OBRAZEC 1
PONUDBA št.___________
Predmet javnega naročila: DOBAVA AVTOMOBILA ZA PREVOZ HRANE ZA VRTEC
STUDENCI MARIBOR (sklop 1) IN OSNOVNO ŠOLO KAMNICA (sklop 2)

1. Ponudba velja do 31.10. 2019
2. Način predložitve ponudbe:

(ustrezno obkrožite)
A.
B.
C.
D.

Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,
Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,
Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,
Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

3. Podatki o ponudniku:

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:
SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV):
KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE:
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE
OSEBE:
TELEFON KONTAKTNE OSEBE:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ALI JE PODJETJE MSP*
ŠT. TRR-ja IN BANKA:
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS
POGODBE (z navedbo funkcije):
ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:
*malo ali srednje podjetje
Kraj in Datum: __________________

DA

NE (obkroži)

Žig in podpis

_______________________
NAVODILO
Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo mora OBRAZCU 2 za vsakega soponudnika priložiti
še OBRAZEC 2.1.
Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci mora priložiti še OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1. in
OBRAZEC 3.2
Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov mora za vsak subjekt na
katerega zmogljivosti se sklicuje izpolniti OBRAZEC 2.1. in/ali OBRAZEC 2.2.
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OBRAZEC 2

POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

naziv in naslov podjetja
Podpisani (ime in priimek
odgovorne
osebe
pooblastitelja)
z nazivom (funkcija)
(po potrebi se tabela nadaljuje)

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki gospodarskega subjekta, ki daje skupno ponudbo za
______________________________________________ in s tem dokumentom pooblaščamo
vodilnega partnerja:
naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik ponudbe
in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim naročilom ter v
primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku naročila male
vrednosti, podpiše pogodbo.
Izjavljamo da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu
pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri
izvedbi javnega naročila, skladno s točko 1.7. Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila.
Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:
-

Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1.
Izjava za ponudnika/partnerja (obrazec 4)

Kraj in Datum: __________________

Žig in podpis

_________________________
NAVODILO
Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora biti izpolnjen s strani
vseh partnerjev, ki oddajajo skupno ponudbo.

OBRAZEC 2.1.

PODATKI SOPONUDNIKU/SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK
SKLICUJE
POLNI
NAZIV
IN
FIRMA
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:
NASLOV
SUBJEKTA:

GOSPODARSKEGA

KONTAKTNA
OBVEŠČANJE:

OSEBA

ZA

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE
OSEBE:
TELEFON KONTAKTNE OSEBE:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRR-ja in BANKA:
ZAKONITI
ZASTOPNIKI
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:
VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL
GOSPODARSKI SUBJEKT:
KOLIČINA DEL
SUBJEKTA:

GOSPODARSKEGA

VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA
SUBJEKTA (v EUR brez DDV

Kraj in Datum: __________________

Žig in podpis

_______________________
NAVODILO:
OBRAZEC 2.1. mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi, vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik
sklicuje
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OBRAZEC 2.2.

PODATKI O SUBJEKTU NA KATEREGA ZMOGLJIVOSTI SE PONUDNIK SKLICUJE

POLNI
NAZIV
IN
FIRMA
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:
NASLOV
SUBJEKTA:

GOSPODARSKEGA

KONTAKTNA
OBVEŠČANJE:

OSEBA

ZA

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE
OSEBE:
TELEFON KONTAKTNE OSEBE:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRR-ja in BANKA:
ZAKONITI
ZASTOPNIKI
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:
VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL
GOSPODARSKI SUBJEKT:
KOLIČINA DEL
SUBJEKTA:

GOSPODARSKEGA

VREDNOST DEL GOSPODARSKEGA
SUBJEKTA (v EUR brez DDV

Kraj in Datum: __________________

Žig in podpis

_______________________
NAVODILO:
OBRAZEC 2.2. mora izpolniti vsak subjekt na katerega zmogljivosti se ponudnik sklicuje.

