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I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da predložite ponudbo v postopku oddaje javnega naročila za: »Nabava vozila za
urgentnega zdravnika«, v skladu z javnim naročilom objavljenim na portalu JN in dokumentacijo v zvezi
z javnim naročilom, objavljeno na http://www.zd-radlje.
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
NAROČNIK:

1.

OBČINA PODVELKA, Podvelka 13, 2363 PODVELKA
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

2.

Predmet javnega naročila je nakup novega motornega vozila oblike SUV za urgentnega zdravnika,
skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom.
Konstrukcijska zasnova vozila mora omogočati fleksibilnost za kasnejše obnavljanje in nadomeščanje
opreme, ki je namenjena uporabi nujne medicinske pomoči.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti TEHNIČNO SPECIFIKACIJO VOZILA (prospekte in kataloge), iz
katerih so razvidne tehnične karakteristike ponujenega vozila. Ponujeno vozilo mora biti tovarniško
novo.
Naročnik se je prijavil na javni razpis Ministrstva za zdravje »Sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v Republiki Sloveniji za leto 2018«, za investicijski projekt Nakupa motornega
vozila oblike SUV za urgentnega zdravnika in je bil na razpisu uspešen.
SPLOŠNO O ZAHTEVANIH LASTNOSTIH VOZILA:

3.

Zap. št.
1

Opis pričakovanih lastnosti
1 VOZILO SEGMENTA C-SUV
Gorivo: bencin ali dizel

2

Dolžina vozila: od 4300 do 4500 mm

3

Višina vozila: od 1550 do 1585 mm

4

Širina vozila: od 1700 do 1800 mm

5

Moč motorja: minimalno 103 kW

6

Prostornina motorja: od 1300 ccm do 1600 ccm

7

Višina podvozja od tal: minimalno 180 mm

8

Barva: bela ali RAL 1016

9

Vrata: 5

10

Pogon: 4 X 4 (stalni ali priklopljiv)

11

Menjalnik: ročni, 6 stopenjski ali avtomatski

12

Emisija izpušnih plinov CO2: največ 155 g/km

13

Prostornina prtljažnika: minimalno 430 l

14

2 OPREMLJENOST VOZILA
Več funkcijski volan
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15

6 ali več varnostnih blazin

16

Zvočno opozoril za ne pripet voznikov varnostni pas

17

Najmanj ročna klimatska naprava

18

Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel

19

Potovalni računalnik

20

Zaslon na dotik s povezavo za pametni telefon

21

Bluetooth

22

Kamera za vzvratno vožnjo

23

Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

24

Stabilizacijski sistem

25

Sistem proti zdrsu

26

Protiblokirni zavorni sistem

27

Pomoč za speljevanje v klanec

28

Zatemnjena zadnja stekla

29

Prednji meglenki

30

Samodejna nastavitev žarometov

31

Samodejna vklop žarometov

32

Samodejna vklop brisalcev

33

LED žarometi

34

Zvočno opozorilo za ne ugasnjene luči

35

Centralno zaklepanje z daljinskim upravljalnikom

36

Tempomat

37

Indikator tlaka v pnevmatikah

38

Sprednja sedeža nastavljiva po višini

39

Deljiva zadnja klop

40

Ogrevana sprednja sedeža

41

Osvetljen prtljažni prostor

42

12V vtičnica v prtljažnem prostoru

43

Dvojno dno v prtljažnem prostoru

44

Set za popravilo pnevmatik
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45

Štiri stopenjska nastavitev voznega načina (avto, lock, snow in sport)

Potrebna dokumentacija (izbrani ponudnik navedeno dokumentacijo predloži naročniku ob predaji
vozila):
- homologacija,
- garancijski list,
- navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
- servisna knjižica v slovenskem jeziku.
4.

ROK DOBAVE:
Najkasneje do 10.11.2018

5.

PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopek javnega naročanja se izvede na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15
in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17) Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 –
ZDU-1I in 60/17), Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo) in na podlagi podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno
zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki ureja predmet javnega naročila.
6.

VRSTA POSTOPKA:

V skladu 47. členom ZJN-3 se za oddajo predmetnega javnega naročila uporabi postopek naročila male
vrednosti.
7.
INFORMACIJE V ZVEZI Z IZDELAVO PONUDBE IN POJASNILA K DOKUMENTACIJI V
ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM
Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z
javnim naročilom najpozneje dva dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila
zahteva/vprašanje posredovano najkasneje tri dni pred rokom za oddajo ponudb.
V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
8.

PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju sistem e-JN) na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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/eJN2.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, 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. Za oddajo ponudbe je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano
digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za predložitev ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Po preteku roka za
predložitev ponudb le te ne bo več mogoče oddati.
Ponudnik v razdelek »Predračun« na portalu e-JN naloži obrazec št. 1 – PONUDBA, prilogo
obrazcu št. 1 (predračun), popise ter ostale obrazce in dokumentacijo pa v razdelek »Druge
priloge«.
9.

DOSTOP DO POVEZAVE ZA ODDAJO PONUDBE:

Dostop do povezave (spletnega naslova) preko katerega ponudniki oddajo elektronske ponudbe v tem
postopku javnega naročila, je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu Portala JN
v razdelku »1.3 Sporočanje«.
10.

SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE:

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudbe 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
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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.
11.

VELJAVNOST PONUDBE:

Ponudba mora biti veljavna še 90 dni od roka za oddajo ponudb.
12.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE:

Ponudba mora biti oddana do 26.10.2018 do 10.00 ure na portal e-JN.
13.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.10.2018 ob 10.05 uri
na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
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«. Javna objava
se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v
informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
II.

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1.

Jezik

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbenih del mora biti izražena v evrih.
2.

Vsebina ponudbe

Vsi obrazci, razen obrazec št. 3 – Podizvajalec, v kolikor ponudnik nastopa sam, morajo biti izpolnjeni in
predloženi v informacijski sistem. V informacijski sistem je potrebno predložiti tudi zahtevana dokazila in
tehnično specifikacijo vozila (skenirane prospekte in kataloge).
3.

Variante

Variantne ponudbe niso dovoljene.
Sporočanje podatkov izbranega ponudnika:

4.

Naročnik bo od izbranega ponudnika zahteval, da mu mora v roku 8 dni od poziva sporočiti podatke o:

5.

-

svojih ustanoviteljih, družbenikih, 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.
Skupine gospodarskih subjektov

V postopkih javnega naročanja lahko sodelujejo skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi
združenji. V primeru, da bo skupini gospodarskih subjektov naročilo oddano, bo morala ta skupina
podpisati pravni akt o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,
izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz dokumentacije za izvedbo javnega naročila,
navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno;
navedba, da v kolikor se spremeni ali preneha član, konzorcij obstaja še naprej.
V primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov pri nobenem od njih ne smejo obstajati razlogi za
izključitev, vsak gospodarski subjekt mora izpolnjevati tudi vse pogoje za sodelovanje, razen referenc, ki
se v primeru sodelovanja skupine gospodarskih subjektov seštevajo.
6.

Podizvajalci

Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim bo naročnik
sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je
neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
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- priložiti izpolnjene ESPD teh podizvajalcev ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
Pri predlaganih podizvajalcih ne smejo obstajati izključitveni razlogi iz te dokumentacije, registrirani
morajo biti tudi za opravljanje dejavnosti za dela, ki jih bodo izvajali.
Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v
skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, 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.
Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, 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 izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje
naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Za vsakega podizvajalca mora predložiti vse
dokumente v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.
III.

POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI
Razlogi za izključitev

1.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če ugotovi:











da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
za nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v
75. členu ZJN-3;
DOKAZILO: izpis iz sodnega registra ali potrdilo sodnega ali upravnega organa
da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države,
v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti
na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več.
Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan
oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
DOKAZILO: potrdilo pristojnega organa
da je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
da mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
DOKAZILO: izpis iz evidence o prekrških
da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se
je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami;
DOKAZILO: potrdilo pristojnega organa
in z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil,
zaradi česar je omajana njegova integriteta;
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2.

da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sankcije;
da je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če
ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom
ZJN-3;
da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
Pogoji za sodelovanje

a) Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti


Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.
DOKAZILO: izpis iz sodnega registra
b) Ekonomski in socialni položaj


