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Razpisna dokumentacija

Vsebino razpisne dokumentacije sestavljajo:

1. Povabilo k oddaji ponudbe.

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

3. Obrazciza pripravo ponudbe.

4. Tehni6ne specifikacije.
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,.. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

oBe INA SEMIC, SrefnruOv TRG 9, 8333 SEMIC, vabi ponudnike k predtozitvi ponudbe v sktadu z
razpisno dokumentacijo na osnovi javnega narodila po postopku oddaje narodila male vrednosti za
predmet javnega narodila DPRENOVA KUHINJE V VRTCU SONC EK V SEMICU<< najkasneje
do:

dne 17. 4. 2020 do 10:00 ure na e-naslov:

--17045.

Ponudba se Steje za pravocasno oddano, de jo narodnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 17. 4.2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se Steje
ponudba, kije v informacijskem sistemu e-JN oznadena s statusom >oDDANo<.

Ponudniki naj poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. predra6un
(OBR-1) je javno viden po poteku rokaza predloZitev ponudb, ostala dokumentacija (>Druge
priloge<) pa je vidna samo naro6niku.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatidno v informacijskem sistemu e-JN dne 17. 4. 2O2O in se bo
zaEelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu

Kontaktna oseba narodnika: MATEJA KAMBIC, tel. 07/356 53 53, mateia.kambic@semic.si.

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehnidnih teZav v zvezi s pridobivanjem razpisne
dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije. Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne
dokumentacije lahko gospodarski subjekti zahtevajo zgolj preko Portala javnih naro6il.

S spoStovanjem,

ODGOVOR AROCNIKA
Polon pan1a

@
'TEFANOV 

TR6 9

A

?

L\M



OBEINA SEMIE
Srerlnov rRG 9
gggg settlle

telefon: 07/356 53 60

telefaks: 07/356 53 65

e-poSta: obcina@semic.si

www.semrc.sr

2. NAVOD!LA PONUDNIKOM ZA
IZDELAVO PONUDBE

Pomen izrazov v navodilih:
- Gospodarski subjekt je pravna ali fizidna oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela, ki

so predmet narodila.
- Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.

- lzvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo narodila.
- Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo narocila, kjer

sodelujejo tudi podizvajalci.

2.1 Predmet naro6ila

predmet javnega narodila je prenova kuhinje v vrtcu Soncek v Semi6u skladno s priloZeno projektno

dokumeniacijo in popisom del. Javno narodilo obsega GOI dela, elektro in strojne inStalacije ter

dobavo in montaZo opreme.

Dela se izvede na osnovidokumentacije:
- PZI >Osnovna Sola Belokranjskega odreda Semid - prenova kuhinje vrtec<, 5t. projekta

OSBO-KV/2017, oktober 2017 , izdelovalca ZAVOD F01gCF

2.2 NaEin naro6ila

Narodnik bo oddajo predmetnega narodila skladno zZakonom o javnem narodanju (ZJN -3)(Ur. l. RS,

St.91/15in14t18, v nadaljnjem besedilu:ZJN-3)izvedel po postopku oddaje narodila male vrednosti.

2.3 Pravna a

Javno narodilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna

naro6ila, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja podroeje javnih financ ter podro6je, kije predmet

javnega narocila.

2.4 Na6in lo2itve ponudb

Rok za predloZitev ponudb je petek, 17. april 2020 do 10' ure.

ponudbo se predloZi v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI. Navodila so objavljena na

spletnem naslovu https://ein.oov.si/eJN2.

predstavnik ponudnika se mora za vstop v informacijski sistem e-JN predhodno registrirati kot

uporabnik. lniormacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleli das oddaje in identiteto uporabnika.

Odgorornort ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravodasno elektronsko oddajo ponudbe.

Odiana ponudba pridobi status ))ODDANA( in je skladno z zakonom (Obligacijski zakonik)

zavezuioda za das njene veljavnosti. Oddano ponudbo se lahko do roka za oddajo ponudb umakne,

spremeni ali predloZi drugo, po tem roku pa to ni ved mogode'

Ce ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila

oddana in je narodnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. ee ponudnik svojo ponudbo v informacijskem

sistemu e-jN sptemeni, je naro6niku v tem sistemu odprta zadnia oddana ponudba.

V izogib kasnejSim teZavam si naj ponudniki shranijo potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim

datumom in dasom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije'



Za2eleno je, da je ponudba zloZena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni
dokumentaciji.

Ponudba mora biti predloZena v elektronski obliki. Ponudnik izpolni in podpi5e obrazce ter
ponudbo odda skenirano v formatu .pdf.

Zalelenoje, da ponudnik izpolnjen popis del predloZitudiv exceloviobliki.

