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POGLAVJE 1
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE:
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju
ZJN-3)
naročnik:
BSC, poslovni podporni center, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Telefon: +386 4 281 72 30
Telefax: +386 4 281 72 49
Elektronska pošta: info@bsc-kranj.si
Matična številka: 5891019000
ID za DDV: SI32865597
Transakcijski račun: SI56 33000-0001050210
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) podajo svojo pisno ponudbo za javno naročilo blaga
po postopku oddaje naročila male vrednosti:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ.
B. PONUDNIK:
Kot ponudnik lahko v postopku oddaje javnega naročila sodeluje vsaka pravna in/ali fizična
oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet naročila in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter izpolnjuje vse obvezne pogoje za sodelovanje,
navedene v dokumentaciji in zanjo ne veljajo omejitve poslovanja po Zakonu o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo).
Ponudbo lahko predloži tudi skupina izvajalcev/ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na
predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna
ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te dokumentacije.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v Obrazcu št. 3. – Podatki o podizvajalcu
navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila. Ponudnik v razmerju do
naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev,
ki jih bo navedel v ponudbi.
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C. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je dobava opreme za kolesarsko počivališče v športnem parku
Ruteč v Kranjski Gori. Naročilo obsega podaljšanje obstoječe nadstrešnice, izdelavo ter
montažo petih nadstrešnic za piknik prostore ter ene za eko otok, izdelavo, dobavo in
montažo lesenih klopi, miz, ipd. ter hortikulturno ureditev.
Naročilo ni razdeljeno na sklope, zato se ponudba lahko predloži le za celotno dobavo,
variantnih ponudb naročnik ne bo upošteval.
Začetek del takoj po podpisu pogodbe, predvidoma v drugi polovici septembra 2017,
zaključek vseh del v 70 koledarskih dneh od datuma podpisa pogodbe.

Rok za oddajo ponudb je: 22. 8. 2017 do 12:00 ure.
Odpiranje ponudb bo: 22. 8. 2017 ob 12:30 uri.

BSC, d.o.o., Kranj
DIREKTOR
Rok Šimenc
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POGLAVJE 2
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
Vsebina:
1. SPLOŠNI DEL
1.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila
1.2. Viri financiranja
1.3. Objava v uradnih glasilih in dostop do dokumentacije
1.4. Pojasnjevanje, dopolnitve in spremembe dokumentacije
1.5. Zaupnost
1.6. Dodatna naročila
1.7. Samostojna ponudba
1.8. Skupna ponudba
1.9. Ponudba s podizvajalci
1.10. Vrste finančnih zavarovanj
1.11. Komercialni popust
1.12. Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe
1.13. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prejetih ponudb ter odstop od izvedbe naročila
1.14. Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba
1.15. Obvladovanje koruptivnih tveganj
2. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
2.1. Razlogi za izključitev
2.2. Poslovna in finančna sposobnost
2.3. Tehnična in strokovna sposobnost
3. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE
3.1. Priprava ponudbene dokumentacije
3.2. Oblikovanje ponudbene cene
3.3. Ponudba
3.4. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
3.5. Rok za predložitev ponudbe
3.6. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe
3.7. Prepozno dostavljene ponudbe
4. IZBIRA NAJUGODNEJŠE PONUDBE
4.1. Odpiranje ponudb
4.2. Pregled, presoja ter dopustne dopolnitve in spremembe ponudb
4.3. Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe
4.4. Odločitev o oddaji naročila
4.5. Vpogled
4.6. Sklenitev pogodbe
5. PRAVNO VARSTVO
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1. SPLOŠNI DEL
1.1. Pravna podlaga za izvedbo postopka oddaje javnega naročila
Oddaja javnega naročila bo izvedena skladno z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) ter to dokumentacijo.
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala tudi določila naslednjih predpisov:
 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in
spremembe Uradni list RS, št. 63/2013; v nadaljevanju ZPVPJN);
 Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16),
 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12,
2/13, 89/14 in 91/15-ZJN-3);
 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in
dopolnitvami);
 Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno
prečiščeno besedilo);
 ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja
 ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
1.2. Viri financiranja
Projekt »Alpe Adria regija doživetij«, odobren v okviru programa sodelovanja Interreg V-A
Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014–2020. Projekt je sofinanciran s strani
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85 %.
1.3. Objave v uradnih glasilih in dostop do dokumentacije
Javni razpis je bil odposlan na portal javnih naročil dne 1. 8. 2017. Ponudniku je skladno z
določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen dostop do
dokumentacije na Portalu javnih naročil (komplet dokumentacija – izvirnik v PDF obliki,
obrazci v dokumentu Word ter popis del v dokumentu Excel).
1.4. Pojasnjevajne, dopolnitve in spremembe dokumentacije
Naročnik v zvezi s tem razpisom ne bo organiziral informativnega dneva za ponudnike.
Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih
naročil, na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do 14. 8. 2017, do 10:00
ure.
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do
štiri dni pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo
posredovana pravočasno.
Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni del
dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.
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Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na
Portalu javnih naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik
podaljšal rok za oddajo ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo
javnega naročila bistveno spremenjena.
Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bili ponudnikom dani v ustni
obliki. Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bili izdani v pisni
obliki s strani naročnika in objavljeni na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.
1.5. Zaupnost
Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot
poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon
ne določa drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe
zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali
tajne podatke.
Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb,
poslovna skrivnost.
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji
javnega naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred
tem datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne
uporabljajo.
Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih
podatkov, zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora
biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno
skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur
izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za
varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni
dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne
odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v
skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo
osebnih podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi
podatki, ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na
prej navedeni način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti,
izdan skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. Ob tem naročnik seznanja
ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda ponudnik skladno z
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določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni predložen v
ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja.
Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega
odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga,
storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne
postavke in skupna vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev
ponudbe v okviru drugih meril«.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo
določbi drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako
zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik
ali njegov pooblaščenec poda pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti,
podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe.
Naročnik si pridržuje pravico sam umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v
skladu z zakonom sodijo pod javne podatke.
1.6. Dodatna naročila
Pogodba o izvedbi javnega naročila se lahko spremeni brez novega postopka javnega
naročanja v primeru dodatnih dobav blaga, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne,
čeprav niso bile vključene v prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali
interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v
okviru prvotnega naročila, ter
- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov.
Dodatne dobave blaga so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni
bistvena, kar določa četrti odstavek 95. člen ZJN-3.
V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti
prvotne pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb,
velja ta omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj.
1.7. Samostojna ponudba
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v
skupni ponudbi in brez podizvajalcev. Ponudnik mora biti v celoti poslovno, tehnično in
strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.
Vsak ponudnik v tem postopku javnega razpisa lahko predloži samo eno ponudbo. V
primeru, da bi ponudnik predložil več kot eno ponudbo bo naročnik vse prejete ponudbe
takega ponudnika izključil.
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1.8. Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev
skupne ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi
se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ugotavlja za vsakega od ponudnikov
posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike v
skupini skupaj.
V primeru, da bo v postopku tega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina
ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom
pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o
poslovnem sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja
v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok trajanja pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh
partnerjev v skupni ponudbi.
Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni
naslednji obrazci:
- Obrazec št. 2 – Podatki o soponudniku
- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti
- Priloga 1 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz evidence pravnih oseb
- Priloga 2 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
- Obrazec št. 5 – Izjava o poslovni in finančni sposobnosti
- Obrazec št. 9 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.
- Obrazec št. 10 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa
1.9. Ponudba s podizvajalci
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s
podizvajalcem.
Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika
dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega naročila.
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Če bo ponudnik izvajal javno naročilo dobave blaga s podizvajalci mora v ponudbi:
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,
- predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb
(sprememb pri podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca)
bo moral glavni izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že
vključenih podizvajalcih in/ali poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in sicer najpozneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokazila za le-te, v obsegu in na način, kot so
zahtevani s to dokumentacijo.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi
neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti. Naročnik lahko zavrne predlog
za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo
na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih
je naročnik postavil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo
naročnik zavrnil novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih
dneh od prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za
predmetno javno naročilo.
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V
primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnik kot glavnega
izvajalca. Če bo podizvajalec zahteval 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
poravnava podizvajalčevo terjatev do ponudnika (dobavitelja),
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega
izvajalca (izbranega ponudnika) 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 dobave, neposredno povezano s predmetom tega
javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo
ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik
Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
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Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v
ponudbi obvezni naslednji obrazci:
- Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu
- Obrazec št. 4 – Izjava o sposobnosti
- Priloga 1 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev podatkov iz evidence pravnih oseb
- Priloga 2 k Obrazcu št. 4 – Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
- Obrazec št. 5 – Izjava o poslovni in finančni sposobnosti
- Obrazec št. 9 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.
- Obrazec št. 10 – Izjava o sprejemanju pogojev razpisa
1.10. Vrste finančnih zavarovanj
Zahtevane so menice z izjavo in pooblastilom za unovčenje. Garancije po vsebini ne smejo
odstopati od vzorcev iz dokumentacije. Pri skupni ponudbi garancijo predloži vodilni partner.
1.10.1. Zavarovanje za resnost ponudbe
Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v znesku 2.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«,
plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 22. novembra 2017.
Menico z menično izjavo dano za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
zavrne sklenitev pogodbe,
po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
v ponudbi poda neresnične izjave.
Neunovčene menice za zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje
predmetnega javnega naročila neizbranim ponudnikom vrne.
Dokument mora biti izdan v originalu in skladen s priloženim vzorcem (Poglavje 7 – Obrazec
št. 12).
1.10.2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik v roku 15 dni po
podpisu pogodbe naročniku izročiti bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v
višini 10 % pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in
brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Uporabi
se oblika garancije, ki je navedena v razpisni dokumentaciji. Garancija mora veljati še
najmanj 60. dni po roku, določenem za dokončanje del. Če se rok dokončanja del podaljša, je
potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost garancije.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih
obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in
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roku. Garancijo lahko unovči tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če
opravljena storitev tudi delno ne zadosti pogodbenim obveznostim ali v primeru, da izvajalec
odstopi od pogodbe ali, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od pogodbe (Poglavje 7 –
Obrazec št. 13 – ponudnik naj izpolni izjavo, s katero se obvezuje, da bo v primeru, da bo
izbran za izvajalca del, izročil naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
katere vsebina bo ustrezala vzorcu iz dokumentacije – Vzorec št. 14).
1.10.3. Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
Ob primopredaji del bo izvajalec kot garancijo za brezhibno delovanje in odpravo napak
izročil naročniku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini 5 %
pogodbene vrednosti oziroma obračunane vrednosti, če bo ta različna od pogodbene
vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se
izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi poziv. Brez predložene garancije
primopredaja ni opravljena. Rok trajanja garancije je za trideset dni daljši kot je garancijski ali
jamčevalni rok, ki je določen v osnovni pogodbi (Poglavje 7 – Obrazec št. 13 – ponudnik naj
izpolni izjavo, s katero se obvezuje, da bo v primeru, da bo izbran za izvajalca del, izročil
naročniku garancijo za garancijsko dobo, katere vsebina bo ustrezala vzorcu iz
dokumentacije – Vzorec št. 15).
1.11. Komercialni popust
Ponudnik lahko ponudi morebitni komercialni popust na celotno predračunsko vrednost.
Komercialni popust mora biti naveden v % in znesku. Popust, ki ne bo naveden v
ponudbenem predračunu in upoštevan v končni skupni ponudbeni ceni, se ne bo upošteval.
V primeru presežnih in nepredvidenih del mora račun oziroma situacija za ta dela vsebovati
enak odstotek popusta, kot cena v osnovni ponudbi. Drugačno navajanje popusta ne bo
upoštevano pri vrednostni primerjavi ponudb.
1.12. Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe
Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na izdelavo in predložitev ponudbe.
1.13. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh prejetih ponudb ter odstop od izvedbe naročila
Ustavitev postopka:
Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za
oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil
postopek, bo navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve
na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik bo že predložene
ponudbe neodprte vrnil pošiljateljem.
Zavrnitev vseh prejetih ponudb:
Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi
ali bo začel nov postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno
odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu
javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.
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Odstop od izvedbe naročila:
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe
o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da
predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se
pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila
nemogoča. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, z izbranim
ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od
izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil vse ponudnike.
1.14. Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:
V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene
ponudbe ali nobene ustrezne ponudbe, bo naročilo oddal po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se
šteje ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb
očitno ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji.
Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanji brez
predhodne objave le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega
postopka.
V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki
niso skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil,
da so neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe,
katerih cena bi presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po
konkurenčnem postopku s pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3.
Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s
pogajanji le v primeru, da bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.
1.15. Obvladovanje koruptivnih tveganj:
1.15.1. Omejitev poslovanja
Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 – uradno prečiščeno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med
drugim zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem
organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
-

udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

-

je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Zgoraj navedena prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s
funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
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Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh
let po prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne
sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja
poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po
prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno
ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju oziroma kapitalu.
Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, so nične.
V primeru, da bi naročnik ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje pogojev za dodelitev naročila
in sklenitev pogodbe, glede na določbe 35. in 36. člen Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, bo o tem obvestil ponudnika in ponudbo takega ponudnika izključil.
1.15.2. Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
(Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik pred
sklenitvijo pogodbe z naročnikom naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi
fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma podatke je dolžan
naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije posredovati le-tej. Za fizične osebe
izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži
lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih ima to za posledico ničnost
pogodbe.
Naročnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in
od vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi.
Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj
zgodaj, da bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje
interesov ali omejitev poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge
potrebne ukrepe (kot npr. izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja).
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Izjava o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta.
V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Izjava o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za
vsakega od partnerjev v skupni ponudbi.
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V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 –
Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi
za vsakega od podizvajalcev navedenega ponudbi.
Namesto Obrazca št. 9 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se
lahko priloži lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora
vsebovati vse podatke, kot so zahtevani v Obrazcu št. 9.
2. POGOJI IN DOKAZILA ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in
pogoje, ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali
v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je
v nadaljevanju točke 2. tako navedeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi
in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo
izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z
81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v nadaljevanju navedenih pogojev s
predložitvijo zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika zahteva, da predloži dokazila,
ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v uradnih evidencah državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če pozvani ponudnik v
roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik njegovo
ponudbo izključil.
Ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži dokazila o izpolnjevanju pogojev, s
katerimi dokazuje osnovno sposobnost, skladno s predpisi države članice, v kateri ima
registrirano svojo dejavnost. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika, ki mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima ponudnik sedež.
2.1. Razlogi za izključitev
2.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen,
da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega
organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
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-

kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
goljufija (211. člen KZ-1),
protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski
subjekt iz 81. člena ZJN-3.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77.,
79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in
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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 zanaša 50,00 EUR ali več. Šteje se, da ponudnik 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 pet let od dne oddaje ponudbe ali prijave.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski
subjekt iz 81. člena ZJN-3.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.1.3. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan,
ko poteče rok za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski
subjekt iz 81. člena ZJN-3.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.1.4. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če mu je bila v zadnjih
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski
subjekt iz 81. člena ZJN-3.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.1.5. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki mu lahko na
kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3
(kršitev obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski
subjekt iz 81. člena ZJN-3.
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(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.1.6. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad
ponudnikom 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.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski
subjekt iz 81. člena ZJN-3.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.1.7. Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z
ustreznimi sredstvi izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil,
zaradi česar je omajana njegova integriteta.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski
subjekt iz 81. člena ZJN-3.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 4 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.2. Poslovna in finančna sposobnost
2.2.1. Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 5 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.2.2. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih
šestih mesecih, šteto od datuma objave predmetnega naročila na Portalu javnih
naročil, blokiran račun iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih
preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnin zaradi
izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega dolga ali
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stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več kot
deset zaporednih dni.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni
ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od
podizvajalcev naveden v ponudbi.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 5 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.2.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu 2016 ni imel
letnega prometa – čistih prihodkov od prodaje – najmanj v višini 100.000,00 EUR.
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 6 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.3. Tehnična in strokovna sposobnost
2.3.1. Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti dobavo, ki je predmet
javnega naročila in razpolagati s potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za
izvajanje del ter imeti zadostne proste kapacitete za izvedbo razpisane dobave.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 7 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

2.3.2. Ponudnik bo pri dobavi opreme za kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč
upošteval temeljne okoljske zahteve, ki jih določa Uredba o zelenem javnem
naročanju.
(dokazilo: Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev – Obrazec št. 8 (izpolnjen, žigosan in podpisan)

3. PRIPRAVA IN PREDLOŽITEV PONUDBE
3.1. Priprava ponudbene dokumentacije
Ponudnik mora svojo ponudbo obvezno izdelati in oddati na izvirniku te dokumentacije, ki je
dostopna preko Portala javnih naročil v PDF obliki in del (obrazci) v Word-u ter ponudbeni
predračun v Excel-u. Ponudba se odda v tiskani obliki. Zaželeno je, da poleg tiskane oblike
ponudnik ponudbi priloži tudi scan celotne ponudbene dokumentacije v PDF obliki na CD ali
USB.
Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del dokumentacije ne sme spreminjati ali popravljati
besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in že vpisano v obrazce. V primeru dvoma se
upošteva dokumentacija in obrazci, vključno z obrazcem predračuna, ki so objavljeni
na/preko Portala javnih naročil v PDF obliki in morebitne odgovore, spremembe in
dopolnitve.
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V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih (ali
morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo ponudbo
takega ponudnika izločil.
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s
pomočjo računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te
dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti
ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu.
V kolikor bo ponudnik k svoji ponudbi priložil morebitne druge listine, ki niso zahtevane v tej
točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, le-te ne bodo upoštevane.
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem
jeziku in pripravljena skladno z zahtevami iz dokumentacije.
Ponudnik naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva tudi navodila, v kolikor
so na posameznem obrazcu navedena.
VSEBINA PONUDBE:
Poglavje 3
Ponudba – OBRAZEC št. 1
Podatki o soponudniku – OBRAZEC št. 2
Podatki o podizvajalcu – OBRAZEC št. 3
Poglavje 4
Dokumenti za priznanje sposobnosti in ocenjevanje ponudnika
- Izjava o sposobnosti – OBRAZEC št. 4
- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz evidence pravne osebe, Priloga
1 k OBRAZCU št. 4
- Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov, Priloga 2 k OBRAZCU št. 4
- Izjava o poslovni in finančni sposobnosti – OBRAZEC št. 5
- Izjava o poslovni in finančni sposobnosti – OBRAZEC št. 6
- Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti – OBRAZEC št. 7
- Izjava o tehnični in strokovni sposobnosti – OBRAZEC št. 8
- Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta –
OBRAZEC št. 9
Poglavje 5
Izjava o sprejemanju pogojev razpisa – OBRAZEC št. 10
Poglavje 6
Vzorec Pogodbe – OBRAZEC št. 11
Poglavje 7
Garancija za resnost ponudbe – menica z izjavo – OBRAZEC št. 12
Izjava o izročitvi garancije – OBRAZEC št. 13,
Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – VZOREC št. 14
Vzorec garancije za garancijsko dobo – VZOREC št. 15
Poglavje 8
Ponudbeni predračun – OBRAZEC št. 16
Poglavje 9
Morebitne spremembe, dopolnitve ter pojasnila dokumentacije
Listine se izpolni in podpiše ter žigosa, kjer je to določeno. Zloži se jih po gornjem zaporedju
in spne v mapo. V kolikor so listine povezane z vrvico naj ponudnik pazi, da bo omogočeno
listanje ponudbe.
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Če se listine oziroma obrazci izpolnjujejo z računalnikom, mora biti struktura in vsebina
računalniškega izpisa identična predloženim listinam iz razpisne dokumentacije.
Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualno in resnično stanje ter morajo biti
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov, razen če izvirnik ni
posebej zahtevan.
3.2. Oblikovanje ponudbene cene
Ponudbeno ceno je potrebno oblikovati na osnovi vzorca pogodbe in popisa del s količinami
ter skladno z določili te dokumentacije. Skladno s Priročnikom o izvajanju projektov za
upravičence, 6. del – informiranje in obveščanje bo moral izbrani izvajalec vsak posamezen
dobavljen element opreme ustrezno označiti tako, kot je zahtevano v prej navedem
priročniku. Oznake bodo morale biti odporne na različne vremenske razmere, potrditi pa
jih mora tudi naročnik. Označitev opreme mora biti že vključena v ponudbeno ceno opreme.
V primeru, da ponudnik pri pripravi ponudbene cene ugotovi neskladnosti ali pomanjkljivosti
v katerem koli delu dokumentacije, mora naročnika na to opozoriti že pred oddajo ponudbe
in od njega zahtevati pojasnila, v nasprotnem velja tisti način izvedbe, ki je za naročnika
ugodnejši.
Cene za enoto ne smejo vsebovati davka. Davek se mora ločeno prikazati šele na koncu v
rekapitulaciji ponudbe. Vrednost ponudbe mora biti izražena v evrih. Cene v ponudbenem
predračunu in skupna vrednost ponudbe se zaokroži na dve decimalni mesti.
Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke, opisane v popisu del s količinami. V primeru,
da v predračunu ne bodo izpolnjene vse postavke s cenami, se to smatra, kot da je ponudnik
vrednost teh postavk upošteval v drugih postavkah. Če bo ponudnik pri cenah oziroma
popisu del pripisal »ocena«, bo naročnik to smatral, kot fiksna cena. V obeh primerih
naročnik izvajalcu za ta dela ne bo priznal naknadno določenih cen ali podražitev.
V kolikor bo ponudnik pri postavkah pripisal »ne nudimo«, »ni predmet ponudbe«, »dela
izvede drugi izvajalec«, »/«, »0«, ipd., kar pomeni, da ne nudi javnega naročila v celoti ali bo
v svoji ponudbi navedel, da ponudbo posreduje na podlagi podatkov, ki pa niso bili
posredovani v obliki pojasnila oz. spremembe oz. dopolnitve dokumentacije, se bo njegova
ponudba štela za ne dopustno in bo izključena.
Kjer je v popisu del ali na risbah naveden proizvajalec ali tip proizvoda, se to smatra kot »ali
enakovredno«. Ponudnik lahko ponudi opremo in materiale drugih proizvajalcev enake
namembnosti in kapacitete ter najmanj enake kvalitete ali boljše.
Ponudba mora zajemati vsa razpisana dela po zahtevah naročnika.
Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik, v primeru prejema ne bo upošteval. Če bo
v ponudbi navedena samo cena za varianto in ne tudi za osnovni popis, bo taka ponudba
izključena.
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3.3. Ponudba
V listini Ponudba (Poglavje 3, Obrazec št. 1) morajo biti navedeni vsi zahtevani podatki, pri
čemer morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:
- ponudbena cena mora biti navedena v evrih, brez in skupaj z davkom na dodano
vrednost,
- ponudba mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo naročila,
- popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost,
- ponudba mora veljati za celotno naročilo,
- variantne ponudbe niso dovoljene,
- ponudba mora veljati do 22. 11. 2017.
3.4. Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti in ocenjevanje ponudb
Izpolnjeni morajo biti vsi pogoji in predložena vsa dokazila, zahtevana v 2. točki teh Navodil.
Dokazila se zloži po zaporedju iz točke 3.1. teh Navodil.
3.5. Rok za predložitev ponudbe
Ponudnik ponudbo odda obvezno v tiskani obliki. Zaželeno je, da poleg tiskane oblike
ponudnik ponudbi priloži tudi scan celotne ponudbene dokumentacije v PDF obliki na CD ali
USB.
Pošiljatelj mora ponudbo zapečatiti v kuverti oz. ovitku, na hrbtni strani mora biti ime in
naslov pošiljatelja. Kuverta naj bo naslovljena na sledeči naslov :
BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (tajništvo - III. nadstropje – soba
št. 309) in vidno označena:
NE ODPIRAJ ! Ponudba za "KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ"
Če kuverta ni zapečatena ali zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta
tako, kot je bila predana in označena, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za
založitev ali predčasno odpiranje ponudbe. Če predloži ponudnik ponudbo v več kuvertah
morajo biti kuverte označene po zaporedju in njihovo število navedeno.
Ponudnik lahko predloži ponudbo:
- priporočeno po pošti na naslov: BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj,
ali
- osebno v tajništvo BSC, d.o.o., Kranj (Cesta Staneta Žagarja 37, Kranj, III. nadstropje,
soba št. 309), najkasneje do 22. 8. 2017 do 12:00 ure.
Ponudbe poslane po pošti morajo prispeti v tajništvo do zahtevanega datuma in ure. Ne
glede na to ali ponudnik odda ponudbo osebno ali jo pošlje po pošti se šteje za pravočasno,
če prispe na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure (prejemna teorija).
Za ugotavljanje ure predložitve ponudbe se šteje ura v tajništvu BSC, d.o.o., Kranj, čas
predložitve odčita delavec v tajništvu, ki je dolžan na zahtevo ponudnika izročiti potrdilo o
prevzemu ponudbe.
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3.6. Umik / sprememba / dopolnitev ponudbe
Ponudnik lahko do izteka roka za oddajo ponudb ponudbo umakne / spremeni, kar mora na
ovojnici označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – Kolesarsko počivališče v
športnem parku Ruteč – SPREMEMBA« / »NE ODPIRAJ – PONUDBA – Kolesarsko počivališče
v športnem parku Ruteč – UMIK«, glede na to ali gre za spremembo ali umik že oddane
ponudbe.
V primeru spremembe ponudbe se od ponudnika zahteva, da v podani spremembi jasno
navede kateri del ponudbe se spreminja in kateri del oziroma deli ponudbe ostajajo v veljavi.
V primeru, če ponudnik navedenega ne bo jasno specificiral, naročnik tovrstne spremembe
ne bo upošteval.
3.7. Prepozno dostavljene ponudbe
Če ponudba ne bo predložena v roku, ki je določen za prejem ponudb, se šteje, da je
predložena prepozno. Naročnik bo prepozno prejeto ponudbo po končanem odpiranju
ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da je bila prepozna.
4. IZBIRA NAJUGODNEJŠE PONUDBE
4.1. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 22. 8. 2017, ob 12:30 uri, na naslovu
naročnika BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj (sejna soba).
Predstavnik ponudnika, ki se udeleži javnega odpiranja ponudb, se mora izkazati s pisnim
pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pisno pooblastilo ni
potrebno, če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik ponudnika sam, ki pa se
bo moral izkazati z osebnim dokumentom.
O odpiranju ponudb se bo vodil zapisnik, skladno s šestim odstavkom 88. člena ZJN–3. V
zapisnik se bodo vnesli naslednji podatki: ime pooblaščenega zastopnika ponudnika, naziv
ponudnika, datum ter uro prejema ponudbe in njegovo ponudbeno vrednost. Po en izvod
zapisnika prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov takoj po odpiranju ponudb, ostali
ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v petih (5)
delovnih dneh po odpiranju ponudb.
4.2. Pregled, presoja ter dopustne dopolnitve in spremembe ponudb
Dopustna ponudba:
Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in
zahtevam naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano
nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne
presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej
dokumentaciji.
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Preverjanje prejetih ponudb:
Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določbami ZJN-3.
V primeru razhajanja med ponudbo predloženo v tiskani obliki in elektronsko verzijo
ponudbe (scan ponudbe na CD ali USB) bo naročnik, izključno in samo, upošteval ponudbo v
tiskani obliki.
Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v
skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki
predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem
naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava,
če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo tri leta.
Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne
bo mogel preveriti določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil
naročnik, predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne
informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju načela enake obravnave in načela
transparentnosti.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V
primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali
ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo
takega ponudnika izključil.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe
brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je
dopustno popraviti in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove
ponudbe glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega
naročanja,
razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba.
Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti
izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez
DDV ne smeta spreminjati. Poprava računske napake je mogoča samo v primerih, ki jih
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določa sedmi odstavek 89. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k
predložiti soglasja za popravo računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi
naročnik, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil.
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila preveri resničnost ponudnikovih
navedb oziroma izjav in predloženih listin ter zahteva pojasnila ali dodatna stvarna dokazila o
izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo izključil ponudbo:
- če ponudnik na njegov poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil
oziroma dokazil ali, če ne soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak,
- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije
naročila,
- če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in
kvantitativne spremembe,
- če se izkaže, da je ponudnik spreminjal ali/in popravljal že vneseno besedilo izvirnika
dokumentacije.
Neobičajno nizka cena:
Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji,
ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti
izpolnitve naročila, bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da
pojasni ceno ali stroške v ponudbi. Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka v
primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.
Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval
podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za
izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Predložitev ali navedba neresničnih izjav:
V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega
naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo
Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim
odstavkom 89. člena ZJN-3.
Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v
primeru, če glavni izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.
4.3. Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe
Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi
merila cena.
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Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je
dopustna in katere skupna končna ponudbena vrednost, brez davka na dodano vrednost je
najnižja.
V kolikor bosta imeli dve pravilni in samostojni ponudbi enako ceno, bo izbrana ponudba
tistega ponudnika, ki ima višji koeficient likvidnosti v letu 2016.
4.4. Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila
Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega
naročila in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.
Naročnik bo odločitev v postopku javnega naročila obvestil na način, da bo podpisano
odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil
se šteje, da je odločitev vročena.
Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
4.5. Vpogled
Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik, na zahtevo ponudnika, dovolil
vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko
zahteva vpogled v dveh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v
ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve.
Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa
zahtevane informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.
4.6. Sklenitev pogodbe
Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti obvestila o oddaji javnega naročila
bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k
podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da
odstopa od svoje ponudbe in od podpisa pogodbe.
5. PRAVNI POUK
Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo;
ime naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju
sposobnosti; predmet javnega naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se
kršitve dokazujejo; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če
vlagatelj nastopa s pooblaščencem; navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega
naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada; ter potrdilo o plačilu
takse.
V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša
na vsebino objave ali dokumentacijo skladno z drugim odstavkom 25. člena ZPVPJN, lahko
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vloži v petih delovnih dneh po poteku roka za predložitev ponudb. Zahtevek za revizijo se, v
predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico ali elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim
sistemom za prejem elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in
elektronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim podpisom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka
za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javno upravo. Vlagatelj zahtevka
mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini 1.500,00 EUR, če se zahtevek za
revizijo nanaša na vsebino objave ali dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva
za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je
potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka, ki vključuje
tudi številko objave javnega naročila)17.