OBRAZEC 3
NASTOP S PODIZVAJLACI

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
Zahteva za neposredno
plačilo od podizvajalca
DA/NE
Naziv podizvajalca št. 1
Naziv podizvajalca št. 2
Naziv podizvajalca št. 3
Naziv podizvajalca št. 4
Naziv podizvajalca št. 5
Naziv podizvajalca št. …

Izjavljamo, da bomo:
-

v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto del vseh podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila navedenih v tem obrazcu,
pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje
podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo.

Kraj in Datum: __________________

Žig in podpis
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OBRAZEC 3.1.

PODATKI O PODIZVAJALCU
Podjetje (naziv podizvajalca): .......................................................................
Naslov: ..........................................................................................................
Zakoniti zastopnik: ........................................................................................
Matična številka: ...........................................................................................
ID za DDV: ...................................................................................................
Številka TRR: ………….…………………………………………………………………………………
Kontaktna oseba: ..........................................................................................
Telefon kontaktne osebe: ..............................................................................
Elektronski naslov kontaktne osebe: .............................................................
Odgovorna oseba za podpis pogodbe s ponudnikom: ...................................
Predmet in obseg dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec za to javno naročilo:
………………………… ..................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………
……….
Količina del podizvajalca………………………………………………………………………………
Vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec brez DDV ……………………………………………..
Kot
podizvajalec
v
ponudbi
……………………………………………………………………………………

Kraj in Datum: __________________

ponudnika

Žig in podpis

Obvezna priloga:
-

Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi (Obrazec 4.1.)
Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva
neposredno plačilo (Obrazec 3.2.)

Opomba: Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej!

OBRAZEC 3.2.

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA
O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA

Podizvajalec: _______________________________________________________________
________________________________________________________________
(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu ………………………………….., v skladu z ZJN-3
zahtevamo neposredno plačilo in soglašamo, da plačnik/naročnik Mestna občina Maribor,
namesto glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Kraj in Datum: __________________

Žig in podpis

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, vsak izpolni svoj obrazec.
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OBRAZEC 4

IZJAVA PONUDNIKA/PARTNERJA

Naziv gospodarskega subjekta: ________________________________________________
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: __________________________________________
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-

sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve iz dokumentacije za predmetno javno
naročilo;

-

bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi
navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila;

-

ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani za izvedbo javnega naročila;

-

smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si
naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno
naročilo;

-

bomo v primeru, da bomo izbrani za najugodnejšega ponudnika in pozvani k sklenitvi
pogodbe, v skladu s točko 4.1 Dokumentacije v zvezi z oddajo JN predložili garancijo
banke/zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bo le-ta izdana v
besedilu iz vzorca v razpisni dokumentaciji;

-

bomo na zahtevo naročnika brez odlašanja predložili vsa potrebna dokazila, ki
izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, morebiti potrebna pooblastila za
preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, podatke o naslovih,
kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in
preveritev ponudbe;

-

so podatki in dokumenti, ki so podani v ponudbi, resnični in da elektronske verzije v
informacijskem sistemu e-JN priloženih dokumentov ustrezajo originalu ter da za
podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost dokumentov prevzemamo popolno
odgovornost;

-

naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v
prvem odstavku 75. člena ZJN 3;

-

naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščena v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75.
člena ZJN 3;

-

na dan oddaje ponudbe izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v
skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne
znaša 50 eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do
dne oddaje ponudbe;

-

naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh
kršitev 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, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

-

se je nad našo družbo ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja
ali postopek likvidacije oziroma se je v skladu s predpisi druge države nad našo
družbo ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

-

je naša družba vpisana v poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima
gospodarski subjekt sedež in je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila.

-

naša družba na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega
računa, v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imela nobenega
transakcijskega računa blokiranega več kot 20 zaporednih dni.

-

naša družba nudi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem
prejema pravilno izstavljene fakture

-

bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na
njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih
ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih imetnikih poslovnih
deležev in podatke o imetniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za
katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami
povezane družbe. Če bomo v ponudbi prijavili sodelovanje drugih gospodarskih
subjektov in bo vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višji od
10.000 EUR brez DDV, bomo navedene podatke v navedenem roku posredovali tudi
za te gospodarske subjekte.

