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VSEBINA
V skladu z 71. lenom Zakona o javnem naro anju
(Uradni list RS, št. 128/06,16/08 in 19/10); v nadaljevanju ZJN-2B)
1.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

2.

NAVODILA PONUDNIKOM Z RAZPISNIMI POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBE IN
OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISA

3.

PONUDBA – OBRAZEC

4.

DRUGI OBRAZCI, DOLO ENI Z NAVODILOM ZA IZDELAVO PONUDBE

5.

NAVEDBA VRSTE FINAN NIH ZAVAROVANJ

6.

OBRAZEC PREDRA UNA IN TEHNI NE SPECIFIKACIJE

7.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. lenom Zakona o javnem naro anju
(Uradni list RS, št. 128/06,16/08 in 19/10); v nadaljevanju ZJN-2B).
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:
»PREVOZ ŠOLSKIH OTROK V OB INI ROGATEC V ŠOLSKEM LETU 2010/2011«
Na portalu javnih naro il je objavljen javni razpis po odprtem postopku.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 16.8.2010 do 09.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 16.8.2010 ob 09.15 uri v prostorih naro nika.

MARTIN MIKOLI ,univ.dipl.ing.,l.r.
Župan
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. len
V skladu z Zakonom o javnem naro anju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08 in 19/10; v
nadaljevanju ZJN-2B) je naro nik objavil na portalu javnih naro il javno naro ilo po odprtem
postopku za projekt
»PREVOZ ŠOLSKIH OTROK V OB INI ROGATEC V ŠOLSKEM LETU 2010/2011«
V ta namen je v skladu z ZJN-2B naro nik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. Kot
ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizi na oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
II. len
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
III. len
Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno predložiti dokazila ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štele kot
neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izlo ene iz analize ocenjevanja.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naro nik bo vse ponudnike, ki ne
bodo ponudili izvedbo razpisanih del v celoti, izlo il iz ocenjevanja ponudb.
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in
podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika, zložena po vrstnem redu, in
vezana.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene
napake morajo biti ozna ene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo po vrsti, kot
navedeno:
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1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila ponudnika z razpisnimi pogoji za izdelavo ponudbe in podpisan obrazec
izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisa (OBR-1)
3. Ponudba – obrazec (OBR-2);
4. Drugi obrazci
•

Da ponudnik dovoljuje naro niku, da lahko v namen javnega razpisa pridobi osebne
podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev
javnega pooblastila.
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-3).
•

Da so podatki v ponudbi resni ni in nezavajujo i.

Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajo ih podatkih (OBR-4).
Osnovna sposobnost ponudnika
•

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ( e gre za pravno osebo) ni bil pravnomo no
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 55/08,66/08 - popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje
podkupnin pri volitvah (velja za fizi ne osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizi ne osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti, zatajitev finan nih obveznosti in pranje denarja.

•

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomo no obsojen zaradi
goljufije zoper finan ne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. lena Konvencije o
zaš iti finan nih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. e država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo pri ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
•

Proti ponudniku ni uveden ali za et postopek prisilne poravnave, ste ajni postopek ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; e poslovanje upravlja sodiš e, da ni opustil poslovne
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, e je bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
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•

Da ponudnik na dan, ko se izte e rok za oddajo ponudb, ni bil izlo en iz postopkov
oddaje javnih naro il zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a lena ZJN-2B.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
•

Ponudnik ni bil s pravnomo no sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s podro ja
predmeta javnega naro ila.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
•

Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s pla ili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s pla ili davkov v skladu z zakonskimi dolo bami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)

Poklicna sposobnost ponudnika
•

Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države lanice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. e država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
pri ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
•

Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naro ila, e je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti lani posebne organizacije, da bi
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
Ekonomska in finan na sposobnost
•

Ponudnik mora imeti pla ane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naro anja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
•

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naro ilu ni imel
blokiranega ra una.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-6) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo ra un ponudnika.
e ima ponudnik odprtih ve ra unov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
ra unov. Potrdilo ne sme biti starejše od petnajst (15) dni od roka za oddajo ponudb.
•

Ponudnik mora nuditi najmanj 30 dnevni pla ilni rok.
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Dokazilo: izjava o pla ilnih pogojih. (OBR-7)
Tehni na in kadrovska sposobnost
•

Ponudnik ima tehni no brezhibna vozila z opremo, ki jo dolo ajo predpisi za
prevoze skupin otrok in zagotavlja nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v
primeru okvare vozila ali odsotnosti voznika.