DIREKTOR
Rok Šimenc
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POGLAVJE 3

OBRAZEC št. 1

Ponudnik:
naziv:
naslov:
Naročnik:
BSC, d.o.o., Kranj
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male
vrednosti KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ, ki je bil objavljen na
Portalu javnih naročil, dajemo naslednjo
PONUDBO št. ______________
I.

VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije znaša skupna končna vrednost
naše ponudbe:
element

vrednost v EUR

skupna končna vrednost brez DDV
+ 22% DDV
SKUPNA KONČNA VREDNOST Z DDV
opomba: ponudnik vrednost prepiše iz Obrazca št. 16 – Predračun

z besedo: _________________________________________________________________
Izjavljamo, da smo pri izračunu vrednosti ponudbe upoštevali vse elemente, ki vplivajo na
izračun cen, kot tudi, da se javno naročilo oddaja po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto
mere in dejansko izvedene količine«.
II.
NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE:
(opomba: ustrezno obkrožiti)
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Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
-

samostojno – kot samostojen ponudnik

-

s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci

-

skupno ponudbo – kot partner v skupini ponudnikov

-

skupno ponudbo s podizvajalci – kot partner v skupini ponudnikov s podizvajalci.
III.

PODATKI O PONUDNIKU:

Naziv ponudnika (kot bo naveden v pogodbi):

Naslov ponudnika, poštna številka in pošta (kot bo navedeno v pogodbi):

Telefonska številka:

Številka telefaksa:

Elektronski naslov ponudnika:

Matična številka:

ID za DDV:

Pristojni finančni urad:

Številka transakcijskega računa:

Banka:

Velikost družbe (mikro, majhna, srednja (SMP), velika družba):
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Zakoniti zastopnik ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:

Funkcija zakonitega zastopnika ponudnika, ki bo podpisnik pogodbe:

Pooblaščena oseba za podpis ponudbe*:

Kontaktna oseba:

Telefonska številka kontaktne osebe:

Številka telefaksa kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

Poslujemo z žigom:

DA

NE

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi
priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.
IV.

SKUPNA PONUDBA:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi partnerji v skupini:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da oddaja skupno
ponudbo, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št.

naziv soponudnika

naslov soponudnika

1.
2.
3.

Stran 30 od 71

V.

SODELOVANJE S PODIZVAJALCI:

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
(opomba: v primeru, da ponudnik v točki II. tega obrazca obkroži, da bo pri izvedbi naročila sodeloval
s podizvajalci, mora obvezno izpolniti spodnjo tabelo):
št.

naziv podizvajalca

naslov podizvajalca

1.
2.
3.
4.

VI.
VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 22. 11. 2017.

kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
_____________________

navodilo: Ponudnik obrazec št. 1 izpolni. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBRAZEC št. 2
PODATKI O SOPONUDNIKU
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.8.)
(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik nastopa skupaj s soponudnikom / soponudniki)
Družba / Ime

Naslov
Zakoniti zastopnik oziroma
oseba pooblaščena za podpis
pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za
DDV
Pristojni davčni urad
Številka transakcijskega
računa
Telefon
Fax
E - pošta
Kontaktna oseba
Prevzeta dela:
Vrsta del

Vrednost del

Soponudnik
Datum: ________________
_____________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika soponudnika)

Kraj: __________________

žig
_____________________________
(podpis)

navodilo: Soponudnik – partner v skupini mora obrazec št. 2 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani
zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v skupini), ki jih ponudnik
navede v točki IV. Obrazca št. 1 – Ponudba. Zaradi večjega števila partnerjev v skupini ponudnik obrazec kopira.

Stran 32 od 71

OBRAZEC št. 3
PODATKI O PODIZVAJALCU
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.9.)

(Opomba: obrazec se izpolni v primeru, da ponudnik sodeluje s podizvajalcem /podizvajalci)
Naziv
Ki ga zastopa
Naslov
Poštna številka in pošta
Telefonska številka
Matična številka
ID št. za DDV
Številka transakcijskega računa
Pristojni davčni urad
Vrsta del, ki jih prevzema
Količina teh del
Vrednost navedenih del (brez
DDV)
Delež teh del (v %) glede na
celotno ponudbeno vrednost
Kraj izvedbe
Rok izvedbe
IZJAVA PODIZVAJALCA V ZVEZI S PLAČILI
Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim
odstavkom 94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna, le če kot
podizvajalec to zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi
javnega naročila KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ v kateri nastopamo
kot podizvajalec:
opomba: obvezno ustrezno označiti

zahtevamo neposredno plačilo:

DA

NE
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DA – zahtevamo neposredno plačilo
Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik
namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem
nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo
terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na
podlagi izstavljenega računa s priloženo
situacijo, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik
(izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo
naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).

kraj:

NE – ne zahtevamo neposrednega
plačila
Plačilo za izvedeno delo bomo
prejemali s strani ponudnika
(izvajalca). Seznanjeni smo, da mora
ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60
dneh od plačila končnega računa
oziroma situacije s strani naročnika,
naročniku poslati svojo pisno izjavo,
da je poplačal vse obveznosti do nas
kot podizvajalca, kateri mora priložiti
našo pisno izjavo, da smo prejeli
plačilo za vsa dela, ki jih bomo
izvedli.

____________________

datum:____________________

ime in priimek zakonitega
zastopnika podizvajalca
žig
________________________
podpis zakonitega zastopnika
________________________

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti
datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca ali s strani pooblaščene osebe
podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v točki V. Obrazca št. 1 –
Ponudba. Glede na število podizvajalcev ponudnik obrazec kopira.
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POGLAVJE 4

DOKUMENTI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI IN OCENJEVANJE PONUDNIKA
Ponudniki morajo ponudbi priložiti dokazila, na podlagi katerih bo naročnik preveril njihovo
sposobnost za izvedbo javnega naročila. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora biti
struktura in vsebina računalniškega izpisa identična izvirni dokumentaciji. Vse izjave
podpisane v tem poglavju ali priložene s strani ponudnika so dane pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
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OBRAZEC št. 4
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv:
naslov:

IZJAVA O SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3., 2.1.4.,
2.1.5., 2.1.6. in 2.1.7.)

Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
1.
nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
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- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ1),
- pranje denarja (245. člen KZ-1),
- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
- davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
- tihotapstvo (250. člen KZ-1),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
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- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
2. izpolnjujemo obveznosti v zvezi z dajatvami in drugimi denarnimi nedavčnimi
obveznostmi v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v
skladu s predpisi države v kateri imamo svoj sedež ali predpisi države naročnika in da na
dan, ko oddajamo ponudbo, nimamo neplačanih zapadlih obveznosti 50 eurov ali več ter
imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih pet let,
3. na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
4. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila
dvakrat izrečena glob zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
5. izpolnjujemo veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava,
ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji,
kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega
prava,
6. se proti nam ni 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, da naših sredstev ali poslovanje ne upravlja
upravitelj ali sodišče, da naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene in da se proti
nam v skladu s predpisi druge države ni začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi
pravnimi posledicami,
7. nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi katerih bi bila omajana naročnikova
integriteta.

Obenem izjavljamo, da:
o lahko naročnik sam pridobi potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje
sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov
lokalne skupnosti in nosilcih javnih pooblastil,
o bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili
ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne
vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalne skupnosti ali
nosilcev javnih pooblastil.
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Izjavo o sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko odgovornostjo.
kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____________________________

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 4 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana
in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od
partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.

Stran 39 od 71

PRILOGA 1 k Obrazcu št. 4
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ EVIDENCE PRAVNIH OSEB
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika / podizvajalca / soponudnika oziroma
pooblaščena oseba za podpis ponudbe, naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega
razpisa KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ pridobi podatke iz uradnih
evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem
pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje, za vpisano pravno
osebo:
ime pravne osebe
naslov (sedež) pravne osebe
matična številka

kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____________________

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 1 k Obrazcu št. 4, ki je
sestavni del Obrazca št. 4. Priloga mora biti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene
osebe. Zaradi večjega števila podizvajalcev / soponudnikov se priloga 1 lahko kopira. Pooblastilo se lahko
predloži tudi na svojem obrazcu, ki je podpisan in žigosan in iz katerega izhajajo zahtevani podatki. Priloga se ne
izpolnjuje za samostojne podjetnike posameznike.
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PRILOGA 2 k Obrazcu št. 4
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Spodaj vpisani in podpisani zakoniti zastopnik / pooblaščeni zastopnik (prokurist) ponudnika
/ podizvajalca / soponudnika naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ, pridobi osebne podatke iz uradnih
evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti, nosilcev javnih pooblastil, predvsem
pa iz kazenske evidence, ki jo vodi ministrstvo pristojno za pravosodje:
ime in priimek
naslov stalnega / začasnega
bivališča (ulica, hišna št.
poštna št., pošta)
datum in kraj rojstva
občina rojstva
država rojstva
enotna matična številka
občana (EMŠO)
državljanstvo
moje prejšnje osebno ime se je
glasilo
funkcija pri ponudniku /
soponudniku / podizvajalcu
kraj:

____________________

datum:____________________

podpis osebe
_____________________

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik v ponudbi predloži izpolnjeno Prilogo 2 k Obrazcu št. 4, ki je
sestavni del obrazca št. 4, za vsakega od zakonitih zastopnikov in pooblaščenih zastopnikov (prokuristov).
Obrazec mora biti izpolnjen, datiran in podpisan s strani vpisane osebe. Zaradi večjega števila oseb se obrazec
lahko kopira. Pooblastilo se lahko predloži tudi na svojem obrazcu, iz katerega izhajajo zahtevani podatki,
vpisana oseba pa je lastnoročno podpisana. Priloga se izpolni tudi za nosilca dejavnosti – samostojnega
podjetnika posameznika.
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OBRAZEC št. 5
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv:
naslov:

IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka (2.2.1. in 2.2.2.)

Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
1. izpolnjujemo pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet javnega naročila in
smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi
članici, v kateri imamo svoj sedež,
2. v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila nismo imeli blokiranega/ih
transakcijskega/ih računa/ov iz razloga neporavnanih obveznosti iz naslova
zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja,
odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca,
davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz
naslova izvršnice za več kot deset zaporednih dni.

Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko
odgovornostjo.

kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)

_____________________________

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana
in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od
partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.
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OBRAZEC št. 6
Ponudnik:
naziv:
naslov:

IZJAVA O POSLOVNI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.2.3.)

Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:

1. je naš letni promet – čisti prihodek od prodaje v letu 2016 znašal:
_____________________________ €

Izjavo o poslovni in finančni sposobnosti podajamo pod materialno in kazensko
odgovornostjo.

kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
______________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 6 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
pooblaščene osebe.
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OBRAZEC št. 7
Ponudnik:
naziv:
naslov:
IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.1.)

Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
- smo glede na tehnične zahteve dobave v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične
zmogljivosti, druge naprave in orodja, potrebnih za kvalitetno in pravočasno izvedbo
javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz
dokumentacije o javnem naročilu,
- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi
delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,
- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz
veljavnih predpisov, ki urejajo področje dobave in ostalih predpisov, ki urejajo področje
predmeta javnega naročila,
- glede na dobavo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni
za razpisana dela.

kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
______________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 7 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
pooblaščene osebe.
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OBRAZEC št. 8
Ponudnik:
naziv:
naslov:
IZJAVA O TEHNIČNI IN STROKOVNI SPOSOBNOSTI
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 2.3.2.)

Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da bomo pri
javnem naročilu KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ upoštevali temeljne
okoljske zahteve, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju in sicer:
1. Pri dobavi se ne bodo:
a) uporabljali proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6),
b) uporabljale notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem
največ 250 °C v vrednostih več kot:
o 30 g/l, brez vode, za stenske barve,
o 250 g/l, brez vode, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15 m 2/l pri moči
pokrivanja z 98 % motnostjo,
o 180 g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih
razlivnost je manjša od 15 m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi
barvami,
c) uporabljali materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od
zahtev za emisijski razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN
312, SIST EN 622, SIST EN 636, SIST EN 13986.
2. Pri dobavi opreme bomo zagotovili, da bo uporabljen les iz zakonitih virov, za kar
bomo dostavili enega izmed naslednjih potrdil:
-

potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali

-

potrdilo FSC13 ali PEFC14 zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali

-

potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistem upravljanja
EMAS, ali

-

dovoljenje FLEGT15, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU

-

ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
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Opombe:
13
FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za
promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi (http://www.fsc.org
14
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje
certifikacijskih shem za gozdove (http://pefc.org/internet/html
15
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljujejo Akcijski načrt EU za
uveljavljanje zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija
sprejela v letu 2003. Akcijski načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v
razvoju in opredeljuje sistem izdaje dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavlja zakonitost uvoženih lesenih
proizvodov (http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm).

3. Naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
uporabljeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.

kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
______________________________

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 8 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
pooblaščene osebe.
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OBRAZEC št. 9
Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv:
naslov:

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU SUBJEKTA
(dokumenti zahtevani v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.15.2.)

Podatki o subjektu (pravna oseba, podjetnik ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku
javnega naročanja):
Naziv:
Sedež subjekta (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Matična številka:
ID za DDV ali davčna številka:
Subjekt je nosilec tihe družbe (tuji subjekt*; vpisati DA - NE):

Lastniška struktura subjekta:
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu subjekta, vključno s tihimi družbeniki*:
Navesti:
- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kot 5 % delnic, oziroma je
udeležena z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu
pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
- vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej
podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave
ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
Fizična oseba 1:
Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna
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številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):

Fizična oseba 2:
Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
Delež lastništva:
Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):
(v kolikor je več fizičnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu subjekta, vključno z navedbo, ali je pravna
oseba nosilec tihe družbe*:
Naziv pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
Delež lastništva subjekta:
ID za DDV ali davčna številka:
Pravna oseba je nosilec tihe družbe* (vpisati DA - NE):
pri čemer je ta pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb
(v kolikor je več fizičnih oseb je potrebno navesti vse)
Ime in priimek:
Prebivališče – stalno, razen v primeru začasnega bivališča v RS (država, ulica in hišna
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
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Delež lastništva:
Tihi družbenik* (vpisati DA – NE; če DA navedite nosilca tihe družbe):
(v kolikor je več pravnih oseb ustrezno nadaljuj seznam)
1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so povezane družbe s subjektom (527. člen ZGD):
Naziv pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
ID za DDV ali davčna številka:
Povezana na način:
(v kolikor je več povezanih družb ustrezno nadaljuj seznam)

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter
pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je
pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem
se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)
___________________

navodilo: Obrazec št. 9 je informativne narave. Ponudnik / podizvajalec / soponudnik lahko priloži lastno izjavo
o lastništvu iz katere izhajajo vsi podatki, ki so zahtevani v tem informativnem obrazcu. Izjava mora biti
datirana, žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe.
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OBRAZEC št. 10
POGLAVJE 5

Ponudnik / podizvajalec / soponudnik:
naziv:
naslov:

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISA
Naročniku BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, izjavljamo, da:
- smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz
dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po
postopku naročila male vrednosti za KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU
RUTEČ, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije in jo kot tako sprejemamo,
- se strinjamo, da lahko naročnik spremeni obseg dobave,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim
ponudnikom, le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in
Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javnozasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).
Obvezujemo se, da:
- bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki veljajo za
področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, ki so
navedene v obrazcu predračuna in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali
vsem zahtevam naročnika v obrazcu predračuna ter vsem veljavnim predpisom,
normativom in standardom, ki veljajo za opremo, ki je predmet investicije, v
Republiki Sloveniji,
- bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji
in se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
- bomo zagotovili delavcem osebno varovalno in drugo opremo tako, da bo
zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
- bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere
uporaba je okolju manj škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča
boljše recikliranje vsega odpadnega materiala,
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-

bomo pri izvedbi naročila upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki
Sloveniji,
bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije
za javno naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik,
bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala
resničnost vseh zgornjih navedb,
bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki
izhajajo iz veljavnih predpisov za blago, ki je predmet javnega naročila,
bomo upoštevali določila Priročnika o izvajanju projektov za upravičence, 6. del –
informiranje in obveščanje,
bomo vsak posamezen element opreme označili, kot je to zahtevano v Priročniku,
navedenem v prejšnji alineji, in da bodo te oznake iz materiala, odpornega na različne
vremenske razmere.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
kraj:

____________________

datum:____________________

žig

podpis pooblaščene osebe
(ponudnika/podizvajalca/soponudnika)
____________________________

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / soponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Izjava mora biti datirana,
žigosana in podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za
vsakega od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.
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OBRAZEC št. 11
POGLAVJE 6
VZOREC POGODBE ZA:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ
ki sta jo dogovorili in sklenili pogodbeni stranki:
NAROČNIK:
NASLOV:
ID številka za DDV:
ŠTEVILKA TRR:
ki jo zastopa:

BSC, d.o.o., Kranj,
Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj,
SI32865597
SI56 33000-0001050210
direktor Rok ŠIMENC

in
DOBAVITELJ:
NASLOV:
ID številka za DDV:
ŠTEVILKA TRR:
ki ga zastopa:

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
I. UVODNE UGOTOVITVE
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da:
 je naročnik objavil Obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil, številka
objave JN………., dne ……………..;
 je naročnik na podlagi izvedenega postopka javnega naročila iz prve alineje tega
odstavka, na podlagi merila, določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila, z Odločitvijo o oddaji javnega naročila »Kolesarsko počivališče v športnem
parku Ruteč«, odločil, da se za izvedbo javnega naročila, kot ekonomsko
najugodnejša ponudbo, sprejme ponudba dobavitelja, št. __________ z dne
_________,
 je dobavitelj kadrovsko in tehnično sposoben izvesti naročilo,
 je javno naročilo del izvedbe projekta »Alpe Adria regija doživetij«, odobren v okviru
programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija v programskem obdobju 2014–
2020. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 85
%.
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II. PREDMET POGODBE IN SESTAVNI DELI
2. člen
S to pogodbo naročnik odda, dobavitelj pa prevzame v izvajanje dobavo opreme za
Kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč, na osnovi ponudbe dobavitelja št.
__________ z dne _____________.
Dobavitelj se obvezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z vsemi
zahtevami naročnika, ki so bile navedene v javnem razpisu in dokumentaciji v zvezi z oddajo
javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in skladno z zahtevami vseh zakonskih in
podzakonskih aktov ter predpisov in standardov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in Evropski
uniji, za opremo iz prvega odstavka tega člena.
Dobavitelj mora dobavljeno opremo iz prvega odstavka tega člena naročniku izročiti v last in
posest ter, glede na naravo stvari, dobavljeno opremo montirati, vgraditi, priključiti in
postaviti v skladu s svojo ponudbo št. __________ z dne ______________ ter opraviti vse
storitve, kot je to opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te
pogodbe.
Vsa oprema mora biti dobavljena in montirana/vgrajena/priključena in postavljena v
športnem parku Ruteč v Kranjski Gori. Dobavitelj je dolžan obvestiti naročnika o nameravani
dobavi in montaži opreme, ki je predmet te pogodbe, najmanj sedem (7) dni pred njeno
dobavo in montažo.
Dobavitelj bo na svoje stroške zavaroval opremo in nosil stroške transportnega zavarovanja
opreme do lokacije dobave in montaže/vgradnje/priključitve in postavitve.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme niso
dopustne, razen v izjemnih primerih in samo na podlagi pisnega pristanka naročnika. Vse
stroške, ki bi bili vezani na spremembe in odstopanja iz prve povedi tega odstavka, nosi
dobavitelj.
3. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe naslednji dokumenti:
- ponudba št. ____________;
- dokumentacija naročnika v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi priloženimi
dokumenti.
III. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN NAROČNIKA
4. člen
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Dobavitelj se zavezuje za naročnika dobaviti in namestiti vso opremo iz 2. člena te pogodbe,
ob tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih stroke in
skladno s predpisi in veljavnimi standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika.
Naročnik bo dobavitelju po podpisu te pogodbe izročil vso potrebno tehnično dokumentacijo
s katero razpolaga.
Dobavitelj mora naročniku po podpisu te pogodbe izročiti terminski plan izvajanja del, v
katerem mora upoštevati skrajni rok za dobavo in namestitev opreme, ki je predmet te
pogodbe in dokončanja vseh del po tej pogodbi.
5. člen
Naročnik se obvezuje, da:
- bo po podpisu te pogodbe izročil dobavitelju vso tehnično dokumentacijo za opremo s
katero razpolaga,
- bo izvršil pregled in podal pisno potrditev oziroma zavrnitev prevzema dobave in montaže
(namestitve) opreme, ki je predmet te pogodbe, ob morebitni zavrnitvi pa bo podal tudi
pisno obrazložitev zavrnitve ter navodila za odpravo pomanjkljivosti,
- bo tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko
imele vpliv na izvršitev prevzetih del.
- bo sodeloval z dobaviteljem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v
obojestransko zadovoljstvo.
Dobavitelj jamči in se obvezuje:
- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,
- da je seznanjen z zahtevami naročnika iz dokumentacije v postopku oddaje javnega
naročila,
- da bo izvedel dela po pravilih stroke, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in
standardi, ki urejajo področje opreme, ki je predmet te pogodbe,
- da bo zagotovil vsa tehnična in materialna sredstva, ki so potrebna za izvedbo predmeta
te pogodbe,
- da bo na lastne stroške namestil in po potrebi testiral opremo,
- da bo pri opremi za katero veljajo določbe uredbe, ki ureja zeleno javno naročanje,
dosledno upošteval temeljne okoljske zahteve,
- da bo pred dobavo in montažo opreme oziroma posameznih materialov naročniku izročil
ustrezna dokazila, da so izpolnjene temeljne okoljske zahteve,
- da bo dobavil vso opremo v skladu z zahtevami naročnika iz dokumentacije v postopku
oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe, s svojo ponudbo št. _________ z dne
_____________ in to pogodbo,
- da bo ob dobavi opreme naročniku izročil vso dokumentacijo, ki se nanaša na dobavljeno
opremo in skladno z naročnikovimi zahtevami,
- da bo na lastne stroške seznanil uporabnika opreme s pravilnim načinom uporabe in
vzdrževanja opreme,
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- da bo med izvajanjem del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
varstva okolja in varstva pred požarom, za posledice njihove morebitne opustitve pa
prevzema polno odgovornost,
- da bo poravnal vse stroške odvoza materialov in odpadne embalaže na deponijo, skladno
z zahtevami veljavnih predpisov o ravnanju z odpadki,
- da bo še pred podpisom primopredajnega zapisnika naročniku izročil vso zahtevano
dokumentacijo in navodila za uporabo in vzdrževanje dobavljene opreme v slovenskem
jeziku,
- da bo predal naročniku vso opremo, ki je predmet te pogodbe v celoti in v popolnoma
funkcionalnem stanju,
- da bo Skladno s Priročnikom o izvajanju projektov za upravičence, 6. del – informiranje in
obveščanje vsak posamezen dobavljen element opreme ustrezno označil tako, kot je
zahtevano v prej navedem priročniku. Oznake bodo odporne na različne vremenske
razmere, potrditi pa jih mora tudi naročnik.
Dobavitelj je seznanjen s tem, da če naročniku pred dobavo opreme za katero veljajo
temeljne okoljske zahteve naročniku ne izroči dokumentacije, ki bo dokazovala, da oprema
izpolnjuje temeljne okoljske zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju, naročnik začne s
postopkom prekinitve te pogodbe.
Dobavitelj se obvezuje, da bo spoštoval vse obrazce z izjavami, ki so bili sestavni del
dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in sestavni del
njegove ponudbe št. ________ z dne ___________, na podlagi katere je bil izbran.
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta ravnali kot dobra gospodarja in storili vse, kar je
potrebno, za izvršitev te pogodbe.
IV. POGODBENA CENA
6. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo opremo, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe,
naročniku dobavil in opravil vse storitve vezane na dobavo po ceni, ki jo je navedel v Obrazcu
št. 16 – Predračun, ki je sestavni del njegove ponudbe št. _____________ z dne
_____________________.
Skupna pogodbena vrednost za opremo, ki je predmet te pogodbe in vse storitve vezane na
dobavo in dela po tej pogodbi, znaša:
VREDNOST DEL