Kraj in Datum: __________________

Žig in podpis
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OBRAZEC 4.1.
IZJAVA ZA OSTALE GOSPODARSKE SUBJEKTE V PONUDBI
Naziv gospodarskega subjekta: ________________________________________________
Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: __________________________________________
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-

naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj navedenih v
prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

-

skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s
predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost
teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 50
eurov ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse obračune davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe;

-

naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločena iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami;

-

naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe pristojni organ
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dveh
kršitev 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, za kateri nam je bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek;

-

je naša družba vpisana v poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima
gospodarski subjekt sedež in je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega javnega naročila;

Kraj in datum: __________________

Žig in podpis

OBRAZEC 4.2.

POOBLASTILO PRAVNE OSEBE

Pooblaščamo naročnika Mestno občino Maribor, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja
pogojev za predmet javnega naročila »________________________________________«,
pridobi podatke iz uradnih evidenc za naslednji gospodarski subjekt:

Polno ime pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
Občina sedeža pravne osebe:
Matična številka pravne osebe:

Kraj in datum: __________________

Žig in podpis

_______________________
NAVODILO:
Obrazec izpolni gospodarski subjekt, vsak podizvajalec in vsak partner v skupni prijavi ter drugi subjekt, katerih
zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt za izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter
tehnično in kadrovsko sposobnostjo. Obrazec se kopira v potrebnem številu.
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OBRAZEC 4.3.

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani ________________________________________ (ime in priimek člana
upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta oziroma
podizvajalca, ali osebe, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri
gospodarskem subjektu oziroma podizvajalcu) pooblaščam naročnika Mestno občino Maribor,
da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev za predmet javnega naročila
»________________________________________«, od Ministrstva za pravosodje pridobi
potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb.
Moji osebni podatki so:
Ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega / začasnega prebivališča (ulica, hišna številka, poštna številka in pošta):

Državljanstvo:
Prejšnje ime/priimek:

Datum:

Žig:

Podpis:

_______________________
NAVODILO:
Obrazec izpolni vsaka fizična oseba, ki je član upravnega ali vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega
subjekta, partnerja v skupni prijavi oziroma podizvajalca, ter drugega subjekta, katerega zmogljivosti uporabi
gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in
strokovno sposobnostjo ali oseba, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri gospodarskem
subjektu, partnerju v skupni prijavi oziroma podizvajalcu, ter drugem subjektu, katerega zmogljivosti uporabi

OBRAZEC 5/1
PODATKI ZA IZRAČUN OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENSKI DOBI VOZILA
OSNOVNI PODATKI O PONUJENIH VOZILIH- 1. sklop

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti v celoti, ga podpisati in žigosati.

OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU:
Novo lahko gospodarsko vozilo kategorije N1
Proizvajalec vozila:
Tip vozila:
Cena vozila z DDV v EUR:
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km:
Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km:
Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km:
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene
v g/km:
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km:
Emisijski razred vozila:

………………………………….

Energent:

(ponudnik ustrezno izpolni prazna polja v tabeli, saj naknadna dopolnjevanja niso mogoča).
Navedeni podatki se bodo uporabili pri merilu »Ocena operativnih stroškov v življenjski
dobi vozila«, ki je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Predvidena kilometrina v življenjski dobi lahkega gospodarskega vozila kategorije N1,
kot jo določa Priloga 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil znaša: 250.000 km.
Ponudnik mora temu obrazcu obvezno priložiti naslednjo dokumentacijo:
- tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji in poročilo o
preizkusu neodvisne akreditirane institucije oz. drugo ustrezno dokumentacijo iz katere
so razvidni vsi podatki za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila.

Datum:

Žig

Podpis:
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obrazec 5/2
PODATKI ZA IZRAČUN OCENE STROŠKOV V ŽIVLJENSKI DOBI VOZILA
OSNOVNI PODATKI O PONUJENIH VOZILIH- 2. sklop

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti v celoti, ga podpisati in žigosati.

OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM VOZILU:
Novo lahko gospodarsko vozilo kategorije N1
Proizvajalec vozila:
Tip vozila:
Cena vozila z DDV v EUR:
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km:
Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km:
Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km:
Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene
v g/km:
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km:
Emisijski razred vozila:

………………………………….