Ponudnik v informacijskem sistemu eJN v razdelek >Predra6un< naloZi izpolnjen obrazec
>Ponudba / predra6un (OBR-1X v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
izpolnjen popis del pa skupaj z ostalimi izpolnjenimi obrazci oz. dokumentacijo naloZi v
razdelek >Drugi dokumenti<.

Ponudnik v informacijskem sistemu eJN v razdelek >ESPD/lzjava< naloZi izpolnjen obrazec
>lzjava ponudnika (OBR-3)( v *.pdf datoteki.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predracuna - rekapitulacija - naloZenim v razdelek
>Predracun< in celotnim predradunom - naloZenim v razdelek >Drugi dokumenti<, kot veljavni Stejejo
podatki v celotnem predracunu, naloZeni v razdelku >Drugi dokumenti<.

2.5 Odpi ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomati6no v informacijskem sistemu e-JN dne 17.aprila 2020 in se
bo zaCelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ein.qov.si/eJN2.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolocena za lavno
odpiranje ponudb, prikaZe podatke o ponudniku, o variantah, de so bile zahtevane oziroma dovoljene,
ter omogodi dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloZi v sistem e-JN pod zavihek >Predracun<.
Javna objava se avtomaticno zakljuci 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<. S
tem se Steje, da je bil ponudnikom vroden zapisnik o odpiranju ponudb.

Obve56anje gospodarskih subjektov
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba narodnika vsa obvestila in druge informacije o
javnem narodilu praviloma poSiljala po e-poSti kontaktniosebi gospodarskega subjekta, navedenega v
ponudbi, ali preko informacijskega sistema e-JN.

2.6 ost in

Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni
podatek, tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloZeni dokumentaciji vsak zase vidno
oznacen in pisno utemeljen.

Ponudnik mora v svoji ponudbi oznaditi tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40.
clenu Zakona o gospodarskih druZbah (Uradni list RS, 5t. 65 /2009 z vsemi spremembami) in prilo2iti
ustrezen sklep o dolo6itvi poslovnih skrivnosti. Pri tem mora upoStevati dolocbe 35. 6lena ZJN-3.

ee na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le doloden podatek, mora biti to eksplicitno
oznaceno.

Ne glede na navedeno je javni podatek specifikacije storitve in kolidina iz te specifikacije, cena na
enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tistl podatki, ki so vplivali
na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Ponudniki naj poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predra6un
(oBR-1 ) je javno vlden po pote ku roka za pred lo2itev ponudb, osta la doku mentacija (rD ruge
pril vidna samo na ro6niku.



2.7 Temeljna pravila poslovanja

2.7 .1 Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh narocnika, in sicer
http://www.semic.si.

2.7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo
Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih
narodil.

Kontaktna oseba narocnika bo pisno preko Portala za javna narodila odgovorila na vsa vpraSanja v
zveziz razpisom, ki bodo oddana preko Portala javnih narodil najpozneje do 9. aprila 2020 do 12.00
ure.

2.7.3 Sprememba razpisne dokumentacile

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naroenik dopolni oz. spremeni razpisno dokumentacijo.
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih

narodil. Narocnik bo po potrebi podalj5al rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogocil
upo5tevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti narocnika in
ponudnikov ve2ejo na nove roke, ki posledidno izhajajo iz podaljSanega roka za oddajo ponudb.

2.7.4 Rok za izvedbo del

Rok izvedbe razpisanih delje 4 mesece od uvedbe v delo.

Navedeni rok izvedbe pomeni, da so do tega roka vsa dela kondana in sposobna za kvalitetno
primopredajo del.

2.7.5 Ponudbena cena

Narocnrk odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje predmet javnega naroeila po nadelu "obra6un del na
podlagi podpisanih stvarno izvr5enih koliEin v gradbeni knjigi izvajalca s strani nadzornika ter
potrjenih enotnih nespremenljivih cen/ enoto iz pogodbenega predra6una del (po dejanskih
izmerah)<.

Ponudbena cena mora biliizraZena v EUR. Kondna cena mora vsebovativse stroSke vkljueno z DDV,

popuste in rabate. Cena v ponudbi mora vkljudevati tudi vse stroSke zavarovanj, transporta, cestnih

zapor, stro5ke deponiranja odpadnega materiala, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov in

vse ostale stroSke, ki se nana5ajo na izvedbo posameznih del iz naroeila. Ponudnik mora pri pripravi

ponudbe upoStevati tudi vse morebitne odSkodnine proti tretjim osebam, ki bi nastale kot posledica

izvedbe del.

Cene so za eas veljavnosti ponudbe fiksne.