_______________________ €

+ 22 % DDV

_______________________ €
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SKUPAJ VREDNOST DEL

________________________€

Z besedo: ___________________________________________________ .
Pri čemer je pogodbena vrednost z DDV že zmanjšana za komercialni popust v višini ____ %
za razpisana dela, kot je navedeno v ponudbenem predračunu izvajalca. Ta popust se nanaša
na vse postavke predračuna (Poglavje 8 – Obrazec št. 16) ter morebitna dodatna ali več dela
(točka 1.11. Navodil).
Pogodba se sklepa po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene
količine«.
V pogodbeno vrednost so poleg davka na dodano vrednost vključene tudi vse ostale dajatve
in vsi stroški, vezani na izdelavo opreme, kjer je izdelava zahtevana, dobavo opreme
(vključno z zavarovanjem in prevozom na lokacijo namestitve opreme ter ostali transportni
stroški), namestitev – montažo/vgradnjo/priklop in postavitev opreme, vsi stroški testiranj,
dela, potni stroški in drugi morebitni stroški.
V pogodbeno ceno so zajeti vsi stroški izjav o skladnosti, certifikatov in poročil, ki so v zvezi z
dokazovanjem kvalitete dobavljene opreme in materialov. V pogodbeno ceno so zajeti tudi
vsi stroški zavarovanj izvedbe del, delavcev, opreme, morebitna odgovornost za škodo
tretjim osebam, varstva pri delu in ostali stroški vezani na izvedbo naročila po tej pogodbi.
V. SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. člen
O kakršnih koli dodatnih in nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti
naročnika ter naročniku takoj dostaviti predračun za ta dela. Dodatna dela, ki niso določena s
to pogodbo izvajalec ne sme pričeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.
Za dodatna nova dela – pozneje naročena, ki bi se izkazala za potrebna šele po začetku
investicije po tej pogodbi in jih ne bi bilo mogoče ločiti od prvotnega naročila po tej pogodbi
iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in interoperabilnosti
z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru naročila po tej pogodbi
in bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov, lahko naročnik
ta dela odda izvajalcu osnovnega naročila po tej pogodbi. Dodatna nova dela so mogoča
samo v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ne sodi med bistvene
spremembe pogodbe kot jih določa zakon, ki ureja javno naročanje. Z izvajalcem se v
primeru iz tega odstavka sklene aneks k osnovni pogodbi. Če je izvajalec v ponudbi podal
eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna in nepredvidena dela ali
material.
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VI. ROK IZVEDBE NAROČILA IN PREVZEM OPREME
8. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo vso opremo, ki je predmet te pogodbe dobavil,
montiral/vgradil/priključil, postavil in zagotovil njeno celovito funkcionalno delovanje
najpozneje v 70-ih koledarskih dneh od dneva podpisa pogodbe s strani obeh pogodbenih
strank.
Naročnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravičen do
pogodbene kazni v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega
odstavka tega člena, vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve
obveznosti po tej pogodbi po dobaviteljevi krivdi naročnik upravičen do pogodbene kazni v
višini 10 % od celotne pogodbene vrednosti z DDV.
Pogodbena kazen iz tega člena ne izključuje pravice naročnika do unovčitve zavarovanja za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Rok za izvedbo naročila se lahko podaljša izključno in samo v primeru, če tako odloči
naročnik sam. V primeru, da naročnik odloči, da se rok za izvedbo naročila iz prvega odstavka
tega člena lahko podaljša, morata pogodbeni stranki o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v
nasprotnem primeru se šteje, da rok za izvedbo naročila iz prvega odstavka tega člena ni
podaljšan.
9. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da je prevzem opreme v športnem parku Ruteč v Kranjski Gori.
Pred dokončnim prevzemom opreme s strani naročnika mora dobavitelj odpraviti vse
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene v predhodnih zapisnikih ali naročnikovih zahtevah po
odpravi pomanjkljivosti.
Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in dobavitelja
po pisnem obvestilu dobavitelja o dokončanju del.
Dejansko dobavljena oprema se mora ujemati z naročeno opremo po tej pogodbi in mora
biti v celoti skladna z opremo, ki jo je ponudil dobavitelj v svoji ponudbi št. __________ z dne
_____________ na podlagi katere je bil izbran.
O prevzemu opreme se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in
rok za njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi
dejansko stanje. Prevzemni zapisnik podpišejo pooblaščene osebe pogodbenih strank in
druge prisotne pooblaščene osebe.
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Pogoji za predajo opreme so izpolnjeni, ko dobavitelj:
- dobavi in montira (namesti) vso opremo, ki je predmet te pogodbe ter izvrši vsa
pogodbeno dogovorjena dela,
- odpravi vse pomanjkljivosti iz kvalitetnega pregleda in izvede uspešen preizkus delovanja
opreme, pri kateri je to potrebno,
- preda naročniku vso potrebno dokumentacijo, certifikate, izjave o skladnosti, potrjene
dobavnice in ostalo zahtevano dokumentacijo,
- za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostavi pravilno izpolnjene in s strani
proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste,
- dobavitelj izpolni vse obveznosti po tej pogodbi.
Po izpolnitvi vseh pogojev za prevzem opreme s strani naročnika se sestavi prevzemni
zapisnik, ki mora biti podpisan s strani pooblaščenih predstavnikov obeh pogodbenih strank.
Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da primopredaja pogodbenih del ne pomeni, da
se je naročnik odpovedal pravici do uveljavljanja pogodbene kazni.
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu opreme s strani naročnika naročniku izročil
dobavnico, v kateri bo navedena cena brez davka na dodano vrednost in cena z davkom na
dodano vrednost ter količina, ki bo vsebovala specifikacijo vse dobavljene opreme.
Naročnik je dolžan takoj, najpozneje pa v roku 8 dni, pisno posredovati dobavitelju
morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na dobavnici.
10. člen
Če se ugotovi, da dobavljena oprema ni istovetna z naročeno, če odstopa od dogovorjene
kvalitete in/ali količine, lahko naročnik prevzem odkloni.
Če naročnik ali uporabnik pri kasnejši uporabi opreme ugotovi skrite napake, se sestavi
komisijski zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija.
11. člen
Dobavitelj je dolžan nekvalitetno opremo in/ali opremo, ki ne bi ustrezala opremi, ki jo je
dobavitelj ponudil v svoji ponudbi št. ______ z dne _____________, nadomestiti z novo takoj
oziroma ne pozneje kot v roku, ki ga dogovorita pogodbeni stranki.
Vsi stroški v zvezi z reklamacijami in/ali drugi stroški, ki bi nastali do dokončnega prevzema
opreme s strani naročnika, pa niso posledica dodatnih naročil, katera niso zajeta v tej
pogodbi in bi jih naročnik pisno naročil dobavitelju, v celoti bremenijo dobavitelja.
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12. člen
Dobavitelj mora ob dobavi in dokončnem prevzemu opreme s strani naročnika, naročniku
izročiti vso dokumentacijo, ki se nanaša na dobavljeno opremo in je bila določena v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te pogodbe in katero izročitev je
dobavitelj potrdil z izjavo, ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe št. ________ z dne
____________ dane v postopku javnega naročila in vso ostalo dokumentacijo, za katero bi
veljavni predpisi tako določali.
VII. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
13. člen
V roku 15 dni od podpisa te pogodbe, mora izvajalec naročniku izročiti bianco podpisano in
žigosano menico z menično izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica
in menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta«
in je plačljiva na prvi poziv. V primeru, da izvajalec naročniku v roku navedenem v prvem
stavku tega odstavka ne izroči zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano za
zavarovanje za resnost ponudbe.
Garancija mora biti v veljavi 60 dni dlje, kot je določen rok za dobavo.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno
podaljšanje veljavnosti garancije za dobro izvedbo del.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči tudi v primeru, če mu
izvajalec po prevzemu del s strani naročnika, ne izroči garancije za odpravo napak v
garancijskem roku, skladno z 16. členom te pogodbe.
VIII. OBRAČUN IN PLAČILO
14. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da bo naročnik dobavitelju plačal dobavljeno opremo 30. dan
od uradnega datuma prejema računa, ki ga dobavitelj izstavi po dokončnem prevzemu
opreme s strani naročnika, za kar se šteje, da je vsa oprema, ki je predmet te pogodbe
dobavljena in montirana in postavljena ter izročena naročniku v popolnoma funkcionalnem
stanju. V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
Dobavitelj bo račun izstavil v elektronski obliki (e-Račun).
K računu morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad naročilom in prevzemom
opreme s strani naročnika in so podlaga izstaviti računa.
Dobavitelj je dolžan k računu priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
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(opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi naročila sodeloval s
podizvajalci in bodo le-ti zahtevali neposredna plačila)
15. člen

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil
podizvajalec iz 17. člena te pogodbe, le-te plača, v roku iz prejšnjega odstavka tega člena,
nepodredno podizvajalcu, in sicer:
- podizvajalcu
______________________
na
transakcijski
račun
SI56
_________________________, pri ______________________.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi
sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi
sodeloval s podizvajalci in bodo podizvajalci zahtevali neposredna plačila.
Če podizvajalec, ki je naveden v 17. členu te pogodbe ne zahteva neposrednega plačila, bo
naročnik od dobavitelja zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila računa s strani
naročnika pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ki ni zahteval neposrednega
plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. V primeru, da dobavitelj naročniku
ne bo posredoval izjav iz prejšnjega stavka ali v primeru, da dobavitelj ne bo plačal izvedenih
del podizvajalcu bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o
prekršku.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tej pogodbi
sodeloval s podizvajalci in le-ti ne bodo zahtevali neposrednih plačil
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano
na transakcijski račun dobavitelja.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi
naslednji delovni dan.
IX. GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IN ODPRAVA NAPAK
16. člen
Dobavitelj daje splošno triletno garancijo za kvaliteto, izvedbo vseh del, vgrajen material ter
opremo, ki začne teči od datuma izročitve ustreznega zavarovanja za odpravo napak v
garancijski dobi.
Ob primopredaji del ter pred plačilom končne situacije bo dobavitelj kot garancijo za
brezhibno delovanje in odpravo napak izročil naročniku bianco podpisano in žigosano
menico z menično izjavo v višini 5 % vrednosti celotne dobave z DDV (vrednost vseh
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izvršenih del), z veljavnostjo še 30 dni od datuma poteka garancijskega roka. Menica in
menična izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in
je plačljiva na prvi poziv.
V času garancijskih rokov je dobavitelj dolžan, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti
vse pomanjkljivosti in napake na opremi, ki so posledica nestrokovne izvedbe del ter slabe
kvalitete dobavljenega in nestrokovno vgrajenega materiala in opreme.
Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 5 koledarskih dni, rok za odpravo napak pa največ 10
koledarskih dni. Rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od navedenega, odvisno
od vrste ugotovljene napake, kar pa mora biti sporazumno zapisniško ugotovljeno.
X. IZVEDBA NAROČILA S PODIZVAJALCI
17. člen
Dobavitelj bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi dobavitelj ne sme
samovoljno vključiti podizvajalca. Dobavitelj lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in
kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del
po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve naročnika vezane na podizvajalca iz
dokumentacije v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Vključitev
podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev
podizvajalca v dela po tej pogodbi.
opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da dobavitelj nima podizvajalcev

Dobavitelj je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi
dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.
Dobavitelj bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
podizvajalec št. 1:
- naziv: _____________________________
- naslov: ____________________________
- matična številka: _____________________
- ID za DDV: _________________________
- transakcijski račun ____________________ pri _________________________
- ki ga zastopa: ___________________________________________________
- vrsta del: ______________________________________________________
- količina del: ____________________________________________________
- vrednost del: ___________________________________________________
- kraj izvedbe del: _________________________________________________
- rok izvedbe: ____________________________________________________
podizvajalec ______________________ je v ponudbi izvajalca št. ________ z dne
______________, zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto
izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca
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opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo

podizvajalec ___________________ v ponudbi izvajalca z št. __________ dne
________________, ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca.
opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila
opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev

Dobavitelj brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati
katerega koli navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim
podizvajalcem, razen v primeru, da naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej
pogodbi.
Dobavitelj v celoti odgovarja za dobavo opreme in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne
glede na število podizvajalcev.
opomba: drugi do peti odstavek bodo v končni pogodbi, če bo dobavitelj pri izvedi naročila sodeloval s
podizvajalci