Energent:

(ponudnik ustrezno izpolni prazna polja v tabeli, saj naknadna dopolnjevanja niso mogoča).
Navedeni podatki se bodo uporabili pri merilu »Ocena operativnih stroškov v življenjski
dobi vozila«, ki je merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Predvidena kilometrina v življenjski dobi lahkega gospodarskega vozila kategorije N1,
kot jo določa Priloga 1 Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil znaša: 250.000 km.
Ponudnik mora temu obrazcu obvezno priložiti naslednjo dokumentacijo:
- tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji in poročilo o
preizkusu neodvisne akreditirane institucije oz. drugo ustrezno dokumentacijo iz katere
so razvidni vsi podatki za izračun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila.

Datum:

Žig

Podpis:

OBRAZEC 6
PONUDBENI PREDRAČUN
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: »DOBAVA AVTOMOBILA ZA PREVOZ HRANE ZA
VRTEC STUDENCI MARIBOR (sklop 1) IN OSNOVNO ŠOLO KAMNICA (sklop 2)
V skladu z razpisnim pogoji in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bomo
razpisane dobave izvedli za tukaj navedeno ponudbeno ceno, ki je fiksna in nespremenljiva
do končne dobave vozila. V navedeni ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.
Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en sklop ali oba sklopa. V kolikor ponudniki oddajajo
ponudbo za en sklop, za drugi sklop pustijo tabelo za ta sklop prazno.
1. NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:

2. PONUDBO ODDAJAMO ZA SKLOP:

1

2

(ponudnik obkroži)

3. PONUDBENA VREDNOST


SKLOP 1: DOBAVA AVTOMOBILA ZA PREVOZ HRANE ZA VRTEC STUDENCI
MARIBOR

Naziv proizvajalca ponujenega vozila__________________________________
Model vozila : ______________________________________

Ponudbena cena za sklop 1 v EUR brez
DDV:

EUR

DDV _____ %

EUR

Ponudbena cena za sklop 1 v EUR z DDV

EUR
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SKLOP 2: DOBAVA AVTOMOBILA ZA PREVOZ HRANE ZA OSNOVNO ŠOLO
KAMNICA

Naziv proizvajalca ponujenega avtomobila__________________________________
Model vozila : ______________________________________

Ponudbena cena za sklop 2 v EUR brez
DDV:

EUR

DDV _____ %

EUR

Ponudbena cena za sklop 2 v EUR z DDV

EUR

4. ROK DOBAVE
Rok za dobavo vozila za vsak sklop je:
Največ 90 dni od uradnega prejema izvirnika s strani vseh pogodbenih strank podpisane
pogodbe.

5. GARANCIJSKI ROK
Minimalno 5 let.
Garancijski rok začne teči naslednji dan od datuma uspešnega izvedenega kvalitetnega
prevzema dobavljenega vozila, pri čemer se za uspešen kvalitetni prevzem šteje datum, ko
dobavitelj odpravi vse pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu dobavljenega vozila

6. VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba velja do 31.10.2019.

Kraj in datum: __________________

Žig in podpis

OBRAZEC 7

OSNUTEK POGODBE št. 41001-765/2019 za dobavo vozila za prevoz prehrane za 1.
sklop Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22, Maribor / 2. sklop OŠ Kamnica, Vrbanska
cesta 93, 2351 Kamnica

I. POGODBENE STRANKE:

NAROČNIK
FINANCER

Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor, ki jo
zastopa župan: Aleksander Saša ARSENOVIČ,
matična številka: 5883369
davčna številka: SI12709590

INVESTITOR
L
V IMENU MOM:
1.sklop
Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22, 2000 Maribor, ki ga
zastopa ravnateljica Marjanca Karba,
matična številka:
davčna številka:
2.sklop
OŠ Kamnica, Vrbanska cesta 93, 2351 Kamnica, ki ga zastopa
ravnatelj Tomaž ČEPLAK,
matična številka: 5086710
davčna številka: SI 31795609

DOBAVITELJ:

____________________________________________, ki ga zastopa
direktor-ica _________________________________________,
matična številka:_____________
davčna številka: _____________

II. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbene stranke ugotavljajo:
- da so sredstva za nabavo vozila odobrena s sklepom župana Mestne občine Maribor v
potrjenem programu obnove objektov in opreme na področju predšolske vzgoje za leto
2019 v okviru postavke PP 223000 »Obnova opreme – predšolska vzgoja« ; (sklop 1)
- da so bila sredstva za nabavo pogodbenih vozil odobrena s sklepom župana Mestne
občine Maribor v potrjenem programu obnove opreme na področju šolstva za leto
2019 v okviru postavke PP 223100 »Obnova opreme šolstvo« za leto 2019; (sklop 2)
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-

da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi predhodno izvedenega
postopka naročila male vrednosti na podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na
Portalu javnih naročil št. ____________________ z dne __________________, ki ga
je financer izvedel skladno s Zakonom o javnem naročanju ZJN-3.

III. PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je dobavo vozila za prevoz prehrane za:
1. sklop Vrtec Studenci Maribor, Groharjeva 22, Maribor, kar je posebej razvidno iz
ponudbe št. _____________ z dne ___________.
2. sklop OŠ Kamnica, Vrbanska cesta 93, 2351 Kamnica, kar je posebej razvidno iz
ponudbe št. _____________ z dne ___________.
IV. OBSEG POGODBENIH DEL
3. člen
Pogodbena dela obsegajo dobavo vozila za prevoz prehrane iz 2. člena te pogodbe.

V. CENA, OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA
4. člen
Vrednost znaša:

1. sklop: Vrtec Studenci Maribor
Cena (brez DDV):

€

DDV (22%)
SKUPAJ z DDV:

€
€

(z besedo: _______________ evrov in __/100).

2. sklop : OŠ Kamnica

Cena (brez DDV):

€

DDV (22%)
SKUPAJ z DDV:

€
€

(z besedo: _______________ evrov in __/100).

V skupnem znesku izražena cena je nespremenljiva in se šteje fco objekt dostavljeno.
5. člen
Naročnik in financer (v nadaljevanju: financer) bo za plačilo vozila, ki je predmet te pogodbe,
investitorju v imenu MOM (v nadaljevanju: investitor) zagotovil sredstva na podlagi zahtevka,
ki ga bo investitor posredoval financerju v elektronski obliki (kot e-zahtevek) preko UJP-neta,
30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa pri investitorju, pri čemer je
investitor dolžan v roku 5 delovnih dni od prejema e-računa pri investitorju posredovati
financerju e-zahtevek in vso potrebno dokumentacijo za plačilo zahtevka – to je dobaviteljev
e-račun, ki je opremljen z datumom prejema računa pri investitorju ter zapisnik kvalitetnega
prevzema vozila.
Investitor bo plačilo za vozilo, potrjeno s podpisom prevzemnega zapisnika, izvršil dobavitelju
30. dan od datuma uradnega prejema e-računa, na transakcijski račun dobavitelja št. TRR:
________________________.
Dobavitelj ne sme izstaviti računa pred podpisom zapisnika o kvalitetnem prevzemu storitev.
Dobavitelj pošlje račun v elektronski obliki (kot e-račun) preko UJP-neta. Dobavitelj predhodno
pošlje račun v potrditev financerju.
6. člen
Dobavitelj mora imeti ob sklenitvi te pogodbe ali v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe
s podizvajalci in jih financerju skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil
podizvajalec, predložiti v potrditev.
V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, dobavitelj pooblašča
investitorja, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani dobavitelja,
neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega
investitor namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.
Dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil. Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena 30. dan od uradnega
datuma prejema računa.
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora dobavitelj financerju posredovati
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije svojo pisno izjavo in izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo neposredno povezano s
predmetom tega javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:
1. ………………………….………………………., matična številka: ………..……., davčna
(naziv, polni naslov)
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številka: SI………….………, TRR: …………….…………………..
Za dobavitelja bo posamezni podizvajalec opravil naslednja dela:
- ……………………….…………………………. v vrednosti ……….…….. EUR z DDV.
(predmet, količina, kraj in rok izvedbe)
Podizvajalec zahteva / me zahteva neposredno plačilo. (opcijsko)