Ponudnik mora izkazati, da je ekonomsko sposoben izvesti javno naročilo. V ta namen mora
predložiti dokaz, da v zadnjih treh mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
DOKAZILO: BON-2 ali drugo primerljivo potrdilo, ki ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
odpiranja ponudb

c) Tehnična in strokovna sposobnost







Ponudnik mora biti sposoben ob predaji vozila zagotoviti, da je vozilo homologirano v skladu s
slovenskimi standardi, kar dobavitelj potrdi s predložitvijo originalnih homologacijskih listin
(certifikatov), ki se izdajo na podlagi Pravilnika o ugotavljanju skladnosti vozil (Uradni list RS, št.
30/04) in Pravilnika o odobritvi motornih in priklopnih vozil ter sistemov, sestavnih delov in
samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila (Uradni list RS, št. 34/15).
DOKAZILO: Potrdilo o homologaciji
Ponudnik mora biti sposoben vozilo dobaviti najkasneje do 10.11.2018.
DOKAZILO: Izjava (razpisni obrazec št. 6)
Ponudnik mora zagotavljati originalne rezervne dele še 10 let od datuma dobave vozila.
DOKAZILO: Izjava (razpisni obrazec št. 6)
Ponudnik mora izkazati, da je za vozilo zagotovljen pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji.
DOKAZILO: Izjava in navedba serviserja (razpisni obrazec št. 6)
Ponudnik mora ponuditi vozilo z najmanj 10% manjšimi emisijami, ki jih kot najvišje dovoljene
določa zadnji standard EURO, v skladu s 17. točko 2. odstavka 6. člena Uredbe o zelenem
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
DOKAZILO: Potrdilo o homologaciji

Ponudniki lahko izpolnjevanje vseh zahtev iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom izkažejo z
ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 ali drugo lastno izjavo.
IV.

MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo javno naročilo
oddal ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo, skladno z naslednjimi merili:
-ponudbena cena v EUR z DDV …………………….100 točk

NABAVA VOZILA ZA URGENTNEGA ZDRAVNIKA
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100 x

V.

najnižja ponudbena cena
_________________________ =............................točk
Cena ponudnika

ZAVAROVANJE

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, le-temu predložiti finančna
zavarovanja.
Naročnik bo kot ustrezno finančno zavarovanje upošteval:
- bančno garancijo v skladu z vzorci iz razpisne dokumentacije;
- kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, smiselno ustrezno z zahtevami za bančno garancijo;
- denarni depozit; V tem primeru mora na plačilnem nalogu v rubriki Namen nakazila oziroma na
potrdilu o vplačilu depozita navesti vrsto zavarovanja (dobra izvedba pogodbenih obveznosti oz.
odprava napak v garancijskem roku) ter št. pogodbe. V primeru zavarovanja svojih obveznosti z
vplačilom depozita velja vse smiselno enako kot v primeru zavarovanja z garancijo.
Bančne garancije oz. kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi
poziv in morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR.
Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po
vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo
vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je
določil naročnik.
Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik, pri Sodelovanju skupine gospodarskih subjektov
pa nosilec posla.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil naročniku v višini 10 %
(deset odstotkov) od pogodbene vrednosti z DDV. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti mora biti 30 dni daljša kot je rok za izvedbo del, ki je določen v pogodbi.
Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancijska doba
Garancijska doba za vozilo v celoti z opremo in brez omejitve prevoženih kilometrov, mora trajati najmanj
24 mesecev.
Garancijski rok začne teči z dnem podpisa zapisnika o prevzemu.
Izvajalec mora v času trajanja garancijskega roka, v primeru, da ponudnik ali njegov pooblaščeni servis
okvare ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema vozila v popravilo, zagotoviti
zamenjavo vozila za novo enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do
naročnika.
Doba zagotovljenih rezervnih delov je najmanj 10 let.
VI.

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA

Naročnik bo v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju ponudb obvestil vsakega ponudnika
o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila, najkasneje v roku 90 dni od roka za oddajo ponudb.
Naročnik bo ponudnike skladno s 10. odstavkom 90. člena ZJN-3 o sprejeti odločitvi v zvezi z
oddajo javnega naročila obvestil na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih
naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
VII.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo je zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.
VIII.

SKLENITEV POGODBE IN POSREDOVANJE PODATKOV
NABAVA VOZILA ZA URGENTNEGA ZDRAVNIKA
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Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila
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 ZGD-1 šteje, da so z njimi povezane
družbe.
Izbrani ponudnik mora najkasneje v roku 48 dni od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z
naročnikom skleniti pogodbo. Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če se izbrani izvajalec v roku 8 (osem) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval oziroma ne bo
predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko naročnik od ponudnika
zahteva povračilo vse morebitno nastale škode zaradi takšnega ravnanja.
IX.