Dokazilo: izjava o tehni ni brezhibnosti in opremljenosti (OBR-8)
•

Ponudnik mora vsaj 40 % celotnih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava o podizvajalcih (OBR-9) in priloga: Seznam podizvajalcev (OBR-9a).
•

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, e bo delo opravljal s podizvajalci,
naro nika pooblastil, da na podlagi potrjenega ra una neposredno pla uje
podizvajalcem.
Dokazilo: izjava o podizvajalcih. (OBR-9)
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naro ila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naro ila mora natan no opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naro ila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naro ila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v
primeru, da je tej javno naro ilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naro nika in bo
podpisnik pogodbe. Akt mora jasno dolo ati, da proti naro niku za celotno obveznost in za
vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, e bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naro nik
izpolnjevanje pogojev iz 4. to ke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finan no
sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
5. Navedba vrste finan nih zavarovanj
• Finan no zavarovanje za resnost ponudbe
Garancijo za resnost ponudbe (ban no garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici)
v višini 5.000,00 €. Njena veljavnost mora biti 30 dni, kolikor znaša tudi veljavnost ponudbe.

Naro nik bo unov il garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
e ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v asu njene veljavnosti, navedeni
v ponudbi
ali
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e ponudnik, ki ga je naro nik v asu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z dolo bami
navodil za izdelavo ponudbe.
Garancijo za resnost ponudbe bo naro nik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku
roka za pritožbo po izdaji »Obvestilo o oddaji javnega naro ila«. Izbranemu ponudniku bo
vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi ban ne garancije za
dobro izvedbo del.
Garancijo za resnost ponudbe naro nik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene
dokumentacije. e ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova
ponudba kot neprimerna in se obvezno zavrne.
Garancija mora biti sestavljeno na podlagi navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji (OBR-10).
• Finan no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora izro iti naro niku ban no garancijo brez zadržkov ali kavcijsko
zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti z vklju enim DDV, najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa
pogodbe s strani naro nika.
Ban na garancija bo unov ena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnila
pogodbenih obveznosti (OBR-11).
Naro nik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse
zahtevane pogoje iz tega lena in predložili ustrezna dokazila.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in
dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah,
vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
Naro nik lahko pred oddajo javnega naro il zahteva od ponudnika, katerega ponudba je
najugodnejša, da dokaže svojo usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki jih je navedel v izjavah.
6. Obrazec predra una in tehni na specifikacija
Potrebno je sestaviti predra un (OBR-12), parafirati tehni no specifikacijo.
7. Vzorec okvirnega sporazuma
Potrebno je izpolniti in parafirati okvirni sporazum (OBR-13) ter parafirati prilogo sporazuma
(PSP) v primeru, e bodo dela izvedena s podizvajalci.
IV. len
Podatki, ki jih ponudnik dolo i za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, bodo uporabljeni samo za namene javnega naro ila in ne bodo
dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vklju ene v postopek javnega naro ila. Naro nik
zagotavlja, da jih bo varoval kot poslovno skrivnost.