2. ………………………….………………………., matična številka: ………..……., davčna
(naziv, polni naslov)
številka: SI………….………, TRR: …………….…………………..
Za dobavitelja bo posamezni podizvajalec opravil naslednja dela:
- ……………………….…………………………. v vrednosti ……….…….. EUR z DDV.
(predmet, količina, kraj in rok izvedbe)
Podizvajalec zahteva / me zahteva neposredno plačilo. (opcijsko)
Dobavitelj se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci,
navedenimi v ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez
predhodnega pisnega soglasja financerja in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje
za podizvajalce iz dokumentacije v zvezi s tem javnim naročilom. Zamenjavo podizvajalca
predlaga dobavitelj s pisno vlogo, ki jo mora podati financerju najkasneje v petih (5) dneh po
spremembi podizvajalca in kateri mora biti priložena naslednja dokumentacija:
 svoja izjava, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor
zamenjuje podizvajalca);
 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno
novemu podizvajalcu;
 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter
 vsa dokumentacija, ki se v dokumentaciji v zvezi s tem javnim naročilom zahteva za
podizvajalca.
Financer mora o dobaviteljevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10)
dneh od prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim
dodatkom k tej pogodbi.
Vsi, v tem členu, navedeni podizvajalci, so v ponudbi podali zahtevo, na podlagi katere
investitor namesto dobavitelju poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.
Če financer ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel
v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

VI.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
7. člen

Pogodba, pri kateri 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.

VII. ROK
8. člen
Dobavitelj bo pogodbena dela izvršil v roku 90 koledarskih dni od datuma uradnega prejema
podpisane pogodbe, ki je razviden iz povratnice o prejemu pogodbe s priporočeno pošto.

VIII. ODGOVORNE OSEBE POGODBENIH STRANK
9. člen
- za financerja je Teobald Pajnik, vodja Službe za razvojne projekte in investicije – projektna
pisarna,
- za investitorja je Tomaž Čeplak, ravnatelj šole,
- za investitorja je Marjanca Karba, ravnateljica vrtca,
- za dobavitelja je ________________.
Pooblaščena oseba financerja, ki je hkrati nadzorni organ in skrbnik pogodbe je za vrtce
Mojca Petek in za šole Ferdo Jehart.
IX. POGODBENA KAZEN
10. člen
Za prekoračitev roka dobave po krivdi dobavitelja, bo financer zaračunal dobavitelju
pogodbeno kazen v višini 1‰ (ena promil) od celotne vrednosti pogodbenih del z DDV za
vsak koledarski dan prekoračitve roka, vendar pogodbena kazen ne sme presegati 5 %
dejanske pogodbene vrednosti z DDV.
Pogodbena kazen se obračuna pri poravnavi pogodbenih obveznosti oz. plačilu računa.
V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani financerja, investitorja ali višje
sile, je dobavitelj dolžan investitorju takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati
podaljšanje roka dobave.
Če rok dobave ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi
dobavitelja.
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Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode financerja. Povračilo tako nastale škode bo financer uveljavljal po splošnih
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodben kazni.

X. GARANCIJA VOZILA
11. člen
Garancija na dobavljeno vozilo znaša 5 (pet) let, pri čemer začne teči garancijski rok od
dneva primopredaje vozila – to je od datuma, ko dobavitelj odpravi vse pomanjkljivosti iz
zapisnika o kvalitetnem pregledu.
Potrjene garancijske liste vozila oz. druge listine, na osnovi katerih bo lahko investitor
uveljavljal garancijo, preda dobavitelj na kvalitetnem pregledu investitorju. Garancija je vezana
na normalne pogoje uporabe in vzdrževanja.
Garancijska doba za vozilo je določena v garancijskem listu in začne teči od datuma
prevzemnega zapisnika. Dobavitelj je dolžan v garancijski dobi odpraviti vse pomanjkljivosti, ki
se pojavljajo na dobavljenem vozilu, v roku, ki ga skupno določita dobavitelj in investitor.