Dobavitelj je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih
spremembah v zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati
informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.
V primeru vključitve novega podizvajalca v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenega
podizvajalca, mora dobavitelj naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom
posredovati tudi podatke in dokazila za le-tega, v obsegu in na način, kot so bili zahtevani z
dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot jih
določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v postopku
oddaje javnega naročila iz 1. člena te pogodbe. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestil dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi,
ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli preveri,
delavci katerega podizvajalca opravljajo delo. Vsi delavci so naročniku dolžni dati
verodostojne podatke.
XI. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
18. člen
Dobavitelj bo na svoje stroške zavaroval vsa dela, material in opremo do njihove polne
vrednosti do izročitve blaga naročniku proti vsem rizikom in zavaroval vse vrste svoje
(odgovornost za varno delo) in s tem tudi odgovornosti naročnika do tretjih oseb (splošna
varnost v zvezi s predmetom pogodbe).
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XII. ODSTOP OD POGODBE
19. člen
To pogodbo lahko odpove vsaka od pogodbenih strank. Odpovedni rok je tri mesece.
V primeru, da ena od pogodbenih strank krši bistvena določila te pogodbe in s kršitvami ne
preneha oziroma posledic kršitev ne odpravi v roku 30 dni, šteto od dneva prejema pisnega
poziva s strani nasprotne stranke, je nasprotna stranka, v kolikor je svoje zapadle obveznosti
izpolnila pravilno, brez kakršne koli odgovornosti do stranke, ki krši bistvena določila te
pogodbe, z iztekom 30 dnevnega roka iz tega odstavka, upravičena takoj odstopiti od
pogodbe.
Naročnik sme odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka v primeru, če:
- če je javno naročilo, ki je predmet te pogodbe bistveno spremenjeno, kar terja nov
postopek javnega naročanja,
- če je bil dobavitelj v času oddaje javnega naročila po tej pogodbi v enem od položajev,
zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem
dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,
- mu dobavitelj pred dobavo opreme za katero veljajo temeljne okoljske zahteve iz Uredbe
o zelenem javnem naročanju ne izroči dokumentov, ki dokazujejo, da oprema izpolnjuje
temeljne okoljske zahteve,
- dobavitelj ne izpolnjuje več pogoje za priznanje sposobnosti po zakonu, ki ureja javno
naročanje,
- če dobavitelj pri izvajanju del pride v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za
izpolnitev pogodbe,
- je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
njegovega podizvajalca.
Naročnik odstopi od te pogodbe tudi v primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih
obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.
Odpoved mora biti v vsakem primeru pisna.
Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi dobavitelja ima naročnik do dobavitelja in
podizvajalcev samo še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani naročnika
potrjenega dela in dejansko dobavljena oprema v funkcionalnem stanju, ki še ni plačano.
Drugih obveznosti do dobavitelja ali njegovih podizvajalcev v primeru iz prejšnjega odstavka
naročnik nima.
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XIII. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI
20. člen
Pogodbeni stranki bosta pri izvajanju te pogodbe zastopala naslednja pooblaščena
predstavnika:
Za naročnika: ______________________________
Za dobavitelja:______________________________
XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
21. člen
Na osnovi prvega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS,
št. 45/10, 26/11, 30/11- Skl.US, 43/11) je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge
pogodbe 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;
nična.
XV. TRAJANJE POGODBE
22. člen
Ta pogodba stopi v veljavo in se začne izvajati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki.
Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer od dneva začetka izvajanja pogodbe do konca
izvedbe del in uspešne predaje opreme naročniku.
Pogodbene obveznosti so zaključene takrat, ko poteče zadnji garancijski rok po tej pogodbi
in so odpravljene vse morebitne napake, ki so ugotovljene v triletnem garancijskem roku.
XVI. KONČNE DOLOČBE
23. člen
Dobavitelj ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če
za to dobi pisno soglasje naročnika.
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V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa dobavitelja naročnik
samostojno odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki
urejajo prenesene pogodbe.
Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika,
naročniku, v kolikor jih bo zahteval posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe šteje, da so z njim povezane družbe.
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja se smiselno uporabljajo dokumentacija naročnika,
ponudba dobavitelja, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in
ostalimi predpisi, ki urejajo predmet te pogodbe.
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali predvsem sporazumno, v kolikor ni moč
doseči sporazumne rešitve, bo spor reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče.
Ta pogodba je veljavna z dnem, ko izvajalec izroči naročniku garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in s tem izpolni pogoj iz 17. člena te pogodbe.
Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih sprejme vsaka pogodbena
stranka po dva (2) izvoda. Vsak izvod šteje za original.

Kraj in datum,…………………..

Kraj in datum,…………………..

IZJAVA PONUDNIKA:
Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili pogodbe za dobavo in montažo opreme za
Kolesarsko počivališče v športnem parku Ruteč, da smo jih v celoti razumeli in z njimi
soglašamo.
kraj:

____________________

podpis pooblaščene osebe
______________________

datum:____________________
_____________________

žig

navodilo: Ponudnik mora izjavo na koncu obrazca št. 14 datirati in žigosati. Izjava mora biti podpisana s strani
pooblaščene osebe, ki je podpisnik ponudbe. Ponudnik s svojim podpisom jamči, da se je seznanil s pogodbenimi
določili in se z njimi strinja. Ponudnik ponudbi lahko priloži ponudbi samo zadnji list vzorca pogodbe s podano
izjavo.
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POGLAVJE 7
VZORCI GARANCIJ
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

OBRAZEC št. 12

(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.1.)

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
IZDAJATELJ MENICE:
Naziv: _________________________________________________________________
Naslov: _________________________________________________________________
Naročniku, BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, kot garancijo za resnost
naše ponudbe za pridobitev javnega naročila:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ
izročamo 1 (eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika:
______________________________, kot _______________________
(ime in priimek)

(funkcija)

______________________________, kot _______________________
(ime in priimek)

(funkcija)

________________
(podpis)

________________
(podpis)

Pooblaščamo BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, da izpolni bianco
menico v znesku 2.000,00 EUR, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni
ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
o izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku
veljavnosti, navedenem v ponudbi,
o izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali
zavrne sklenitev pogodbe po prejetem obvestilu o sprejemu njegove
ponudbe,
o izdajatelj menice in te menične izjave v ponudbi predloži neresnične podatke,
o izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne predložitev
menice in menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v roku 15
dni po podpisu pogodbe.
Menična izjava je nepreklicna in brezpogojna, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in
je plačljiva na prvi poziv.
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Izdajatelj menice in te menične izjave izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in
bianco podpisana in žigosana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenega podpisnika
izdajatelja in podpisnika menice in te menične izjave.
Pooblaščamo BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, da menico unovči pri
banki: ___________________________________________________________,
ki vodi naš transakcijski račun številka: _________________________________________
ali kateri koli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug transakcijski račun izdajatelja menice, v
katerega breme je možno plačilo te menice v skladu z veljavnimi predpisi.
Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in
velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, to je do vključno 22. 11. 2017. Po tem
datumu preneha veljavnost menične izjave in menice.

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica

kraj:

____________________

ime in priimek zakonitega
zastopnika izdajatelja menice

datum: __________________

žig

_____________________
podpis izdajatelja menice
_______________________

navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 12 izpolniti ali priložiti menično izjavo, ki v besedilu v celoti ustreza
besedilu na tem obrazcu. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana s strani
zakonitega zastopnika ponudnika. Obvezna priloga izjavi je bianco podpisana in žigosana menica.
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OBRAZEC št. 13
IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.2. in 1.10.3.)

Ponudnik:
naziv:
naslov:

Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani, kot najugodnejši ponudnik za izvedbo
javnega naročila – KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ dostavili
naročniku garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v
garancijski dobi v rokih in na način, kot je to določeno v 2. poglavju dokumentacije v točki
1.10.2. in 1.10.3.

Ponudnik
Datum: ______________
_____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)

Kraj, ________________

žig
_____________________________
(podpis)

navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 13 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani
zakonitega zastopnika ponudnika.
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Vzorec št. 14

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.2.)

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
BSC, d.o.o., Kranj in izvajalec
_______________________________________________________________________
sta dne ___________ sklenila pogodbo št. ______________ za izvedbo javnega naročila:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ.
Naročniku, BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, kot garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti izročamo bianco podpisano in žigosano menico z menično
izjavo v višini 10 % pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična izjava sta
nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je plačljiva na prvi
poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:
______________________________, kot _______________________
(ime in priimek)
(funkcija)

________________
(podpis)

Naročnika, BSC, d.o.o., Kranj nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini
10 % naše pogodbene cene z DDV, kar znaša:
_______________________ €
in jo unovči v primeru, če:
- izvajalec prevzetega naročila ni izvedel skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, količini in roku,
- izvajalec ne predloži garancije za čas garancijske dobe.
Menica je plačljiva pri banki: ___________________________________________________,
ki vodi naš TRR številka: ______________________________________________________.
Ta menica velja najmanj 60 dni po roku, določenem za dokončanje del.
Priloga: menica
Kraj: __________________

Izdajatelj menice: __________________
(žig in podpis)

Datum: ________________

Opomba: V primeru, da bo ponudnik izbran za izvajalca del bo moral naročniku izročiti garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo vsebinsko ustrezala Vzorcu št. 14
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Vzorec št. 15
VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
(dokument zahtevan v 2. poglavju dokumentacije - Navodila ponudnikom, točka 1.10.3.)

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE
s pooblastilom za unovčenje
BSC, d.o.o., Kranj in izvajalec
_______________________________________________________________________
sta dne ___________ sklenila pogodbo št. ______________ za izvedbo javnega naročila:
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ.
Naročniku, BSC, d.o.o., Kranj, Cesta Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, kot garancijo za
brezhibno delovanje in odpravo napak v garancijski dobi izročamo bianco podpisano in
žigosano menico z menično izjavo v višini 5 % pogodbene vrednosti oziroma obračunane
vrednosti, če bo ta različna od pogodbene vrednosti, vključno z DDV. Menica in menična
izjava sta nepreklicni in brezpogojni, menica se izpolni s klavzulo »brez protesta« in je
plačljiva na prvi poziv. Menica in menična izjava sta podpisani s strani pooblaščene osebe:
______________________________, kot _______________________ ________________
(ime in priimek)
(funkcija)
(podpis)
Naročnika, BSC, d.o.o., Kranj nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco menico v višini 5
% naše pogodbene cene z DDV, kar znaša:
_______________________ €
in jo unovči v primeru:
- če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja garancija, ne bo
izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati navedbo neizpolnjenih izvajalčevih
obveznosti, ki izhajajo iz naslova garancijske obveznosti.
Menica je plačljiva pri banki: ___________________________________________________,
ki vodi naš TRR številka: ______________________________________________________.
Ta menica velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v zgoraj
navedeni pogodbi, vendar pa najkasneje do ___________ .
Priloga: menica
Kraj: __________________

Izdajatelj menice: __________________
(žig in podpis)

Datum: ________________

Opomba: V primeru, da bo ponudnik izbran za izvajalca del bo moral naročniku izročiti garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ki bo vsebinsko ustrezala Vzorcu št. 15
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POGLAVJE 8
PONUDBENI PREDRAČUN

Ponudbeni predračun je nadaljevanje te dokumentacije in je sestavni del te dokumentacije in obvezni sestavni
del ponudbe. Ponudnik ponudbi priloži ponudbeni predračun obvezno v papirni obliki.
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Ponudnik: ______________________________

OBRAZEC št. 16

PREDRAČUN št. __________________
KOLESARSKO POČIVALIŠČE V ŠPORTNEM PARKU RUTEČ

SKUPNA REKAPITULACIJA
A. PODALJŠANJE OBSTOJEČE NADSTREŠNICE

0,00

B. RAZNA DELA - OPREMA

0,00

C. NADSTREŠNICA ZA PIKNIK PROSTOR-TIP A

0,00

D. NADSTREŠNICA ZA PIKNIK PROSTOR-TIP B (3 KOM)

0,00

E. NADSTREŠEK ZA EKO OTOK-TIP C

0,00

F. NADSTREŠNICA ZA PIKNIK PROSTOR-TIP D

0,00

G. ZASADITEV, UREDITEV PROSTORA IN OKOLICE

0,00

-

SKUPAJ

0,00

SKUPAJ

0,00

% komercialni popust

SKUPAJ

0,00

+ 22 % DDV

0,00

SKUPAJ VREDNOST DEL

Predračun velja do vključno 22. novembra 2017.
Kraj: ________________
Datum: __________________
podpis odgovorne osebe za podpis ponudbe: _________________
Opomba:
Za pomoč ponudnikom pri pripravi ponudbene cene, so v obrazcu predračuna v Excel
formatu informativno že vnesene formule za izračun posameznih postavk predračuna.
Ne glede na informativno vnesene formule, je za pravilnost izračunov odgovoren
izključno ponudnik sam.

0,00

BSC, d.o.o., Kranj
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Popis del in predizmere za montažo in ureditvena dela
SPLOŠNA OPOMBA!
PRI IZVEDBI PREDMETNIH DEL JE TREBA STRIKTNO UPOŠTEVATI VSE
ZAHTEVE V VEZI VARSTVA PRI DELU, TAKO ZAPOSLENIH KOT MIMOIDOČIH.
VSI DOSTOPI MORAJO BITI USTREZNO ZAVAROVANI IN OZNAČENI TER
NEMOTEČI ZA UPORABNIKE SOSEDNJIH OBJEKTOV. IZVAJALEC DEL SI
MORA DELOVIŠČE OGLEDATI NA LICU MESTA. V CENI SO ZAJETI VSI
MOREBITNI STROŠKI, KI BI NASTALI KOT POSLEDICA UTESNJENEGA
DELOVIŠČA.

A PODALJŠANJE OBSTOJEČE NADSTREŠNICE
1
2
3
4

REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
SKUPAJ BREZ DDV EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 PRIPRAVLJALNA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
OPOMBA!
1 UREDITEV IN ORGANIZACIJA GRADBIŠČA SKLADNO Z VARNOSTNIM
NAČRTOM IN TEHNOLOGIJO IZVAJALCA DEL: - POSTAVITEV
GRADBIŠČNE ZAŠČITNE OGRAJE Z VRATI, POSTAVITEV GRADBIŠČNE
TABLE SKLADNO Z ZGO, POSTAVITEV OPOZORILNIH TABEL IN
PROMETNE SIGNALIZACIJE SKLADNO Z VARNOSTNIM NAČRTOM,
POSTAVITEV GRADBIŠČNIH KONTEJNERJEV IN BARAK, UREDITEV
GRADBIŠČNE DEPONIJE IN PLATOJEV, UREDITEV DOSTOPOV,
UREDITEV ZAČASNE GRADBIŠČNE DEPONIJE ZA LOČENO ZBIRANJE
GRADBENIH ODPADKOV, PRIKLOP IN POSTAVITEV GRADBIŠČNE
ELEKTROOMARICE, UREDITEV GRADBIŠČNE VODOVODNE
INŠTALACIJE, NAJEM IN POSTAVITEV KEMIČNEGA STRANIŠČA ZA
CELOTEN ČAS GRADNJE IPD (PO TEM PREDRAČUNU). V CENI JE
ZAJETA TUDI ODSTRANITEV VSEH ELEMENTOV (OGRAJA, TABLE,
KONTEJNERJI ...) PO ZAKLJUČENIH GRADBENIH DELIH PO TEM
PREDRAČUNU.
2 ZAKOLIČBA TLAKOVANIH POVRŠIN IN ZAVAROVANJE ZAKOLIČBE
TER POSTAVITEV GRADBENIH PROFILOV
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ
2 ZEMELJSKA DELA
OPOMBA!
VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE
OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU.
VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V
VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE
ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S
TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
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merska
enota

količina

cena
na enoto

vrednost

KOS

1,00

0,00

M2

120,00

0,00
0,00
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merska
enota

količina

M3

50,00

0,00

2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JAM ZA TOČKOVNE TEMELJE V
TERENU III.-V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI
TEREN Z RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

M3

4,50

0,00

3 ROČNO PLANIRANJE DNA TOČKOVNIH TEMELJEV S TOČNOSTJO +- 3
CM Z UTRJEVANJEM

M2

8,00

0,00

4 ROČNO PLANIRANJE TERENA POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI S
TOČNOSTJO +- 3 CM Z UTRJEVANJEM

M2

40,00

0,00

5 DOBAVA IN POLAGANJE GEOTEKSTILA 300G/M2 POD LES.
TLAKOVCI IN PEŠČENO POTJO

M2

40,00

0,00

M3

8,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M3

2,00

0,00

2 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C25/30 V AB PODLOŽNI TLAK
DEB. 12 CM V NAKLONU 1 % - POD LESENIMI PODNICAMI

M3

4,00

0,00

3 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12

KG

130,00

0,00

4 DOBAVA IN MONTAŽA ARMATURNIH MREŽ S500
BETONSKA DELA SKUPAJ

KG

190,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M2

14,00

0,00

2 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA ROBOVE AB
PODLOŽNEGA TLAKA VIŠINE DO 15 CM.