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Ponudnik ozna i dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z
velikimi rkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki
je podpisala ponudbo. e je poslovna skrivnost samo dolo en podatek v dokumentu, mora
biti ta del pod rtan z rde o barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
»POSLOVNA SKRIVNOST«.
Javni podatek je koli ina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe.
Naro nik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo ozna eni kot je zgoraj navedeno.
e bodo kot poslovna skrivnost ozna eni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim
pogojem, bo naro nik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik
to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in as ter
se podpiše. e ponudnik v roku, ki ga dolo i naro nik, ne prekli e poslovne skrivnosti,
naro nik ponudbo v celoti zavrne.
V. len
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, pod pogojem, da je
bila zahteva posredovana pravo asno. Naro nik bo v najkrajšem asu, najkasneje pa v 6-ih
dneh pred rokom za oddajo ponudb, na portal javnih naro il in spletno stran
www.rogatec.net, posredoval pisni odgovor, vklju no z vprašanji.
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu na portal javnih naro il pravo asno in
ob tem upoštevati še as, ki ga naro nik potrebuje za posredovanje pojasnila.
Naro nik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo
ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z dolo ili ZJN-2B. Naro nik bo
spremembe objavil na spletni strani www.rogatec.net in portalu javnih naro il. Rok za oddajo
ponudb bo naro nik po potrebi ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti
naro nika posledi no vežejo na nove roke.
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naro nika in ponudnika
vežejo na nove roke, ki posledi no izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
VI. len
Ponudnik mora podpisano in pravilno opremljeno ponudbo, z vso ponudbeno dokumentacijo,
v zape ateni kuverti, ki mora biti ozna ena z naslovom pošiljatelja in obvezno oznako
“NE ODPIRAJ – PONUDBA”, z navedbo predmeta naro ila »Prevoz šolskih otrok v
Ob ini Rogatec«.
oddati v tajništvu Ob ine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, do dne 16.8.2010 do 09.00
ure.
Ponudbe poslane po pošti, na naslov Ob ine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, morajo biti
poslane priporo eno. Vse ponudbe morajo prispeti v tajništvo do 16.8.2010, do 09.00 ure.
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo prispele do roka, navedenega v javnem razpisu in
bodo pravilno ozna ene.
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Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija izlo ila kot nepopolne.
VII. len
Odpiranje ponudb bo 16.8.2010 ob 9.15 uri v sejni sobi Ob ine Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec (pritli je).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisna
pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Prepozno vložene in nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila kot nepopolne in
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Odpiranje ponudb bo komisijsko. O postopku bo voden zapisnik, ki ga podpišejo pooblaš eni
predstavniki ponudnikov. Po en izvod zapisnika prejmejo pooblaš eni predstavniki
ponudnikov takoj po odpiranju. Ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo
po pošti.
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz razpisne dokumentacije.
Naro nik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finan na sredstva, spremeni obseg
del; ponudnik pa nima pravice zahtevati spremembe enotnih cen.
VIII. len
Vse cene so navedene v EUR. Posamezne cene se morajo prikazati brez DDV. Kon na
cena za projekt mora vsebovati vse stroške (tudi DDV,...), popuste in rabate.
Cene so fiksne do konca izvedbe.
IX. len
Merilo je najnižja cena.
Pri ocenjevanju po merilu cene bo upoštevana kon na cena ponudnikov, ki zajema tudi DDV
in morebitne popuste.