Sestavni del te razpisne dokumentacije je popis del. V popisu del morajo biti podane cene vseh

zahtevanih elementov tako, da so izpolnjene vse pozicije, vmesne in kondne vsote. Ponudnik ne sme

6rtati, dopolnjevati ali kakorkoli drugade spreminjati popisa del. V primeru, da pri posamezni postavki

ne bo navedena cena (prazno polje), bo narocnik Stel, da gospodarski subjekt postavko ponuja

brezpladno (po ceni 0,OO EUR). V primeru, da bo gospodarski subjekt pri postavki uporabil znak >/< ali

podobno, bo naro|nik Stel, da te postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev narodnika iz
predmetne razpisne dokumentacije.

Popis del se tekom izvajanja pogodbe lahko spremeni v delih kolidin (povedanje ali zni2anie koli6in

glede na narocnikove dejanske potrebe).

Kon6na pogodbena cena bo razvidna iz koncnega obraduna del. ee bo vrednost izvedenih del niZja

ali vi5ja od-pogodbene cene del, dolodene s pogodbo, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks k
pogodbi, s katerim bosta ugotovili dejansko pogodbeno ceno izvedenih del.



2.7.6 Obra6un izvedenih del in pladilni rok

lzvaialec bo izvedene kolicine del praviloma obradunaval z mesecnimi situacijami do desetega (10.)
dne v mesecu. Opravljena dela izvajalec obraduna po cenah za enoto iz predraduna ob upoStevanju
dejansko izvrSenih kolidin, ki so evidentirane (potrjene)v knjigi obracunskih izmer.

Za6asne in kondna situacija morajo biti predhodno usklajene z narodnikom oz. njegovim nadzornim
organom.

lzvajalec izstavi racun v elektronskiobliki (eRacun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem
ra6una se Steje datum vnosa ra6una v sistem UJPnet,

Pladilo se bo izvedlo na osnovi izdanih potrjenih mese6nih in kon6ne situacije v 30 dneh po prejemu e-
raduna.

2.7 .7 FinanEna zavarovanja

Ponudnik mora ponudbi predloZiti naslednja finandna zavarovanja..

1. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik mora predloZiti lastno ilavo:
- da bo v primeru, da bo izbran, priloZil meniEno i4avo z menico kot jamstvo za dobro

izvedbo pogodbenih obveznosti v viSini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, z veljavnostjo
60 dni po preteku rokaza dokoncanje del in jo bo predloZil najkasneje v 15 dneh od sklenitve
pogodbe (OBR-8).

Ponudnik lahko kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da bo izbran,
prilo2i tudi kakSno drugo vrsto zavarovanja, ki je vsaj enakovredno menici z menidno izjavo (npr.
bandna garancija, kavcijsko zavarovanje,... ).

2. Zavarovanie za odpravo napak v garancijskem roku
Ponudnik mora predloZiti lastno izjavo:
- da bo priloZil meniCno iziavo z menico kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi v

viSini 5 , z veljavnostjo pet let od podpisi primopredajnega
zapisnik h dneh po primopredaji (OBR-9). Ce in dokler tega ne
stori, im zadrZati kondno situacijo v viSini garancije ali unovditi
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ponudnik lahko kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v primeru, da bo izbran, priloZi tudi
kakSno drugo vrsto zavarovanja, ki je vsaj enakovredno menici z menidno izjavo (npr. bandna
garancija, kavcijsko zavarovanje,... )..

Ponudnikova predloZena garancija ne sme vsebovati dodatnih pogojev zaizplacilo, kraj5ih rokov, kot
jih dolo6i naro6nik ali nizjega zneska zavarovanja, kot ga dolodi narodnik.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloZi ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa
katerikoli partner v ponudbi.

2.8 Priprava ponudb

2.8.1 Obli6nostponudbe

Samostojna ponudba
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti
prevzema izvedbo narodila.

Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa ved gospodarskih subjektov (v
nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do narocnika
neomejeno solidarno odgovarjajo zaizvedbo celotnega narocila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo
so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela in za kak5no ceno vsak prevzema.



Narodnik si pridrZuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem
nastopanju, iz katerega bodo razvidna medsebojnarazmerja in obveznostivseh partnerjev.

V primeru, da skupina ponudnikov predloZi skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine
ponudnikov posami6no izpolnjevati vse splo5ne pogoje oziroma osnovno sposobnost, sposobnost za
opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko - finandne pogoje oziroma sposobnost, kot je dolodeno v
tocki 2.12 teh navodil. Ponudniki iz skupine ponudnikov pa tehniene pogoje oziroma sposobnost,
dolodeno v to6ki 2.12leh navodil, izpolnjujejo skupno

Finan6na zavarovan)a lahko predlo2i samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi,
morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (viSina, veljavnost,...), ki so dolodene v teh navodilih.

Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi gospodarski

subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naroenika
ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo narodila.