XI. PREVZEM VOZILA
12. člen
Pogodbene stranke bodo v roku 10 dni od dobave vozila opravile kvaliteten prevzem z
zapisnikom, ki ga bodo podpisali nadzorni organ in odgovorna oseba investitorja in dobavitelja
iz 9. člena te pogodbe.
Morebitne pomanjkljivosti, ugotovljene ob kvalitetnem pregledu, bo dobavitelj odpravil v roku
10 dni od datuma zapisnika kvalitetnega pregleda. Takoj po odpravi vseh reklamacij iz
zapisnika kvalitetnega pregleda o tem dobavitelj pisno seznani financerja zaradi ponovnega
pregleda in prevzema pogodbenega vozila.
XII. MEDSEBOJNA RAZMERJA FINANCERJA IN INVESTITORJA
13. člen
Financer bo po tej pogodbi investitorju pravočasno zagotovil sredstva za izpolnjevanje
pogodbenih obveznosti do dobavitelja v rokih, ki so opredeljeni v 5. členu te pogodbe.
Financer bo zagotovil izvajanje nalog skrbnika pogodbe financerja iz 9. člena pogodbe.
14. člen
Investitor bo po določilih te pogodbe:
 v skladu z navodili financerja izvrševal pogodbene obveznosti do dobavitelja,
 račun poravnal samo, če bo potrjen od financerja,
 v garancijskem roku sproti izvajal vse postopke za odpravo reklamacij z
dobaviteljem po tej pogodbi ter financerja o zadevi tekoče pisno seznanjal,



v bilanci premoženja, ki ga upravlja, bo v skladu s predpisi evidentiral vlaganja po tej
pogodbi.

XIII.

KONČNE DOLOČBE
15. člen

Dobavitelj s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da je seznanjen z vsemi zahtevami za celotno
izvedbo javnega naročila in da je ne glede na besedilo popisa in predračuna del v ceno
pogodbenih del izraženo v skupnem znesku vštel vse potrebne elemente (blago in delo) za
izpolnitev pogodbenih obveznosti.
16. člen
Ta pogodba je 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 delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali
podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju 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 šest mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s
podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu
izvajalec/dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način
določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od
seznanitve s kršitvijo.
17. člen
Pogodbene stranke bodo morebitna nesoglasja in spore reševale sporazumno. V primeru, da
spora stranke ne bodo uspele rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo stvarno pristojno sodišče
v Mariboru.
18. člen
Ta pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih. Financer prejme 2 (dva), investitor 1 (en)
izvod in dobavitelj 1 (en) izvod.
Pogodba prične veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strani in je veljavna do izteka
garancijske dobe iz 11. člena te pogodbe.
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Dobavitelj:
_____________________________

Naročnik financer:
Mestna občina Maribor

Direktor:
_____________________________

Župan:
Aleksander Saša ARSENOVIČ

Datum podpisa: ………………………

Datum podpisa: ……………………….

Investitor v imenu MOM:
OŠ Kamnica
Ravnatelj:
Tomaž ČEPLAK
Datum podpisa: ………………………….

Investitor v imenu MOM:
Vrtec Studenci
Ravnateljica:
Marjanca Karba
Datum podpisa: ………………………….

OBRAZEC 8

IZJAVA PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNE SPOSOBNOSTI V ZADNJIH TREH
LETIH PRED OBJAVO JAVNEGA NAROČILA

1. TEHNIČNA SPOSOBNOST

Predmet naročila
Vrednost (brez DDV):
Leto in
vozila:

mesec

dobave

Opis dobavljenega vozila:

Naročnik kot investitor del:
Kontaktna oseba naročnika
kot investitorja in telefonska
številka

Kraj in Datum: __________________

Žig in podpis

25

OBRAZEC 8.1.
POTRDILO TEHNIČNE SPOSOBNOSTI
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

______________________________________________________

(naslov)

____________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je dobavitelj
(naziv)

___________________________________________________

(naslov)

___________________________________________________

za nas dobavil _________________________________________________________
v znesku __________________
Leto in mesec dobave vozila: ________________________
Kratek opis dobavljenega vozila::

Kontaktna
oseba
naročnika,
za
_____________________________
Telefon/ gsm: ___________________
e-mail: _________________________

dodatne

informacije:

(ime

Dobavitelj se je izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega dobavitelja.
Priporočilo izdajamo na zahtevo dobavitelja za prijavo na javno naročilo.

Kraj in datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila:

in

priimek)