X. len
Ponudba mora veljati 30 dni od datuma, dolo enega za sprejem ponudb.
XI. len
Ponudnik mora izpolniti priložen vzorec okvirnega sporazuma in ga parafirati.
Okvirni sporazum mora ponudnik podpisati najkasneje v roku 10 dni po pravnomo nosti
obvestila o izbiri.
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XII. len
V asu razpisa naro nik in ponudnik ne smeta pri enjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej dolo ila
izbiro dolo ene ponudbe.
XIII. len
V asu od izbire ponudbe do za etka veljavnosti pogodbe naro nik in ponudnik ne smeta
pri enjati dejanj, ki bi lahko povzro ila, da pogodba ne bi pri ela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.
XIV. len
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pri enjati in izvajati postopkov, ki bi
otežko ali razveljavitev ali spremembo odlo itve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivale na
nepristranskost revizijske komisije.
XV. len
e je v zakonu ali v razpisni dokumentaciji dolo eno, da je pogoj za izvedbo naro ila izdaja
soglasja dolo enega organa, pogodba ne pri ne veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
XVI. len
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naro anja
(Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev
naro ila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzro ena škoda zaradi ravnanja
naro nika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naro nika v postopku oddaje
javnega naro ila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naro ila in
zoper vsako ravnanje naro nika, razen e zakon, ki ureja oddajo javnih naro il ne dolo a
druga e.
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z dolo ili Zakona o reviziji postopkov
javnega naro anja (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5),
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vpla ati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri
Ministrstvu za finance št.: 01100-1000358802 – izvrševanje prora una RS, v skladu z
Zakonom o reviziji postopkov javnega naro anja (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5)
Vložen zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naro nika v postopku oddaje javnega
naro ila. Po odlo itvi o dodelitvi naro ila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz
razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odlo itvijo naro nika, pa kljub temu
ni vložil zahtevka za revizijo že pred odlo itvijo naro nika o dodelitvi naro ila.
Zoper obvestilo o dodelitvi naro ila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh
od prejema obvestila o dodelitvi naro ila. Zahtevek za revizijo se vro i po pošti priporo eno s
povratnico ali v elektronski obliki, e je overjen s kvalificiranim potrdilom
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Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naro niku. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno na finance.
XVII. len
Naro nik si pridržuje pravico, da prekine postopek javnega naro anja, brez kakršnekoli
odškodninske odgovornosti do kogarkoli, v primeru, da ne pridobi sofinancerskih sredstev.
Naro nik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi
nesklenitve pogodbe.
V kolikor naro nik ne bo prejel nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo oddal naro ilo
po postopku s pogajanji skladno z 28. lenom ZJN-2B z vsemi ponudniki, ki bodo
izpolnjevali pogoje iz 42. do 47. lena ZJN-2B in so bile njihove ponudbe v odprtem postopku
v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postavke oddaje ponudb.
Naro nik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil
skladno z na rtom razvojnih programov.
Naro nik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. lenom ZJN-2B ustavi postopek javnega
naro anja pred potekom roka za oddajo ponudb. Po odpiranju ponudb lahko naro nik zavrne
vse ponudbe, v primeru, da so spremenjene okoliš ine, pa za ne nov postopek.
XVIII. len
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za
poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.
Martin MIKOLI ,univ.dipl.ing.,l.r.
Župan
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POSEBNO OPOZORILO!
POGOJ: PONUDBA MORA BITI CELOVITA
1. PONUDNIK MORA IZDELATI IN ODDATI SVOJO PONUDBO NA IZVIRNKU CELOTNE
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2. VSAK LIST RAZPISANE DOKUMENTACIJE MORA BITI IZPOLNJEN, PODPISAN IN
OŽIGOSAN NA IZVIRNIKU!

3.

E JE IZ TEHNI NIH RAZLOGOV POSAMI NI OBRAZEC IZDELAN OZ. IZPOLNJEN
KAKO DRUGA E (NPR. BAN NA GARANCIJA,…), MORA BESEDILO V CELOTI
USTREZATI ZAHTEVAM RAZPISOVALCA (istovetno besedilo) IN MORA BITI
PRILOŽEN IZVIRNIKU!
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IZJAVA

PONUDNIK_______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naro ila za
»Prevoz šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«.
Z njimi v celoti soglašamo in obenem potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo
ponudbe ter z njim soglašamo.

Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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Naro nik: Ob ina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

PONUDBA – OBRAZEC
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naro il z dne 3.8.2010 se
prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo dokumentacijo v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe.
1. Opis predmeta javnega naro ila:

»PREVOZ ŠOLSKIH OTROK V OB INI ROGATEC V ŠOLSKEM LETU 2010/2011«
2. Vrednost javnega naro ila:
VREDNOST
EUR
EUR
EUR
EUR

PONUDBENA VREDNOST SKUPAJ:
- ___ % popust:
SKUPAJ s popustom

+8,5% DDV

VSE SKUPAJ:

EUR

Podatki o ponudniku:
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
Mati na številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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OBR-3

Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova ob ina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Mati na številka podjetja: _________________
Naro nik: ________________________
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naro nik ____________________________________,
za namene javnega razpisa »PREVOZ ŠOLSKIH OTROK V OB INI ROGATEC V
ŠOLSKEM LETU 2010/2011«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih
evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za
naslednje osebe, ki so pooblaš ene za zastopanje:
a) Ime in priimek: _______________________________ podpis _____________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ___________________________,
stalno bivališ e ___________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ______________________________ podpis ______________________
EMŠO _____________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališ e ___________________________________________________________.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu javnih
naro il dne 3.8.2010.

Datum:………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-4
Ponudnik: ……………………………………
…………………………………...
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O NEZAVAJAJO IH PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki v vaši ponudbi za »Prevoz šolskih otrok v ob ini Rogatec v
šolskem letu 2010/2011« resni ni in nezavajajo i.
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naro nik izlo i iz ocenjevanja ponudb, e bodo naši
podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajo i.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu javnih
naro il dne 3.8.2010.

Datum:………………………..

Žig in podpis ponudnika
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Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Predmet javnega naro ila: Prevoz šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu
2010/2011

IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz III. lena navodil za izvedbo javnega naro ila in
sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomo no obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in
66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizi ne osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizi ne
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomo no obsojeni zaradi
goljufije zoper finan ne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. lena Konvencije o zaš iti
finan nih interesov Evropskih skupnosti.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali za et postopek prisilne
poravnave, ste ajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodiš e, da nismo
opustili poslovno dejavnost ali so v katerem koli podobnem položaju in, da ni bil proti nam
uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države
v kateri imamo sedež.
3. Da nismo bili s pravnomo no sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz podro ja predmeta
javnega naro ila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s pla ili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
pla ili davkov v skladu z zakonskimi dolo bami države, kjer imamo sedež.
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5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
lanice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
6. Da ponudnik na dan, ko se izte e rok za oddajo ponudb, ni bil izlo en iz postopkov oddaje
javnih naro il zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a lena
ZJN-2B.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro ila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________
izdano pri _____ dne ________________ in smo

lani naslednje organizacije:

_________________________________ (vpisati le v primeru, e mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti lan posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naro ila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v
Poslovni register Slovenije.
e ste izpolnili to ko B., v tem primeru to ke C. ne izpolnjujete; e niste izpolnili to ke B,
obkrožite to ko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naro nika za izvedbo javnega
naro ila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
da imamo pla ane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naro anja.
S podpisom te izjave pooblaš amo naro nika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Ponudnik (ali partner) lahko pogoje dokaže že v oddani ponudbi, in sicer tako, da
izpolnjenemu obrazcu priloži ustrezno dokumentacijo, lahko tudi kopije, enake
izvirnikom.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki to ni in
resni ni in smo jih v roku, v katerem bo naro nik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil in listin.
Obvezne priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
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-

dokazilo ali zapriseženo izjavo za to ko 1. in 6. iz 4.
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

lena Navodil

Obvezna priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti lan
posebne organizacije:
potrdilo o tem dovoljenju ali lanstvu
ali
lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet
javnega naro ila, ne potrebujejo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu javnih
naro il dne 3.8.2010.

Datum:………………

Žig in podpis ponudnika
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Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

IZJAVA
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naro ilu ni imel blokiranega
ra una.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi ra un ponudnika.
e ima ponudnik odprtih ve ra unov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
ra unov. Potrdilo ne sme biti starejše od petnajst (15) dni od roka za oddajo ponudb.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu javnih
naro il dne 3.8.2010.

Datum:………………..

Žig in podpis ponudnika
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Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O PLA ILNIH POGOJIH

Izjavljamo,
-

da sprejemamo rok pla ila 30. dan, ki za ne te i z dnem prejema situacije s
strani naro nika (rok v skladu z 22. lenom Zakona o izvrševanju prora unov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10,
ZIPRS1011).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu javnih
naro il dne 3.8.2010.