V ponudbi mora biti navedeno, kateri posel in za kak5no ceno prevzema posamezni podizvajalec. ee
podizvajalec zahteva narocnikovo neposredno pladilo, mora biti ta njegova zahteva predlo2ena v

ponudbi.

Pri izbrani ponudbi so kakr5nekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci moZne le ob

izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanie sposobnosti-

Narodnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vkljuditev novega podizvajalca

tudi, de bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokondanje del in 6e novi podizvajalec ne

izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil narodnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega narodila.

Narodnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvaialca najpozneje v

desetih dneh od prejema predloga.

lzvajalec lahko to naro6ilo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je

naro6nik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce dolodeni v razpisni

dokumentaciji.

V kolikor na strani izvajalca nastane potreba po anga2iranju novih podizvajalcev ali zamenjavi

podizvajalca v fazi izvajanja pogodbe, lahko izvajalec angaZira nove podizvajalce samo po

predhodnem soglasju narodnika, pri 6emer moraizvajalec za vsakega novega podizvajalca dokazati,

da izpolnjuje vse pogoje, ki so bili zapodizvajalce doloCeni v razpisni dokumentaciji.

2.8.2 Zmogljivosti drug ih subjektov

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finandnim poloZajem ter tehnidno in strokovno

sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naro6ilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne

giede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezizizobrazbo in strokovno

usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z

usireznimi pokiicnimilzkuSnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, de bodo

slednji izvai4ati gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Ce Zeli ponudnik uporabiti

zmogllivosti drugih subjektov, mora narodniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na

primer s predloZitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen'

2.8.3 Variantne ponudbe

Vsak ponudnik predloZi le eno ponudbo. Variantne ponudbe niso dopustne'

2.8.4 Jezik ponudbe

Vsi dokumentiv zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku

2.8.5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati do vsaj vkljueno 17.8.2020-



2.8.6 Stro5ki ponudbe

Vse stroSke povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe nosi ponudnik.

2.9 Pregled in presoja ponudb

Narocnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahleva odpravo pomanjkljivosti glede predloZenih
listin, soglasje k odpravi radunskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v
ponudbi. Ponudba se izkljudi kot nedopustna, ce ponudnik v dolodenem roku ne odpravi
pomanjkljivostioziroma ne predlozi ustreznih pojasnil alidodatnih dokazil.

Naknadno vklju6evanje gospodarskih subjektov, kadrov in referenc pred oddajo narofila ni
dopustno, po oddaji pa le, ce bi bila sicer ogroZena izvedba narodila skladno s pogodbo, de so
izpolnjeni zahtevani pogoji za priznanje sposobnosti in ob soglasju narocnika.

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predloZil neresnidno izjavo ali ponarejeno
oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo narodnik DrZavni revizijski komisiji za revizijo postopkov
oddaje javnih narodil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekrSku.

2.10 Obvestilo o odlo6itvio naroCila

Narocnik skladno z ZJN-3 najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odloditev o oddaji
narodila in jo objavi na portalu javnih narodil.

Po sprejemu odloditve o oddaji narodila lahko narodnik iz razlogov in na nadin, kot je doloceno z
zakonom, odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naroeila.

2.11 Pravno varstvo

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega
narodanja.

Zahtevek za reviziio, ki se nanaSa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloZi v
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narodilu ali obvestila o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokoneanem postopku ali popravku, ce se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila zaizbor najugodnejSega ponudnika, pri cemer se lahko
zahtevek za revizijo nanaSa na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne
dokumentaciie ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumeniaciji.
Zahtevka zareviziio ni dopustno vloZiti po rokuza prejem ponudb, razen de lerokza prejem ponudb
krajSi od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloZi v desetih delovnih
dneh od dneva objave obvestila o narodilu.

Takso v viSini 2.000 eurov mora vlagatelj pladati na transakcijski radun Ministrstva za finance, Stevilka
Sl56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenst<a gS, 1505 Ljubtjana, Stovenija, SWIFT
KODA: BSLJSI2X; IBAN:S15601 1 001 000358802.

Zahtevek za revizilo se vloZi preko portala eRevizija.

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloZi ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za
izkljueitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustieza potrebam in zahtevam
naroenika, dolocenim v tehnidnih specifikacijah in v dokumentaciji v ztezi z oddajo javnega narodila, je
prispela pravo6asno, pri njej ni dokazano nedovolj:no dogovarjanje ali korupcija, narodn-ik 1e ni ocenil
za neobidajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev narodnika.

Ponudnik mora izpolnievati vse, v tej toEki navedene, pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev mora ponudnik prilo2iti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogoj"..