SPREMEMBE POGODBE

Sprememba bo izvedena skladno s 1. odstavkom 95. člena ZJN-3.
X.

RAZPISNI OBRAZCI

NABAVA VOZILA ZA URGENTNEGA ZDRAVNIKA

10

Razpisni obrazec št. 1 – PONUDBA
Ponudnik:
Naziv
Naslov in sedež

P O N U D B A št…….

»Nabava vozila za urgentnega zdravnika«

Ponudbena vrednost brez DDV

DDV v EUR

Ponudbena vrednost z DDV

Garancijska doba: ______ mesecev od datuma dobave
Veljavnost ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.

Datum:

Žig:

Podpis:

Priloga:
- predračun
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Razpisni obrazec št. 2 – PODATKI O PONUDNIKU

PONUDNIK
OZ. VSI PONUDNIKI V PRIMERU SKUPNE IZVEDBE NAROČILA:
Naziv
Naslov ponudnika
Zakoniti zastopnik ponudnika
Pooblaščena oseba za podpis
pogodbe
Kontaktna oseba ponudnika za
obveščanje
Skrbnik pogodbe s strani ponudnika
Telefon in mobilni telefon kontaktne
osebe

tel. št.:

GSM.:

Telefaks in E-mail za obveščanje
ponudnika

Telefaks :

e-mail :

Matična številka

ID številka za DDV

Številke transakcijskih računov in naziv
banke (navesti vse odprte transakcijske
račune):

V ponudbi nastopamo (ustrezno obkroži) :
a) samostojno
b) s podizvajalci
c) skupina gospodarskih subjektov – vodilni partner/partner

Datum:

Žig:
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Razpisni obrazec št. 3 – PODATKI O PODIZVAJALCU
(obrazec se kopira, v kolikor bo udeleženo več podizvajalcev)

Naziv podizvajalca
Naslov podizvajalca
Zakoniti zastopnik podizvajalca
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe
Kontaktna oseba ponudnika za
obveščanje
Telefon in mobilni telefon kontaktne
osebe

tel. št.:

GSM št.:

Telefaks in e-mail za obveščanje
ponudnika

Telefaks :

E-mail :

Matična številka in davčna številka
podizvajalca

Matična št.

Davčna št.

Številke transakcijskih računov in naziv
banke (navesti vse odprte transakcijske
račune):
V ponudbi za ta predmet naročila bo podizvajalec udeležen pri (navedi) :
……………………………………………………………………………..
Vrednost opravljenih del …………………….……….v EUR brez DDV, ………………………….EUR z DDV
Vrednost del podizvajalca znaša …………………% vseh pogodbenih del.

Datum:

Žig:

Podizvajalec
(podpis odgovorne osebe)

Datum:

Žig:

Ponudnik
(podpis odgovorne osebe)
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Razpisni obrazec št. 4 – POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA PRAVNE OSEBE

Ponudnik : _____________________________________________________,
V zvezi z javnim naročilom »Nabava vozila za urgentnega zdravnika« izjavljamo, da nam ni bila
izrečena kazenska sankcija iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
Izjavo dajemo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati pooblaščamo naročnika Občino Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, da pridobi vse informacije
pri pristojnem organu.

Naziv pravne osebe:
Matična številka:
Sedež:
Poslovni naslov:
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz
kazenske evidence pravnih oseb).

Datum:

Žig:

Ponudnik
(podpis odgovorne osebe)

Obrazec se izpolni in predloži za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in se po potrebi
fotokopira.

NABAVA VOZILA ZA URGENTNEGA ZDRAVNIKA

14

Razpisni obrazec št. 5 – POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV ZA FIZIČNE OSEBE

Ponudnik : _____________________________________________________
V zvezi z javnim naročilom »Nabava vozila za urgentnega zdravnika« izjavljam, da nisem
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3.
Izjavo dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Hkrati pooblaščam naročnika Občino Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka, da pridobi vse informacije
pri pristojnem organu.

Ime in priimek:
EMŠO (obvezen podatek):
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega
prebivališča:
ulica in hišna številka:
številka pošte in pošta:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se je
glasil:
(Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi potrdila iz
kazenske evidence fizičnih oseb).