Datum:………………..

Žig in podpis ponudnika
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Ponudnik: …………………………….
……………………………
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

IZJAVA
O TEHNI NI BREZHIBNOSTI IN OPREMLJENOSTI
Izjavljamo, da so avtobusi, s katerimi opravljamo prevoze otrok vedno tehni no brezhibna tako, da
zagotavljajo varno vožnjo otrok.
Izpolnjujemo vse pogoje iz Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s
katerimi se prevažajo skupine otrok (Uradni list RS št. 110/2004, 91/2006 in 23/2009)
Izjavljamo, da zagotavlja nadomestno vozilo oz. nadomestnega voznika v primeru okvare vozila ali
odsotnosti voznika.
Prosimo izpolnite:
TIP VOZILA

ŠTEV. SEDEŽEV

STAROST

KLIMA

ABS

1.________________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________________
3.________________________________________________________________________
4. ________________________________________________________________________
5. ________________________________________________________________________
6.________________________________________________________________________

Seznanjeni smo s tem, da lahko naro nik zahteva od nas ustrezna dokazila pred oddajo
javnega naro ila in da bomo na njegovo zahtevo ta dokazila tudi predložili.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu javnih
naro il dne 3.8.2010.
Datum………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-9
Ponudnik: …………………………….
…………………………….
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O PODIZVAJALCIH
Do podizvajalcev imamo poravnane vse zapadle obveznosti.

Izjavljamo,
-

da bomo vsaj 40 % celotne storitve izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem
razmerju.

-

da bomo v primeru, e bomo storitev opravljali s podizvajalci, naro nika pooblastili,
da na podlagi potrjenega ra una neposredno pla uje podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu javnih
naro il dne 3.8.2010.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-9a
Ponudnik:_________________________
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Zap.
št.

PODIZVAJALEC (naziv, naslov)

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL

RAZMERJE DEL V
%

1.

2.

3.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnik
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OBR-10
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Naziv banke: _________________________
Kraj in datum: ________________________

Upravi enec: _________________________
Garancija št.: _________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naro il dne 3.8.2010, za »Prevoz
šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, za potrebe naro nika Ob ine
Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na
javnem razpisu, priskrbeti upravi encu ban no garancijo v višini 5.000,00 EUR.
Banka se zavezuje, da bo pla ala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) e ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v asu njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) e ponudnik, ki ga je naro nik v asu veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z dolo bami navodil ponudnikom
ali
• ne predloži ali zavrne predložitev ban ne garancije za dobro izvedbo posla v
skladu z dolo bami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naro nikovega prvega pisnega zahtevka
pla ali naro niku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, e v
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unov itev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naro nika za unov itev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna pla ila, da so zahtevek za unov enje podpisale
osebe, ki so pooblaš ene za zastopanje in
3. original garancije št……………….
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unov en znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naro nikom in mu ne izro i garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
e od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izpla ilo garantiranega zneska do
………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravi encem in banko rešuje stvarno pristojno sodiš e v Celju.
Banka
(žig in podpis)

OB INA
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PONUDNIK
________________________
________________________
________________________

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naro nik garancije), s katero nas je seznanil, da
se namerava prijaviti na javni razpis:
»Prevoz šolskih otrok v ob ini Rogatec v šolskem letu 2010/2011«, objavljen na portalu
javnih naro il dne 3.8.2010.

IZJAVLJAMO

da bo naro nik garancije v naši……………………………….dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti z vklju enim DDV in jo bo
predložil, e bo izbran kot izvajalec.

Datum:………….