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamdi, da so vsi podatki in
dokumenti, podani v ponudbi, resnidni in da fotokopije priloZenih liitin ustrezajo originalu. V
nasprotnem primeru ponudnik narodniku odgovarja za vso Skodo, ki bi mu nastala.

2. 12 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA



Narodnik bo iz postopka javnega narodanja kadar koli v postopku izkljudil gospodarski subjekt, de se
izkale, da pred ali med postopkom javnega narodanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja, ne izpolnjuje pogojev 1 do 5 (razlogi za izkljuditev).

Gospodarski subjekt ali oseba, ki je 6lanica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali
odlodanje ali nadzorv njem ni bil pravnomo6no obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1.

odstavka 75. 6lena Takona o javnem narodanju (ZJN-3).

- izjava ponudnika (OBR-3).

Narolnik lahko izpolnjevanie pogoja naknadno preveri v uradnih evidencah.
DOKAZILO

ee drZava elanica ali tretja drZava dokumentov in potrdil ne izdaja ali ce ti ne zajemajo

vseh primerov iz prvega odstavka 75. elena ZJN-3, jih je mogoce nadomestiti z

zapriseZeno izjavo, ee ta v drZavi dlanici ali tretji drZavi ni predvidena , pa zi/avo doloeene

osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno

organizacijo v matidni drZavi te osebe ali v drZavi, v kateri ima sedeZ gospodarski subjekt.

NAVODILO /
OPOMBA

MORAJO izpolnjevati Pogoj

DOKAZILO: -ilava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR4)

Naroinik lahko izpolnjevanje pogoia naknadno prevei v uradnih evidencah.

PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

MORAJO izpolnjevati Pogoj

DOKAZILO: -ilava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR4)

Narocnik lahko izpolnjevanje pogoia naknadno preveri v uradnih evidencah.

PODIZVAJALCI

POGOJ 1

Nekaznovanost

1. Gospodarski subjekt ni v stedaju oz.

2. nad njim se ni zadel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali
postopek likvidicije po zakonu, ki ureja gospodarske druZbe, ali 6e se v skladu s
predpisi druge driave nad njim zadel postopek ali pa nastal pololaj z enakimi
pravnimi posledicami.

Kot predhodni dokaz: izpolnjen in podpisan obrazec:

- izilava ponudnika (OBR-3).

Naroenik tahko izpolnjevanje pogoja naknadno prevei z izpisom iz ustreznega registra'

kakrSen je sodni register, ie tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda

pistojni sodni ali upravni otgan v Republiki Stoveniji, drugi driavi ilanici ali matieni drZavi
'ali 

drZavi, v kateri ima sedei ponudnik, in iz katerega ie razvidno, da ne obstaiaio razlogi

za izkljuiitev.

DOKAZILO

POGOJ 2
Steiaj

lnsolventnost



NAVODILO /
OPOMBA

ee drZava clanica ali tretja dr\ava dokumentov in potrdil ne izdaja ali 6e ti ne zajemajo
vseh primerov iz prvega odstavka 75. clena ZJN-3, jih je mogo6e nadomestiti z
zapriseZeno izjavo, ce ta v ddavi Clanici ali tretji drZavi ni predvidena , pa zizjavo dolocene
osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
organizacijo v mati6ni drZavi te osebe ali v drZavi, v kateri ima sedeZ gospodarski subjekt.

PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

MORAJO izpolnjevati pogoj

DOKAZILO: -izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR4)

PODIZVAJALCI
MORAJO izpolnjevati pogoj

DOKAZILO: -izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi(OBR4)

Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in
druge denarne nedav6ne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finandno upravo,
kijih pobira dav6ni organ v skladu s predpisi driave, v kateri imi sede2, ali predpisi
dr2ave narodnika, oziroma vrednost nepla6anih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ne sme znaSati 50 eurov ali ve6.
Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predlo2ene vse obra6une
davdnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let
do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO

lzpolnjen in podpisan obrazec:

- i4ava ponudnika (OBR-3).

Naroenik si pridrzuje pravico, da naknadno pridobi potrdilo Finanine uprave RS.

NAVODILO /
OPOMBA

ee drZava clanlca ali tretja drlava dokumentov in potrdil neizdaja ali ee ti ne zajemajo
vseh primerov iz drugega odstavka 75. clena zJN-3, jih je mogo6e nadomestiti z
zapriseZeno izjavo, 6e ta v drZavi elanici ali tretji drZavi ni predvidena , pa zi4avo dolocene
osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno
poklicno ali trgovinsko organizacijo v matidni ddavi te osebe ali v driavl, v kateri ima
sede2 gospodarski subjekt.

PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

MORAJO izpolnjevati pogoj

DOKAZILO: -izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR4)

Naroinik lahko naknadno pidobi potrdilo Financne uprave RS.

