 10 let.
Garancija najmanj:
1 leto na celotno vozilo - podvozje
2 leti na pogonski sklop (motor, reduktor, menjalnik, osi)
Garancijski rok začne teči s prvo registracijo oziroma najkasneje 6 mesecev po prevzemu podvozja.
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Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje dobre izvedbo pogodbenih obveznosti
Naročniku, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti
NAKUP PODVOZJA ZA GASILSKO VOZILO
izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za
finančno zavarovanje za dobro izvedbo del v višini ___________ EUR. (10% POGODBENE VREDNOSTI)
Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:
…………………………………………
(ime in priimek)

……..……………………………………………….
(lastnoročni podpis)

V primeru, da:
- če izbrani ponudnik ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če izbrani ponudnik ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali
- če bo izbrani ponudnik prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.
pooblaščamo PGD Murska Sobota, Cankarjeva 75, 9000 Murska Sobota, da našo bianco menico izpolni v vseh
neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da menico
domicilira pri poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
NALOG ZA PLAČILO MENICE
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ……………………………………. banko oziroma katerokoli drugo
poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v breme
denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek _________________ EUR. (10%
POGODBENE VREDNOSTI)

Priloga: - bianco podpisana in žigosana menica
Ta izjava velja do vključno datuma zaključka roke izvedbe, to je do ____________________.

(kraj, datum)
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Ponudnik:

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
(5% pogodbene vrednosti z veljavnostjo 60 dni daljšo od poteka garancijskega roka)

MENIČNA IZJAVA
za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku
Naročniku, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, kot garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku za predmet naročila
»Dobava kombiniranega vozila«,
izročamo bianco menico za zavarovanje odprave napak v garancijskem roku ter to menično izjavo s pooblastilom
za izpolnitev. Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani
pooblaščene osebe:
__________________________

………………………………………………………

(ime in priimek)

(lastnoročni podpis)

Naročnika, PGD Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni
to bianco menico v znesku
………………… EUR
in jo unovči v primeru, če kot izvajalec del v garancijskem roku ne odpravimo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti
oziroma ne izpolnimo svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
NALOG ZA PLAČILO MENICE
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ………………………………………… oziroma katerokoli drugo
poslovno banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da
unovči navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek
___________ EUR.
Zavezujemo se, da proti tako izpolnjeni menici ne bomo vlagali nobenih ugovorov.
Ta menična izjava velja še ….. dni po poteku garancijskega roka, to je do ………………...
Priloga: - bianco podpisana in žigosana menica
žig
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VZOREC POGODBE
Prostovoljno gasilsko društvo Murska Sobota, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota, ID št. za DDV
SI29633125, Matična številka 5139554000, ki ga zastopa predsednik Dejvid Rakar.
(v nadaljevanju: »naročnik«)
in
Naziv in naslov dobavitelja……………………………………… ID za DDV: …………………., Matična št.:
……………………, TRR SI56 …………………..
ki ga zastopa ………………………..
(v nadaljevanju »dobavitelj«)
skleneta naslednjo
POGODBO
št. _________
za nakup podvozja za gasilsko vozilo
1. člen
PODLAGA POGODBE
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik na portalu javnih naročil pod št. _____________ dne ___________
objavil javno naročilo, na katerem je kot najugodnejšega ponudnika izbral ___________________
Ponudbeni stranki na podlagi izvedenega razpisa in odločitve naročnika št. _______________ z dne
_____________ sklepata to pogodbo.
2. člen
VELJAVNOST POGODBE
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati z dnem predložitve finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.
V primeru predčasne odpovedi oz. razdrtja pogodbe se uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
3. člen
PREDMET POGODBE
Predmet pogodbe je nakup podvozja za gasilsko vozilo
S to pogodbo dobavitelj proda ter izroči naročniku v last in posest »podvozje za gasilsko vozilo«, naročnik pa kupi
»podvozje za gasilsko vozilo« (v nadaljevanju podvozje), ki je predmet pogodbe.
Tehnične lastnosti podvozja so opredeljene v obrazcu »PONUDBA« in priloženi tehnični dokumentaciji, ki je
hkrati priloga te pogodbe.