Datum:

Žig:

Podpis:

Obrazec izpolnijo vsi člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki
imajo pooblastila za zastopanje, odločanje ali nadzor v njem in se po potrebi fotokopira.
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Razpisni obrazec št. 6 – IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik : _____________________________________________________
Na podlagi zahteve iz dokumentacije za oddajo javnega naročila za »Nabava vozila za urgentnega
zdravnika«, skupaj z našo ponudbo št.________________ z dne _______________, za izvedbo del
razpisanega javnega naročila pod kazensko in materialno odgovornostjo
1. Izjavljamo, da pri nas ne obstaja nobeden od naslednjih izključitvenih razlogov:
 da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
za nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, opredeljenih v
75. členu ZJN-3;
 da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države,
v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti
na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več;
 da je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;
 da je bila gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;
 da se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali
postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se
je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami;
 da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova
integriteta;
 da so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sankcije;
 da je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih
zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če
ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom
ZJN-3;
 da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na
odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
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2. izjavljamo
 da smo registrirani za opravljanje dejavnosti pri pristojnem registru ali drugem organu, oziroma
da imamo dejavnost, potrebno za izvedbo posla, določeno v statutu ali družbeni pogodbi;
 da smo ekonomsko-finančno sposobni izvesti naročilo in da v zadnjih šestih mesecih nimamo
blokiranega transakcijskega računa;
 da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega naročila objavljenega v
okviru postopka oddaje naročila male vrednosti za nabavo motornega vozila oblike SUV za
urgentnega zdravnika;
 da je garancija za vozilo v celoti z opremo najmanj 24 mesecev, brez omejitve kilometrov;
 da bomo zagotavljali originalne rezervne dele še vsaj 10 let od datuma dobave vozila;
 da je za vozilo zagotovljen pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji:
Navedba serviserja: _________________________________________

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo
ustreznih potrdil.

Datum:

Žig:

Ponudnik
(podpis odgovorne osebe)
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Razpisni obrazec št. 7 – IZPOLNJEVANJENE ZAHTEVANIH LASTNOSTI VOZILA
Zap.
št.

Opis pričakovanih lastnosti

OPOMBE

1 VOZILO SEGMENTA C-SUV
1

Gorivo: bencin ali dizel

DA

NE

2

Dolžina vozila: od 4300 do 4500 mm

DA

NE

3

Višina vozila: od 1550 do 1585 mm

DA

NE

4

Širina vozila: od 1700 do 1800 mm

DA

NE

5

Moč motorja: minimalno 103 kW

DA

NE

6

Prostornina motorja: od 1300 ccm do 1600
ccm

DA

NE

7

Višina podvozja od tal: minimalno 180 mm

DA

NE

8

Barva: bela ali RAL 1016

DA

NE

9

Vrata: 5

DA

NE

10

Pogon: 4 X 4 (stalni ali priklopljiv)