PODIZVAJALCI

MORAJO izpolnjevati pogoj

DOKAZILO: -ilava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi(OBR4)

Naroinik lahko naknadno pidobi potrdito Finanine uprave RS.

POGO.' 3
Pla6ani davki in

prispevki



Gospodarski subjekt na dan, ko potece rok za oddajo ponudb ne sme biti uvr5den v
evidenco gospodarskih Subjektov z negativnimi referencami iz a) to6ke detrtega
odstavka 75. 6lena ZJN-3.

DOKAZILO

lzpolnjen in podpisan obrazec:

- i4ava ponudnika (OBR-3).

Naroinik tahko izpolnjevanje pogoja prevei v evidenci ponudnikov z negativnimi
referencami, ki jo vodi ministrstuo, pristoino za iavna naroiila.

NAVODILO /
OPOMBA

MORAJO izpolnjevati pogoj

DOKAZILO: -izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR4)

Naroinik lahko izpotnjevanje pogoja preveil v evidenci ponudnikov z negativnimi
referencami, ki jo vodi ministrstuo, pistoino za iavna naroiila.

PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

MORAJO izpolnjevati Pogoj

DOKAZILO: -izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi(OBR4)

Naroinik lahko izpolnievanie pogoia prevei v evidenci ponudnikov z negativnimi

referencami, ki io vodi ministrstvo, pristoino za iavna naroiila-

PODIZVAJALCI

POGOJ 4
Ponudnik ni

izloden iz
postopkov oddaje

javnih naroiil

NaroEnik bo iz postopka javnega naro6ila izkljuEil gospodarski subjekt' 6e je v
zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ
nepuUtife Slovenije ali druge drZave dlanice ali tretje drZave pri njem ugotoyll
najmanj dve t<r$iwi v zvezi s pladil rm za deto, delovnim 6asom, po6itki,

opravljinjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub .obstoju elementov
delovnegi razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na 6rno, za kateri mu je bila s
pravnomlcno oat-oEiWilo ali ved pravnomo6nimi odloEitvami izre6ena globa za

prekrBek.

lzpolnjen in podPisan obtazeci

- i4ava ponudnika (OBR-3).

Naroinik tahko naknadno pridobi lzpis iz ustreznih evidenc, ki jih vodi pistojni organ v
Republiki Sloveniii, drugi drZavi ebnici alitretii drZavi.

DOKAZILO

Ce drZava dlanica ali tretja drZava dokumentov in potrdil ne izdaja ali ee ti ne zajemajo

vseh primerov iz drugega odstavka 75. dlena ZJN-3, jih je mogoee nadomestiti z
zapriseZeno izjavo, de tl v drZavi dlanici ali tretji drZavi ni predvidena , pa z ilavo dolodene

osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno

poklicno ali trgovinsko organizacijo v maticni drZavi te osebe ali v drZavi, v kateri ima

sedeZ gospodarski subjekt.

NAVODILO /
OPOMBA

MORAJO izpolnjevati Pogoj
PARTNERJI V

SKUPNI PONUDBI

POGOJ 5
Prekniek v zvezi s
placilom za delo



DOKAZILO: -izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi(OBR4)

Naroenik lahko naknadno pridobi lzpis iz ustreznih evidenc, ki jih vodi pistojni organ v
Republiki Sloveniji, drugi drZavi elanici alitretji driavi.

PODIZVAJALCI

MORAJO izpolnjevati pogoj

DOKAZILO: -izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi(OBR4)

Narodnik lahko naknadno pidobi lzpis iz ustreznih evidenc, ki jih vodi pistojni organ v
Republiki Sloveniji, drugi drZavi ilanici alitretji drZavi.

POSLOVNA SPOSOBNOST tET EKONOMSKO FINANCNI POLOZAJ

Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro6ila
in jo prevzema v ponudbi.

DOKAZILO

lzpolnjen in podpisan obrazec:

- izjava ponudnika (OBR-3).

Naroenik lahko izpolnievanje navedenega pogoja prevei v uradnih registih in evidencah

NAVODILO /
OPOMBA

lzjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. be drzava,
v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeZ, ne izdaja Ooka2it iz uraOnin evidenc,
bo narocnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseZeno izjavo prid ali zapriseZeno
izjavo kandidata oziroma ponudnika.

PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

MORAJO izpolnjevati pogoj, v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.

DOKAZILO: -i4ava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi(OBR4)

POGOJ
Sposobnast za

opravljanje
poklicne

dejavnosti

TEHNICNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST

1. Zagotovljene morajo biti potrebne tehnicne zmogljivosti (mehanizacija in oprema) za
kvalitetno izvedbo celotnega narodila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije (Specifikacija narodila), pravili stroke ter predpisi in standardi s
podrodja predmeta narodi la.