4. člen
POGODBENA VREDNOST
Naročnik se za novo podvozje zavezuje plačati dogovorjeno ceno:
SKUPNA CENA BREZ DDV:

…………. EUR

VREDNOST DDV po stopnji …… %:

……………… EUR

SKUPNA CENA Z DDV:

…………….. EUR

(z besedo: ……………. EUR)
Pogodbena vrednost je podana DDP naročnika (Incoterms 2010 - Delivery Duty Paid) in vključuje vse davke in
prispevke.
5. člen
POGOJI IZVEDBE
Rok za končni prevzem podvozja je _________________ od podpisa te pogodbe oziroma najkasneje do
_____________ . Končni prevzem se izvede na lokaciji naročnika.
Dogovorjena garancijska doba za novo podvozje je ______________leti od uspešnega prevzema vozila.
Dobavitelj mora zagotavljati servis podvozja in rezervne dele še najmanj 15 let po dobavi.
6. člen
PLAČILNI POGOJI
Pogodbeni stranki se dogovorita za naslednji terminski plan plačil:
-

1. Obrok v višini _______% pogodbene vrednosti naročnik plača v 10 dneh po podpisu pogodbe,
2. Obrok v višini _________% pogodbene vrednosti naročnik plača najkasneje 30. dan po prejemu
pravilno izstavljenega računa, ki se lahko izda po uspešno izvedenem tehničnem prevzemu.

Dobavitelj izstavi naročniku račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga je ob dobaviteljevi izpolnitvi podpisal
naročnik. Dobavitelj računu priloži original prevzemnega zapisnika
V primeru zamude s plačilom ima dobavitelj pravico zaračunati, naročnik pa je dolžan plačati zakonske zamudne
obresti.
7. člen
POGODBENA KAZEN
V kolikor dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil v roku, ki je določen v prejšnjem členu in bo
zamujal z dobavo, pa to ne bo posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, se mu zaračuna pogodbena
kazen v višini 0,5 % od pogodbene vrednosti za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10 % od
pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končnim računom.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode kupcu.
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od
uveljavljanja pogodbene kazni.
8. člen
VIŠJA SILA
Višja sila so vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki jih ni zakrivila nobena od pogodbenih strank, niti jih ni
bilo mogoče predvideti v času sklenitve pogodbe, ter bistveno vplivajo na zmožnost ene ali druge pogodbene
stranke, da izpolni pogodbene obveznosti oz. so to dogodki, ki jih prizna pristojno sodišče.
Dobavitelj je dolžan pismeno obvestiti naročnika o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.
Pogodbeni in plačilni roki se v tem primeru podaljšajo, kar pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi.

9. člen
PREVZEM
Prevzem podvozja se opravi pri dobavitelju. Ob prevzemu se sestavi primopredajni zapisnik, ki ga podpišeta
pooblaščenca pogodbenih strank. Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je prevzem opravljen
Dobavitelj mora naročniku izročiti še:


dobavnico;



homologacijske listine podvozja oziroma potrdila proizvajalca;



podpisan in potrjen garancijske list;



navodila za uporabo

Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi vse oznake opreme,
nalepke z navodili za upravljanje.
V primeru ugotovljenih napak, se le-te zavede v prevzemni zapisnik, prevzem pa se zavrne. Napake mora
dobavitelj odpraviti na svoj račun v roku, ki bo dogovorjen in potrjen v zapisniku ter obojestransko podpisan.
Naročnik, ki v roku ne prevzame blaga, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik, ki najkasneje v 1
delovnem dnevu po dobavi ne podpiše prevzemnega zapisnika.
10. člen
ŠOLANJE
Dobavitelj je dolžan izvesti šolanje za naročnika o upravljanju in dnevnem vzdrževanju podvozja. Šolanje 5 oseb
se izvede v trajanju enega delovnega dne pri naročniku ali po dogovoru.
11. člen
JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
Dobavitelj naročniku jamči:

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so bila dana v
okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe;
- da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo brezhibno izvrševal vse
obveznosti, ki so vezane na blago.
Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja 60 dni po dobavi. Če se v tem roku pri kateremkoli kosu
dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko naročnik razdre pogodbo delno ali v
celoti. Prav tako jo lahko razdre v celoti, če dobavitelj v normalnih pogojih z dobavo zamuja za več kot 20 dni.
Garancijski rok za brezhibno tehnično delovanje je 1 leto na podvozje in dodatni 2 leti na pogonski sklop.
Garancijski rok začne teči s prvo registracijo oziroma najkasneje 6 mesecev po prevzemu podvozja.
12. člen
FINANČNO ZAVAROVANJE
V roku 5 delovnih dneh po primopredaji blaga je dobavitelj dolžan izročiti naročniku finančno zavarovanje za
odpravo napak (bianco menica z menično izjavo) v garancijskem roku v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV.
Finančno zavarovanje preneha 60. dan po poteku garancijskega roka za podvozje, določenega v tej pogodbi.
Predložitev zavarovanja garancijskih obveznosti je pogoj za začetek teka plačilnega roka.