M2

3,00

0,00

3 PAZLJIVA ODSTRANITEV OBSTOJEČEGA LES. STREŠNEGA NAPUŠČA
DVOKAPNE STREHE ŠIRINE DO 50 CM (ZA PODALJŠANJE
NADSTREŠNICE) V SESTAVI: - LES. SKODLE, - LETVE, - OPAŽ, ŠPIROVCI.

M1

16,00

0,00

zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 STROJNI IN DELNO ROČNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP V TERENU III.V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN Z
RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

6 DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V
SLOJU DEB. 20 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI Z IZRAVNAVO
IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST.
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
3 BETONSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C25/30 V AB TOČKOVNE
TEMELJE

4 TESARSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB TOČKOVNE
TEMELJE.
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4 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH LESENIH STEBROV
DIM. 16X16X220 CM, IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE, OPREMLJENI Z JEKL. POC. PODSTAVKOM S
SIDRANJEM V AB TEMELJ. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN.
KOS

7,00

0,00

5 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENEGA OSTREŠJA DVOKAPNE
STREHE NADSTREŠKA IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN. STREHA V
NAKLONU 36°. STREHA SESTOJEČA IZ SLEDEČIH LES.
KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV: - ŠPIROVCI 14X16 CM/70 CM, KAPNE LEGE 16X24 CM, - ROČICE 12X12 CM, - ŠKARJE 5X15 CM.
PORABA LESA DO 0,06 M3/M2.

M2

42,00

0,00

6 DOBAVA IN POKRIVANJE DVOKAPNE STREHE NADSTREŠKA Z
LESENIMI SKODLAMI - ENAKO KOT OBSTOJEČA NADSTREŠNICA.

M2

52,00

0,00

7 DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANEGA LESENEGA OPAŽA
(SKOBLAN) DEB. 2,2 CM NA ZGORNJO STRAN ŠPIROVCEV VKLJUČNO
Z 1X ANTIGLJIVIČNIM IN ANTIINSEKTICIDNIM PREMAZOM TER 2X
OPLESKOM.

M2

52,00

0,00

8 DOBAVA IN ENOJNO LETVANJE DVOKAPNE STREHE NADSTREŠKA Z
LESENIMI LETVAMI ZA STREŠNO KRITINO IZ LES. SKODEL; - LETVE
PREREZA 7X5 CM V RAZMAKU ZA KRITINO IZ LES. SKODEL. LETVE SO
1X ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANE

M2

52,00

0,00

9 DOBAVA IN PRITRDITEV ZAKLJUČNE FINALIZIRANE SKOBLANE LETVE
PREREZA 3X8 CM NA SVISLIH, LETVE SO 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANE TER 2X PLESKANE.

M1

8,00

0,00

10 DOBAVA IN POKRIVANJE SLEMENA Z IZDOLBLJENIM LESENIM
SLEMENJAKOM. SLEMENJAKI 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANI

M1

7,00

0,00

11 DOBAVA IN NAPRAVA TLAKA IZ FINALIZIRANIH LESENIH
MACESNOVIH PODNIC PREREZA 9X3 CM VKLJUČNO Z LES.
PODLOŽNIMI MACESNOVIMI LETVAMI PREREZA 8X5 CM IN
PRITRJEVANJEM NA AB PODL. TLAK

M2

30,00

0,00

12 DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANIH MACESNOVIH LETEV
PREREZA 3X5 CM V RAZMAKU 1 CM NA LES. STEBRE - STENA

M2

18,00

0,00

13 ENAKO KOT POSTAVKA 13., LE OBLOGA OBSTOJEČE FASADE
NADSTREŠNICE VKLJUČNO Z VERTIKALNIMI LES. LETVAMI 5X3 IN
8X5 CM, 1X ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANE

M2

39,00

0,00

M1

24,00

0,00
0,00

14 DOBAVA IN VGRADITEV FINALIZIRANEGA LES. SMREKOVEGA
ROBNIKA PREREZA 4X20 CM, TOČKOVNO PODBETONIRAN
TESARSKA DELA SKUPAJ
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RAZNA DELA – OPREMA
merska
enota

količina

KOS

7,00

0,00

KOS

7,00

0,00

KOS

14,00

0,00

4 ENAKO KOT POSTAVKA 3, LE SEDEŽ DIM. 120X40X45 CM

KOS

8,00

0,00

POČIVALIŠČE ZA KOLESARJE
5 DOBAVA IN NAPRAVA KORITA ZA VODO IZ FINALIZIRANE
MACESNOVEGA OKROGLEŽA, FI CCA 50 CM, DOLŽINE 2M, NA
PODSTAVKIH IN Z IZPUSTOM

KOS

1,00

0,00

6 DOBAVA IN NAPRAVA KURIŠČA NA PROSTEM ZUN. DIM. 120X80X60
CM, NOTR. DIM. 90X50X60 CM, NAPOLNJEM S KAMENO FRAKCIJO,
SESTAVLJEN IZ FINALIZIRANIH SMREKOVIH GRED PREREZA 15X15
CM, DOLŽINE 4X(120+90+80+50)CM, SPOJENI Z MOZNIČENJEM IN
POSTAVLJENI NA SLOJ PESKA

KOS

1,00

0,00

KOS

1,00

0,00

KOS

1,00

0,00

KOS

2,00

0,00

zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
MIZE
1 DOBAVA IN NAPRAVA MASIVNE SMREKOVE MIZE DIM. 200X80 CM,
VIŠ. 75 CM, DEBELINA 8-10CM, FINALNO OBDELANO 1X
ANTIGLIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANO TER PLESKANO

2 ENAKO KOT POSTAVKA 1, LE ZGORNJA PLOŠČA DIM. 80X80 CM

cena
na enoto

vrednost

KLOPI
3 DOBAVA IN NAPRAVA MASIVNE SMREKOVE KLOPI DIM. 200X40
CM, VIŠ. 45 CM, DEBELINA 8- 10CM, FINALNO OBDELANO 1X
ANTIGLIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZANO TER PLESKANO

7 DOBAVA IN NAPRAVA PITNIKA SESTAVLJEN IZ MONTAŽNEGA
BETONSKEGA TEMELJA DIM. 30X30X30 CM, FINALIZIRANEGA
LESENEGA SMREKOVEGA STEBRA DIM.25X20X100 CM OPREMLJEN
Z JEKLENIM POCINKANIM PODSTAVKOM SIDRAN V MONTAŽNI
BETONSKI TEMELJ DIM. 30X30X30 CM, PIPA NA PRITISK POVEZANA
Z ALKATEN CEVJO FI 15 MM IZ JAŠKA Z IZPUSTNIM VENTILOM,
PONIKOVALNICA IZ MONTAŽNEGA BET. PERFORIRANEGA JAŠKA ND
25X25X28 CM NAPOLNJEN S KAMENO FRAKCJO FI 16-32 MM,
VKLJUČNO S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI

8 DOBAVA IN NAPRAVA MONTAŽNEGA BETONSKEGA REV. JAŠKA ND
40X40 CM GLOB. DO 100 CM Z BET. POKROVOM IN OPREMLJEN Z
IZPUSTNIM KROGLIČNIM VENTILOM
STOJALO ZA KOLESA
9 DOBAVA IN NAPRAVA STOJALA ZA KOLESA DOLŽINE 151, VIŠ. 108
CM IZ 2 FINALIZIRANIH MACESNOVIH STEBROV DIM. 15X15 X103
CM OPREMLJENI ZJEKLENIMI POCINKANIMI PODSTAVKI SIDRANI V
MONTAŽNE TOČKOVNE BETONSKE TEMELJE DIM. 30X30X30 CM IN
ZGORNJE HORIZONTALNE FINALIZIRANE MACESNOVE PREČKE DIM.
8X8X151 CM, VLKJUČNO S POTRBNIMI ZEMELJSKIMI DELI
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STOLI
10 DOBAVA IN NAPRAVA PROSTOSTOJEČEGA STOLA IZ VERTIKALNE
FINALIZIRANE SMREKOVE GREDE DIM. 40X40X45 CM OZ:
OKROGLINE FI 40 CM

KOS

12,00

0,00

KOŠI ZA SMETI
11 DOBAVA IN NAPRAVA SMETNJAKA ZUNANJIH DIM.41X41X65 CM IZ
IZ FINALIZIRANIH LESENIH DESK DEB. 3 CM S PODKONSTRUKCIJO IZ
L IN U JEKLENIH POCINKANIH PROFILOV. SMETNJAK JE PRITRJEN IN
POKRIT Z JEKLENO POCINKANO PLOČEVINO DEB. 1 CM.
DIM.PLOČEVINE, VERT.V OBLIKI L PROFILA /15+(30+50)X0,5X125
CM. HORZ. - STREHA 51X51 CM, SIDRANA V AB TOČKOVNI TEMELJ
DIM.50X30X30 CM, ARMIRAN S STREMENI FI R8, VKLJUČNO S
POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI

KOS

4,00

0,00

KOS

2,00

0,00

KPL

1,00

0,00

M1

8,00

0,00
0,00

OPREMA ZA DRUŽABNE IGRE IN SPROSTITEV
12 DOBAVA IN NAPRAVA KOMPLET RUSKEGA KEGLJIŠČA SESTAVLJEN
IZ AB TEMELJA 50X50X95 CM, KOVINSKEGA STEBRA 15X15X300 ,
SIDRAN V AB TEMELJ, KONZOLE 15X15X180 CM, S KROGLO
OBEŠENO NA KONZOLO, MONTAŽNA AB PLOŠČA DIM 135X120X10
CM ZA POSTAVITEV KEGLJEV, 9 KEGLJEV, VTOPLJEN ROBNIK IZ
SMREKOVEGA LESA PREREZA 4X15 CM DOLŽINE 60+2X23 CM ZA
STOJIŠČE IGRALCA, VKLJUČNO S POTREBNIMI ZEMELJSKIMI DELI

ORODJE ZA POPRAVILO KOLES
13 DOBAVA KOMPLETA ORODJA ZA SERVISIRANJE KOLES (TLAČILKA,
KLJUČI, OST. ORODJE)
OGRAJA
14 OGRAJA IZ SMREKOVIH POLOBLIC RAZMAK MED STEBRI 2,0 M,
VIŠINA 1,0 M
RAZNA DELA SKUPAJ

C NADSTREŠNICA ZA PIKNIK PROSTOR - TIP A
(DIM 2,0 M X 2,4 M) - 1 KOM
1
2
3
4

REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
SKUPAJ BREZ DDV EUR

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 PRIPRAVLJALNA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 PRIPRAVLJALNA DELA (ZAKOLIČBA)
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ

merska
enota
KPL

2 ZEMELJSKA DELA
OPOMBA!
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VSA IZKOPNA DELA IN TRANSPORTI IZKOPNIH MATERIALOV SE
OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V RAŠČENEM STANJU.
VSA NASIPNA DELA SE OBRAČUNAJO PO PROSTORNINI ZEMLJINE V
VGRAJENEM STANJU. MOREBITNE ZAČASNE DEPONIJE
ZEMELJSKEGA MATERIALA IN POTREBNE TRANSPORTE V ZVEZI S
TEM JE POTREBNO UPOŠTEVATI V ENOTNIH CENAH.
merska
enota

količina

M3

5,00

0,00

2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JAM ZA TOČKOVNE TEMELJE V
TERENU III.-V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI
TEREN Z RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

M3

2,00

0,00

3 ROČNO PLANIRANJE DNA TOČKOVNIH TEMELJEV S TOČNOSTJO +- 3
CM Z UTRJEVANJEM

M2

5,00

0,00

4 DOBAVA IN POLAGANJE GEOTEKSTILA 300G/M2 POD FRAKCIJO FI
8/16

M2

12,00

0,00

5 DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V
SLOJU DEB. 20 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI Z IZRAVNAVO
IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST.