Žig in podpis banke/ zavarovalnice:
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Ponudnik: ________________________

Naro nik: OB INA ROGATEC
CESTE 11
32520 ROGATEC

PREDRA

DNEVNA CENA
brez DDV

U N št. ____

DDV

_______________ ________

SKUPAJ V EUR
_________________ €

Cena je sestavljena v skladu z VIII. lenom navodil za izdelavo ponudbe.
Upoštevana je dnevna cena, ki vklju uje 159 km/dan po spisku storitve iz tehni ne
specifikacije naro nika (Priloga 1),
SKUPNA PONUDBENA VREDNOST ZA ŠOLSKO OBDOBJE 2010/2011, OB
UPOŠTEVANJU ZGORAJ NAVEDENIH PREVOŽENIH KILOMETROV IN 191 DNI V
ŠOLSKEM LETU 2010/2011 ZNAŠA
_______________________ EUR, 8,5 % DDV znaša ___________________ EUR,
skupaj z DDV ________________________________ EUR.

Datum:_______________

Žig in podpis ponudnika:
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Ponudnik: ________________________

Naro nik: OB INA ROGATEC
CESTE 11
32520 ROGATEC

TEHNI NA SPECIFIKACIJA: Priloga 1
OPIS STORITVE,

AS IN OBSEG

Predmet javnega naro ila je izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok v šolskem letu
2010/2011.
Naro ilo se odda za razpisano obmo je v celoti.
Ponudnik mora ponuditi takšen vozni red, da bo zagotovil ustavljanje vozila na vseh
vstopnih-izstopnih postajah na dolo eni relaciji za šolarje in da bo zagotovil prihod v
šolo ob zahtevanem asu ter odhod iz šole ob zahtevanem asu, in sicer
prevoz šoloobveznih otrok, ki obiskujejo VIZ OŠ Rogatec in III. OŠ Rogaška Slatina,
na relacijah:
Lipovec-Trli no-šola Rogatec,
Florijanski most-šola Rogatec,
Sv. Jurij-šola Rogatec,
Šola Rogatec-III. OŠ Rogaška Slatina,
ter na vseh relacijah v obratnih smereh, kar znaša skupaj 159 km na dan.
Prevoz se opravlja v jutranjih urah v šolo in v popoldanskem asu iz šole v skladu s
šolskim urnikom.
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VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA-OBR 13

Naro nik: OB INA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC, ki jo zastopa župan Martin
MIKOLI
identifikacijska številka za DDV: SI 47348429
mati na številka: 5883938
in
Izvajalec:
__________________________________________________________________
identifikacijska številka za DDV: SI___________________
mati na številka:________________________

sta sklenili naslednji

OKVIRNI SPORAZUM
1.

len

Naro nik je izvedel postopek oddaje javnega naro ila po odprtem postopku v skladu
Zakonom o javnem naro anju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10), z namenom
sklenitve okvirnega sporazuma za prevoze šolskih otrok v Ob ini Rogatec, objavljen na
Portalu javnih naro il RS, dne 3.8.2010, pod št. objave __________
Sporazum se sklene za obdobje enega leta, oz. za šolsko leti 2010/2011.
2.

len

S tem sporazumom se naro nik in stranke okvirnega sporazuma dogovorijo o splošnih
pogojih izvajanja javnega naro ila.
Sestavni del tega sporazuma so pogoji dolo eni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno
dokumentacijo stranke okvirnega sporazuma.
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3.

len

Naro nik bo izvajalca sproti obveš al o spremembah voznega reda oz. spremembah
šolskega urnika, ki ima za posledico tudi spremembo voznega reda, kar bosta naro nik in
izvajalec uredila z aneksom k temu sporazumu.
Ob sklenitvi sporazuma mora izbran izvajalec najkasneje v petnajstih (15) dneh od podpisa
sporazuma oz. dodatka, predložiti ban no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, letne ocenjene vrednosti javnega naro ila.
Naro nik si pridržuje pravico do spremembe linij in voznih redov, v kolikor se spremenijo
potrebe šole. Naro nik in izvajalec se izrecno dogovorita, da so navedene koli ine kilometrov
iz tehni ne specifikacije okvirne, prav tako tudi linije prevozov.
4.