13. člen
SERVIS IN VZDRŽEVANJE
Servis in rezervni deli vozila za redno vzdrževanje, ki jih zagotovi dobavitelj, morajo biti zagotovljeni pri najbližjem
pooblaščenem servisu glede na sedež naročnika. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotavljal servis in nadomestne
dele 10 let od dobave vozila.
Dobavitelj se zaveže, da bo za odpravo napake dobavljenega blaga v času garancijskega roka nemoteno
zagotavljal storitve na lastne stroške na lokaciji dobavitelja v kolikor napaka spada v garancijske okvirje. Za
napake, ki se na podvozju pojavijo v okviru garancijskih rokov, je rok za odpravo 5 dni. Za večja popravila lahko
stranki uskladita daljši rok odprave napak. Odzivni čas za pričetek odprave napake je 48 ur, ki se šteje od prihoda
vozila v servisno delavnico ali od naročnikovega uradnega sporočila o napaki. V primeru, da napake ni možno
odpraviti v tem roku, mora dobavitelj naročnika pravočasno obvestiti in stranki se morata dogovoriti za
podaljšanje odzivnega časa za odpravo napake.
Naročnik
dobavitelju
pošlje
sporočilo
o
napaki
po
telefonu
ali
e-pošti
na
_________________________________________, skupaj z nujno potrebnimi podatki za identifikacijo blaga.
14. člen
REŠEVANJE SPOROV
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V kolikor sporazum med strankama ne bi bil
mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz te pogodbe odločalo stvarno pristojno sodišče po slovenskem pravu na
sedežu naročnika.
15. člen
POSLOVNA SKRIVNOST

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo
poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno
skrivnost vsi podatki, do katerih bo dobavitelj prišel med in po poteku garancijskega vzdrževanja blaga, zato se
dobavitelj zavezuje, da bo vse podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo
te pogodbe.
Dobavitelj je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi podatki, pri delu z
njimi pa morajo ti ravnati z največja mero skrbnosti.
Dobavitelj mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih
obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe.
Dobavitelj je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati
v nasprotju z določbami te pogodbe.
Za dobavitelja, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način
varovanja podatkov, kot jih ima naročnik.
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi za čas po tem. V primeru
kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno
in neposredno škodo.
Dobavitelj sme objaviti svojo poslovno povezanost z naročnikom samo ob izrecnem pisnem dovoljenju slednjega.
16. člen
POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je: Dejvid Rakar, ki je skrbnik te pogodbe in ga v času
daljše odsotnosti nadomešča pooblaščena oseba.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _____________________.
17. člen
PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te pogodbe, kdo v
imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu mestne uprave,
funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika, javnemu
uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke, izvajalcu ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem dejanskem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali Obvestila Komisije za preprečevanje korupcije 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.
Izvajalec bo naročniku na njegov poziv posredoval podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so z njim povezane družbe.
Izvajalec bo podatke iz prejšnjega odstavka posredoval naročniku v roku osmih dni od prejema poziva.
Naročnik bo pri oddaji javnega naročila, v zvezi omejitvami funkcionarjev in njihovih družinskih članov,
ravnal v skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
18. člen
RAZVEZNI POGOJ
Ta pogodba je skladno s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru
izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne,
okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
plačilom za delo,
delovnim časom,
počitki,
opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v
zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest)
mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v
roku 30 (trideset) dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe
bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 (tridesetih) dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se
šteje, da je pogodba razvezana 30. (trideseti) dan od seznanitve s kršitvijo.
19. člen
PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE
Pogodba redno preneha veljati z izpolnitvijo vseh obveznosti. Pogodba lahko preneha veljati tudi iz izrednih
razlogov:
V primeru razdrtja pogodbe stranki druga drugi takoj poravnata vse dolgovano po tej pogodbi, pogodbeno kazen,
zamudne obresti in eventuelno izkazano škodo. Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve menice.
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če
kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni
poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.
V vsakem primeru lahko katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopi, s tem da glede na razlog odstopa
izbere za nasprotno stran primeren čas ter poravna vse stroške, ki jih s tem povzroči.

20. člen
KONČNE DOLOČBE
Pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če so
sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka en podpisan in
žigosan.

Kraj in datum:
……………………….., ………………

Kraj in datum:
…………………, …………………..

Naročnik:
PGD Murska Sobota

Dobavitelj:

Dejvid Rakar