M3

1,00

0,00

M2

36,00

0,00
0,00

zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 STROJNI IN DELNO ROČNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP V TERENU III.V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN Z
RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

6 DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMENE FRAKCIJE FI 8/16 MM V SLOJU
DEB. 5 CM
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
3 BETONSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C25/30 V AB TOČKOVNE
TEMELJE
2 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12
BETONSKA DELA SKUPAJ
4 TESARSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB TOČKOVNE
TEMELJE.

merska
enota

cena
na enoto

cena
na enoto

vrednost

vrednost

M3

1,00

0,00

KG

45,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M2

4,00

0,00

KOS

4,00

0,00

cena
na enoto

vrednost

2 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH LESENIH STEBROV
DIM. 12X12X220 CM, IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE, OPREMLJENI Z JEKL. POC. PODSTAVKOM S
SIDRANJEM V AB TEMELJ. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN.
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3 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENEGA OSTREŠJA ENOKAPNE
STREHE NADSTREŠKA IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN. STREHA V
NAKLONU 5°. STREHA SESTOJEČA IZ SLEDEČIH LES.
KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV: - KAPNE LEGE 16X12 CM, - ROČICE
12X12 CM, - ŠKARJE-ŠPIROVCI 5X15 CM. PORABA LESA DO 0,06
M3/M2.

M2

16,00

0,00

4 DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANO SKOBLANIH MACESNOVIH
LETVE PREREZA 3X8 CM

M2

5,00

0,00

M2

9,60

0,00
0,00

5 DOBAVA IN VGRADITEV FINALIZIRANEGA LES. SMREKOVEGA
ROBNIKA PREREZA 4X15 CM, TOČKOVNO PODBETONIRAN
TESARSKA DELA SKUPAJ

D NADSTREŠNICA ZA PIKNIK PROSTOR, POČITEK -TIP B
(DIM 2,0 M X 1,2 M) - 3 KOM
1
2
3
4

REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
SKUPAJ BREZ DDV EUR ZA ENO NADSTREŠNICO
SKUPAJ EUR ZA TRI NADSTREŠNICE

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KPL

3,00

0,00

merska
enota
KPL

količina

cena
na enoto

1

0,00
0,00

2 ZEMELJSKA DELA
1 STROJNI IN DELNO ROČNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP V TERENU III.V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN Z
RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

M3

2,00

0,00

2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JAM ZA TOČKOVNE TEMELJE V
TERENU III.-V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI
TEREN Z RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

M3

2,00

0,00

3 ROČNO PLANIRANJE DNA TOČKOVNIH TEMELJEV S TOČNOSTJO +- 3
CM Z UTRJEVANJEM

M2

1,20

0,00

4 DOBAVA IN POLAGANJE GEOTEKSTILA 300G/M2 POD FRAKCIJO FI
8/16

M2

4,00

0,00

5 DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V
SLOJU DEB. 20 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI Z IZRAVNAVO
IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST.

M3

0,50

0,00

1 PRIPRAVLJALNA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 PRIPRAVLJALNA DELA (ZAKOLIČBA)
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ

Stran 7 od 12

vrednost

BSC, d.o.o., Kranj

Kolesarsko počivališče Ruteč

6 DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMENE FRAKCIJE FI 8/16 MM V SLOJU
DEB. 5 CM
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ

M3

2,00

merska
enota

količina

M3

0,50

0,00

KG

16,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M2

1,60

0,00

M2

4,00

0,00

3 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENEGA OSTREŠJA ENOKAPNE
STREHE NADSTREŠKA IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN. STREHA V
NAKLONU 5°. STREHA SESTOJEČA IZ SLEDEČIH LES.
KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV: - KAPNE LEGE 10X10 CM, - ROČICE
10X10 CM, - ŠKARJE-ŠPIROVCI 5X12 CM. PORABA LESA DO 0,06
M3/M2.

M2

6,00

0,00

4 DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANO SKOBLANIH MACESNOVIH
LETEV PREREZA 3X8 CM

M2

4,40

0,00

M1

4,40

0,00
0,00

3 BETONSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C25/30 V AB TOČKOVNE
TEMELJE
2 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12
BETONSKA DELA SKUPAJ
4 TESARSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB TOČKOVNE
TEMELJE.

0,00
0,00

cena
na enoto

cena
na enoto

vrednost

vrednost

2 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH LESENIH STEBROV
DIM. 10X10X220 CM, IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE, OPREMLJENI Z JEKL. POC. PODSTAVKOM S
SIDRANJEM V AB TEMELJ. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN.

5 DOBAVA IN VGRADITEV FINALIZIRANEGA LES. SMREKOVEGA
ROBNIKA PREREZA 4X15 CM, TOČKOVNO PODBETONIRAN
TESARSKA DELA SKUPAJ

E NADSTREŠNICA ZA EKO OTOK -TIP C
(DIM 3,0 M X 4,0 M) – 1 KOM
1
2
3
4

REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
SKUPAJ BREZ DDV EUR ZA ENO NADSTREŠNICO

1 PRIPRAVLJALNA DELA
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0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

BSC, d.o.o., Kranj

Kolesarsko počivališče Ruteč

merska
enota
KPL

količina

merska
enota

količina

M3

5,00

0,00

2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JAM ZA TOČKOVNE TEMELJE V
TERENU III.-V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI
TEREN Z RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

M3

2,00

0,00

3 ROČNO PLANIRANJE DNA TOČKOVNIH TEMELJEV S TOČNOSTJO +- 3
CM Z UTRJEVANJEM

M2

2,00

0,00

4 DOBAVA IN POLAGANJE GEOTEKSTILA 300G/M2 POD FRAKCIJO FI
8/16

M2

16,00

0,00

5 DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V
SLOJU DEB. 20 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI Z IZRAVNAVO
IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST.

M3

2,40

0,00

M3

0,60

0,00
0,00

merska
enota

količina

M3

0,80

0,00

KG

30,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M2

6,00

0,00

M2

4,80

0,00

zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 PRIPRAVLJALNA DELA (ZAKOLIČBA)
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ
2 ZEMELJSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 STROJNI IN DELNO ROČNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP V TERENU III.V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN Z
RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

6 DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMENE FRAKCIJE FI 8/16 MM V SLOJU
DEB. 5 CM
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
3 BETONSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C25/30 V AB TOČKOVNE
TEMELJE
2 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12
BETONSKA DELA SKUPAJ
4 TESARSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB TOČKOVNE
TEMELJE.

cena
na enoto

1

vrednost
0,00
0,00

cena
na enoto

cena
na enoto

cena
na enoto

vrednost

vrednost

vrednost

2 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH LESENIH STEBROV
DIM. 12X12X220 CM/170CM, IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA
SMREKOVEGA LESA C24 II. KVALITETE, OPREMLJENI Z JEKL. POC.
PODSTAVKOM S SIDRANJEM V AB TEMELJ. VES LES JE 1X
ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN.
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BSC, d.o.o., Kranj

Kolesarsko počivališče Ruteč

3 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENEGA OSTREŠJA ENOKAPNE
STREHE NADSTREŠKA IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN. STREHA V
NAKLONU 25°. STREHA SESTOJEČA IZ SLEDEČIH LES.
KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV: - KAPNE LEGE 12X14 CM, - ROČICE
12X12 CM, - ŠPIROVCI 14X12 CM. PORABA LESA DO 0,06 M3/M2.

4 DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANO SKOBLANIH MACESNOVIH
LETEV PREREZA 3X8 CM
5 DOBAVA IN POKRIVANJE DVOKAPNE STREHE NADSTREŠKA Z
LESENIMI SKODLAMI - ENAKO KOT OBSTOJEČA NADSTREŠNICA.
TESARSKA DELA SKUPAJ

M2

16,00

0,00

M2

20,00

0,00

M2

24,00

0,00
0,00

F NADSTREŠNICA ZA PIKNIK PROSTOR, POČITEK -TIP D
(DIM 6,0 M X 4,0 M) - 1 KOM
1
2
3
4

REKAPITULACIJA
PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
BETONSKA DELA
TESARSKA DELA
SKUPAJ BREZ DDV EUR ZA ENO NADSTREŠNICO

1 PRIPRAVLJALNA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 PRIPRAVLJALNA DELA (ZAKOLIČBA)
PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

merska
enota
KPL

količina

merska
enota

količina

M3

10,00

0,00

2 STROJNI IN DELNO ROČNI IZKOP JAM ZA TOČKOVNE TEMELJE V
TERENU III.-V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI
TEREN Z RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM

M3

4,50

0,00

3 ROČNO PLANIRANJE DNA TOČKOVNIH TEMELJEV S TOČNOSTJO +- 3
CM Z UTRJEVANJEM

M2

8,00

0,00

4 DOBAVA IN POLAGANJE GEOTEKSTILA 300G/M2 POD FRAKCIJO FI
8/16

M2

40,00

0,00

5 DOBAVA IN VGRAJEVANJE TAMPONA GRANULACIJE 0/32 MM V
SLOJU DEB. 20 CM POD TLAKOVANIMI POVRŠINAMI Z IZRAVNAVO
IN UTRJEVANJEM NA PREDPISANO ZBITOST.

M3

8,00

0,00

2 ZEMELJSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 STROJNI IN DELNO ROČNI POVRŠINSKI ŠIROKI ODKOP V TERENU III.V. KTG. Z ODVOZOM IZKOPANEGA MATERIALA NA NIŽJI TEREN Z
RAZGRINJANJEM IN PLANIRANJEM
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cena
na enoto

1

vrednost
0,00
0,00

cena
na enoto

vrednost

BSC, d.o.o., Kranj

Kolesarsko počivališče Ruteč

6 DOBAVA IN VGRAJEVANJE KAMENE FRAKCIJE FI 8/16 MM V SLOJU
DEB. 5 CM
ZEMELJSKA DELA SKUPAJ
3 BETONSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 DOBAVA IN VGRAJEVANJE BETONA C25/30 V AB TOČKOVNE
TEMELJE
2 DOBAVA IN MONTAŽA REBRASTE ARMATURE S500 DO FI 12
BETONSKA DELA SKUPAJ
4 TESARSKA DELA
zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 NAPRAVA, MONTAŽA IN DEMONTAŽA OPAŽA ZA AB TOČKOVNE
TEMELJE.

M3

6,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M3

2,00

0,00

KG

60,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M2

6,00

0,00

M2

14,00

0,00

M2

30,00

0,00

M2

20,00

0,00

M1

24,00

0,00
0,00

merska
enota

količina

M2

1.350,00

0,00

URE

16,00

0,00

M2

120,00

0,00

cena
na enoto

cena
na enoto

vrednost

vrednost

2 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA FINALIZIRANIH LESENIH STEBROV
DIM. 12X12X220 CM/170CM, IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA
SMREKOVEGA LESA C24 II. KVALITETE, OPREMLJENI Z JEKL. POC.
PODSTAVKOM S SIDRANJEM V AB TEMELJ. VES LES JE 1X
ANTIGLJIVIČNO IN ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN.

3 DOBAVA, NAPRAVA IN MONTAŽA LESENEGA OSTREŠJA ENOKAPNE
STREHE NADSTREŠKA IZ ŽAGANEGA SKOBLANEGA SMREKOVEGA
LESA C24 II. KVALITETE. VES LES JE 1X ANTIGLJIVIČNO IN
ANTIINSEKTICIDNO PREMAZAN IN 2X PLESKAN. STREHA V
NAKLONU 5°. STREHA SESTOJEČA IZ SLEDEČIH LES.
KONSTRUKTIVNIH ELEMENTOV: - KAPNE LEGE 16X12 CM, - ROČICE
12X12 CM, - ŠPIROVCI 5X15 CM. PORABA LESA DO 0,06 M3/M2.

4 DOBAVA IN PRITRDITEV FINALIZIRANO SKOBLANIH MACESNOVIH
LETEV PREREZA 3X8 CM
5 DOBAVA IN VGRADITEV FINALIZIRANEGA LES. SMREKOVEGA
ROBNIKA PREREZA 4X15 CM, TOČKOVNO PODBETONIRAN
TESARSKA DELA SKUPAJ

G

ZASADITVE, UREDITEV PROSTORA IN OKOLICE

zap. vrsta blaga oziroma storitve
št.
1 UREDITEV DOSTOPNIH POTI (nasutje, grediranje, fino profiliranje z
odvodnjavanjem)
2 ČIŠČENJE GRMOVJA IN PODRASTI
3 KONČNE ZATRAVITVE (HUMUZIRANJE V DEBELINI 10–15 CM,
SENENI DROBIR, ROČNA PORAVNAVA)

Stran 11 od 12

cena
na enoto

vrednost

BSC, d.o.o., Kranj

Kolesarsko počivališče Ruteč

4 GRAMOZIRANJE (v debelini 15 cm, fi 8/16)

M3

12,00

0,00

5 KAMEN V SUHO

M3

60,00

0,00

ZASADITEV DREVES (poudarek na avtohtonih slov. vrstah)
VEČJA SADNA DREVESA
jablana (Malus sp)
češnja (Prunus avium)

kos
kos

1,00
1,00

0,00
0,00

MANJŠA SADNA DREVESA
črni trn (Pr.spinosa)
domača sliva (Pr.domestica)
renklode (Pr.sp.)
hruška (Pyrus sp.)
višnja (Pr. cerasus)
kutina (Cydonia oblonga)
rumeni dren (Dornus mas)

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
5,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

GRMOVNICE
šmarna hrušica (Amelanchier canadensis)
rdeči ribez (Ribes sativum)
kosmulja (Ribes glossularia)
črni ribez (Ribes nigrum)
aronija (Aronia melanocarpa)
malina (Rubus idaeus)
robidnice (Rubus fructicosus)
leska (Corylus avellana)
črni bezeg (Sambucus nigra)
vrtnica-polpenjavka (Rosa sp.)
mahovnice (Viburnum sp.)
jerebika (Sorbus aucuparia)

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

1,00
7,00
1,00
7,00
5,00
3,00
3,00
1,00
1,00
14,00
2,00
3,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

kos
kos
kos

10,00
10,00
10,00

0,00
0,00
0,00
0,00

6 ZASADITVE DREVES, GRMOVNIC IN POKROVNIH RASTLIN

POKROVNE RASTLINE
jagode (Fragaria sp.)
ognjič (Calendula oficinalis)
vinska rutica (Ruta graveolens)
ZASADITEV, UREDITEV PROSTORA IN OKOLICE SKUPAJ
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