2. Zagotovliene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo
c^elotnega naroiila v predvidenem roku, skladno z zahtevjmi iz razpisne dokumentacije
(Specifikacija narocila), predpisi in standardi s podrodja predmeta narodila ter
delovnopravno in gradbeno zakonodajo.

DOKAZILO lzpolnjen in podpisan obrazec:

POGOJ
tehni6ne in
kadrovske

sposobnosti



izjava ponudnika (OBR-3).

NAVODILO /
OPOMBA

Naro6nik si pridrZuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila (spisek
klju6ne opreme in mehanizacije,izkaz o lastni5tvu, pogodba o najemu,...), da ima zagotovljene
potrebne tehni6ne zmogljivosti za izvedbo predmetnega narocila.

Narocnik si pridrZuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila (spisek

zagotovljenega strokovnega in tehnienega kadra, dokazila o zaposlitvi ali najemu kadra,

dokazila o izpolnjevanju dolocb delovnopravne in gradbene zakonodaje, . .), da ima

zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za izvedbo narocila.

Ponudnik oziroma sodelujoci gospodarski subjekt mora izkazati naslednje uspeSno
izvedene referenfne posle iz zadnjih petih let pred rokom za oddaio ponudb:

a) Ponudnik je samostojno, v skupni ponudbi ali kot nominirani podizvajalec
dobavil in montiral opremo, ki je predmet oddaje tega javnega narocila v
vrednosti najmanj 2o.ooo,oo EUR brez DDV po klasifikaciji 12630 v prostorih
osnovne Sole, vrtca ali druge izobra2evalne ustanove;

b) Ponudnik je samostojno, v skupni ponudbi ali kot nominirani podizvajalec
izvedel strojne in elektro instalacije, ki so predmet tega javnega narodila v
vrednosti nijmanl 5O.OOO,OO EUR brez DDV na objektih po klasifikaciji 1130,

1211, 122,123,126.

lzpolnjen in podpisan obtazec:

- izjava ponudnika (OBR-3).

Naroinik bo od ponudnika, v kolikor ne bo tega predlo1il 2e v ponudbi, naknadno zahteval

izpolnjen in podpisan obrazec: OBR-7 Referencno potrdilo ponudnika kot izvaialca.

DOKAZILO

Pod a): Zahtevana referenca mora v celoti izhajati iz enega posla (ene pogodbe).

Referen6ni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazali gospodarski subjekt, ki

tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Pod b): Zahlevana referenca mora v celoti izhajati iz enega posla (ene pogodbe).

Referendni posel, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazali gospodarski subjekt, ki

tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Narocnik si pridrZuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo

z investitorjem ali deiodajalcem, kondni obracun, potrdilo o izplacilu, izvajalsko zasedbo,

...) o uspeSni izvedbi referencnega posla.

Referendno potrdilo je lahko tudi na obrazcih iz drugih javnih narocil, v kolikor vsebinsko

ustreza. V kolikor ponudnik tega obrazca ne bo predloZil ponudbi, bo narocnik to od njega

zahteval v fazi preveritve oz. ocenjevanja ponudbe, v kolikor bi to potrebno.

NAVODILO /
OPOMBA

Pogoje lahko izpolnjuje eden izmed partnerjev v ponudbi.PARTNERJI V
SKUPNI PONUDBI

POGOJ
reference

Tuji ponudniki morajo v primeru, da ne predloZijo uradnih dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje

pogojev, narodniku poleg lastnih ilav o izpolnjevanju pogojev in izjav iz 4. odstavkaTT.6lena ZJN-3,

im edeZem ter drugimi podatki o organu, ki izdaj.a

"oo :ffiHfl:
pon meznega

pogoja ali da se potrdila Y zvezi s tem pogojem ponudbo



izloeil iz postopka oddaje javnega narodila. Namen te dolocbe je v tem, da se prepredi neupravieeno
zavladevanja oddaje javnega narodila zaradi pomanjkljivih podatkov iz ponudbe tujega ponudnika.

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priloZiti dokazila, kot so navedena za vsakim
zahtevanim pogojem. ee ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugade dolodeno, zadoSca
predloZitev kopij zahtevanih dokumentov, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju. Narodnik si pridrZuje
pravico do vpogleda v originalne dokumente. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije.
lzjave so lahko predloZene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od
priloZenih obrazcev. lzjave ponudnika morajo biti pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe
ponudnika oz. njegovega pooblaSdenca in Zigosane. Ce obstaja narodnikova zahteva, koliko stari so
lahko dokumenti, ki jih narodnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem
posameznem dokazilu. Dokumenti morajo odra2ali zadnje stanje. Zaeetek roka za starost
dokumentov, se Steje od dneva roka za predlo2itev ponudbe, razen ce ni pri posameznem dokazilu
dolo6eno drugade.