DA

NE

11

Menjalnik: ročni, 6 stopenjski ali avtomatski

DA

NE

12

Emisija izpušnih plinov CO2: največ 155 g/km

DA

NE

13

Prostornina prtljažnika: minimalno 430 l

DA

NE

2 OPREMLJENOST VOZILA
14

Več funkcijski volan

DA

NE

15

6 ali več varnostnih blazin

DA

NE

16

Zvočno opozoril za ne pripet voznikov
varnostni pas

DA

NE

17

Najmanj ročna klimatska naprava

DA

NE

18

Električni pomik sprednjih in zadnjih stekel

DA

NE

19

Potovalni računalnik

DA

NE

20

Zaslon na dotik s povezavo za pametni
telefon

DA

NE

21

Bluetooth

DA

NE

22

Kamera za vzvratno vožnjo

23

Električno nastavljiva in ogrevana ogledala

DA

NE
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24

Stabilizacijski sistem

DA

NE

25

Sistem proti zdrsu

DA

NE

26

Protiblokirni zavorni sistem

DA

NE

27

Pomoč za speljevanje v klanec

DA

NE

28

Zatemnjena zadnja stekla

DA

NE

29

Prednji meglenki

DA

NE

30

Samodejna nastavitev žarometov

DA

NE

31

Samodejna vklop žarometov

DA

NE

32

Samodejna vklop brisalcev

DA

NE

33

LED žarometi

DA

NE

34

Zvočno opozorilo za ne ugasnjene luči

DA

NE

35

Centralno zaklepanje z daljinskim
upravljalnikom

DA

NE

36

Tempomat

DA

NE

37

Indikator tlaka v pnevmatikah

DA

NE

38

Sprednja sedeža nastavljiva po višini

DA

NE

39

Deljiva zadnja klop

DA

NE

40

Ogrevana sprednja sedeža

DA

NE

41

Osvetljen prtljažni prostor

DA

NE

42

12V vtičnica v prtljažnem prostoru

DA

NE

43

Dvojno dno v prtljažnem prostoru

DA

NE

44

Set za popravilo pnevmatik

DA

NE

45

Štiri stopenjska nastavitev voznega načina
(avto, lock, snow in sport)

DA

NE
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Razpisni obrazec št. 8 – PODATKI PO UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU

Ponudnik:___________________________________
Naslov:_____________________________________
PODATKI PO UREDBI O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
(ponudnik predloži podatke zahtevane z Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki so potrebne za
izračun operativnih stroškov v življenjski dobi vozila, ki je merilo za izbor ponudnika)
Tip vozila in znamka
Nabavna cena vozila, ki vključuje davek na dodano vrednost
in je izražena v EUR
Vrsta energenta

DIZEL

Poraba energenta
(izražena v l/km ali kWh/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)

Kot dokazilo za navedene podatke prilagamo:
• tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katerih izhaja, da so izpolnjene
zahteve.
Za vozilo, za katere neodvisno akreditirane institucije niso izdale poročila o preizkusu v postopku javnega
naročanja prilagamo:
• poročilo o preizkusu (če je bilo to izdano na podlagi splošno razširjenega preizkusnega postopka ali
preizkusnega postopka, ki je bil izveden za naročnika), ali
• tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da so izpolnjene zahteve.

Datum:

Žig:

Podpis:
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Razpisni obrazec št. 9 - FINANČNO ZAVAROVANJE

Ponudnik _____________________________________________________________

izjavljamo:
-

da bomo dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV zavarovali z
naslednjim instrumentom finančnih zavarovanj:
(ustrezno obkroži)
a) bančno garancijo, skladno z Enotnimi Pravili za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta
2010, izdana pri MTZ pod št. 758;
b) kavcijsko zavarovanje zavarovalnice
c) denarni depozit
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Razpisni obrazec št. 10 – VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(po EPGP-758)
Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ
Za:
Občina Podvelka, Podvelka 13, 2363 Podvelka
Datum:
VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ŠTEVILKA GARANCIJE:
GARANT:

(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE:
naročanja izbranega ponudnika)

(vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega

UPRAVIČENEC: OBČINA PODVELKA, Podvelka 13, 2363 Podvelka
OSNOVNI POSEL: pogodba ___________________, št. __________ z dne __________________.
ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ________________________________
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov
(navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE:
(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov. Če kraj
predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)
DATUM VELJAVNOSTI: _________________
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

(vpiše se ime naročnika garancije, tj. v

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do
višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z izjavo
upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki
je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik
garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v __________ po slovenskem
pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod št. 758.

garant
(žig in podpis)
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Razpisni obrazec št. 11 - POGODBA

POGODBA

Ponudnik:
Naziv
Naslov in sedež

izjavljamo,
da smo pregledali pogodbo za prevzem del iz razpisanega javnega naročila ter se strinjamo z vsemi
določili, navedenimi v tej pogodbi.

Datum:

Žig:
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Razpisni obrazec št. 12 – IZJAVA PONUDNIKA – 35. Člen ZAKONA O INTEGRITETI IN
PREPREČEVANJU KORUPCIJE (ZIntPK) – OMEJITEV POSLOVANJA

Ponudnik
Naziv : _____________________________________________________
Sedež : _____________________________________________________
Matična številka : ____________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo,
Da osebe, ki opravljajo funkcijo v Občini Podvelka oziroma njihovi družinski člani v našem podjetju niso
udeleženi kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik oziroma družinski člani, ki so po
ZIntPK: zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelj, bratje, sestre, in osebe, ki s posameznikom živijo v
skupnem gospodinjstvu ali zunajzakonski skupnosti, niso neposredno ali posredno preko drugih pravnih
oseb v več kot 5% udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu v našem podjetju.
Izjava se daje v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

Datum:

Žig:

Ponudnik
(podpis odgovorne osebe)
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