Za skupne ponudbe je potrebno upo5tevati 5e toeko, ki se nanaSa na pripravo skupnih ponudb v teh
navodilih.

2.13 Merila

Merilo za izbiro najugodnejSe ponudbe je najniZja ponudbena cena

2.14 Ponudbena dokumentacija

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene naslednje obrazce in druge listine,
zahtevane v razpisni dokumentaciji v vrstnem redu, kot so navedeni:

StevrTka

obrazca
Naziv obrazca N avod ila za izpolnjevanje obrazcev

OBR.1 Ponudba / predraiun

Priloien obrazec ponudnik izpolni, podpise in iigosa.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni paftner.
lzpolnjen in podpisan obrazec ponudnik skenira in ga v formatu ,pdf v
informacijsken sistemu e-JN naloZi v razdelek Predraiuntr, ki bo dostopen
na javnem odpiranju ponudb.

Priloga predraiuna je popis del ki ga ponudnik predloZi skupaj z ostalo
ponudbeno dokumentacijo v razdelek >Drugi dokumenti<, in slcer y

podpisanega v scan obliki in v excelovi obliki
Cene morajo biti navedene v dveh decimalkah natanino:
Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino
obrazcev, kot jih je pripravrl narotnik, ampak morajo izpolnii le prazna -
neizpolnjena polja, ki se nanaSajo na pgnujeno ceno.

OBR.2
Podatki o gospodarskem

subjektu
Priloien obrazec izpolni, podpiie in iigosa vsak sodelujoci subjek v
ponudbi,

OBR-2a
Zahteva podizv ajalca za
neposredno placilo

Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno placilo.
V primeru sodelovanja veijega Stevila podizvajalcev, ki zahtevajo
neposredno platilo, se obrazec kopira.

OBR-3 lzjava ponudnika

Priloien obrazec izpolni. podpiile in iigosa ponudnik oz vodilni paftner v
ponudbi

lzpolnjen in podpisan obrazec ponudnik skenira in ga v formatu .pdf v
informacijskem srslemu e-JN naloiiv razdelek fiSPD / lzjavatt, kibo

OBR.4
lzjava podizvajalca oz.
partnerja v ponudbi

Piloien obrazec izpolni, podpiie in iigosa paftner oz. podizvajalec v
ponudbi

OBR-Sa

lzjava gospodarskega

sublel<ta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz
kazenske evidence

lzjavo izpolnijo vsi gospodarski subjekti, ki sodelujelov ponudbi.
Obrazec se v primeru vetjega Stevr/a gosp. subjektov kopira.

oBR-5b

lzjava ilanov organov in
zastopnikov
gospod a rskeg a subje kta
in pooblastilo za
pidobitev pdatkov iz

lzjavo izpolnijo yse osebe, ki so ilanice upravnega, vodstvenega ali
nadzomega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo poobtastito za
njegovo zastopanje, ali odlocanje ali nadzor v njem. Vsak od njih se mora
tudi lastnoroi,no podpisati. Velja za vse v ponudbi sodelujoie gospodarske
sublel<te.



kazenske evidence Obrazec se po potrebi fotokopia.

OBR.6
Seznam
gradenj

primerljivih Prilo1en obrazec ponudnik izpolni, podpiie in iigosa.

OBR.7 Referenino potrdilo
Priloieniobrazec izpolni, podpiie in Zigosa dajalec reference (investitor).

OBR.8

lzjava o predloiitvi
garancije za dobro
izvedbo posla

PriloZen obrazec ponudnik izpolni, podpi5e in Zigosa.

OBR-8a
Vzorec garancije

dobro izvedbo posla
za

Garancijo za dobro izvedbo posla izbrani izvajalec predloZi najkasneje v 15

dneh od podpisa pogodbe, in sicer v vi5ini 10% pogodbene vrednosti z

veliavnostio 5e naimani Sestdeset (60) dni po zakljudku vseh del.

OBR-9

lzjava o predlolitvi
garancije za odpravo

napak v garanciiski dobi

Prilo2en obrazec ponudnik izpolni, podpi5e in Zigosa.

OBR-9a

Vzorec garancije za

odpravo napak v
qaranciiski dobi

Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi izbrani izvajalec predloZi

najkasneje v 10 dneh od primopredaje, in sicer v vi5ini 5% pogodbene

vrednosti z veljavnostjo 5 let od primopredaje.

oBR.l0
Terminski plan izvajanja

del
Prilo2en obrazec ponudnik podpiSe in Zigosa ter zraven predloZi svoj

terminski plan.

oBR-l1 Vzorec pgodbe
Ponudnik v vzorec pogodbe vnese manjkajoce podatke, jo 2igosa in parafira

na vsaki strani.
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