len

Prevozi se bodo opravljali vsak dan šolskega pouka, od ponedeljka do petka v asu od
01.09. do 31.08. v teko em šolskem letu.
5.

len

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila:
Izvajalec bo izpolnil naro ilo v skladu s pogoji iz razpisne in ponudbene dokumentacije v
koli ini, kvaliteti storitve in rokih. e izvajalec na poziv naro nika ne odpravi pomanjkljivosti,
ki mu jih dolo i naro nik oz. nadaljuje z izvajanjem storitev neskladno z pogoji iz razpisne in
ponudbene dokumentacije, lahko naro nik unov i predložen finan ni instrument, s katerim je
izvajalec zavaroval izpolnitev naro ila.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru okvare vozila med vožnjo oz. v asu, ko bi moral
vožnjo opraviti, na lastne stroške poskrbel za drugo vozilo in morebitno škodo, ki bi s tem
nastala naro niku na njegovo zahtevo tudi poravnal.
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravo asno z
upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.
Izvajalec se tudi obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo
škodo, ki jo bo povzro il naro niku ali jo bo moral naro nik poravnati tretjim osebam zaradi
nestrokovno in nepravilno opravljene storitve.
Izvajalec je dolžan opravljati prevoze v skladu s predpisi, ki urejajo to podro je in zavarovati
otroke proti morebitnim poškodbam, ki bi jih utrpeli v primeru nesre e.
Izvajalec v celoti odgovarja za varnost otrok med prevozom v šolo in iz šole.
Za prevoz u encev bo izvajalec zagotovil voznika, ki v vozilu ne bo kadil in uporabljal
neustreznega mobilnega telefona. Izvajalec bo poskrbel, da bo vozilo vedno isto in urejeno.
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6.

len

Cene, ki jih ponudi izvajalec so za šolsko obdobje 2010/2011 fiksne.
Dnevna cena znaša ________________, ki vklju uje 8,5 % davek na dodano vrednost.
Naro nik zagotavlja finan na sredstva za izvedbo storitev v prora unu, pod prora unsko
postavko 441940, konto 411900 – regresiranje prevozov v šolo.
7.

len

Izvajalec bo izvedeno storitev obra unaval mese no in do 5. v mesecu izstavil naro niku
ra un z natan no specifikacijo dni in števila prevozov na posamezni relaciji za pretekli
mesec.
Naro nik bo navedeni znesek pla al na transakcijski ra un izvajalca št.:
_____________________ 30. dan od dneva uradnega prejema ra una.
V primeru, e se dela izvajajo s podizvajalci, se pla ila izvajajo neposredno podizvajalcu.
8.

len

Kontaktna oseba, odgovorna za izvajanje sporazuma s strani naro nika je ga. Agata Tepeš.
Kontaktna oseba, odgovorna za izvajanje sporazuma s strani izvajalca je _______________
9.

len

Naro nik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporo al v pisni obliki. e
izvajalec na poziv naro nika ne odpraviti pomanjkljivosti in napake, lahko naro nik unov i
predložene finan ne instrumente za kvalitetno izvedbo del in naro i storitev po drugem
izvajalcu na ra un izvajalca storitve.
O izklju itvi naro nik pisno obvesti izvajalca.
10. len
Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer (priloga
k sporazumu PSP):
Podizvajalec (naziv, polni naslov, mati na številka, dav na številka in transakcijski ra un
______________________________________________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal: __________________________________________________
Predmet, koli ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del____________________________
________________________________________________________________________
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Podizvajalec (naziv, polni naslov, mati na številka, dav na številka in transakcijski ra un
________________________________________________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal: __________________________________________________
Predmet, koli ina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del____________________________
________________________________________________________________________
Izvajalec:
• pooblaš a naro nika, da na podlagi potrjenega ra una oziroma situacije neposredno
pla uje podizvajalcem iz prejšnje to ke tega lena;
• izjavlja, da podizvajalci soglašajo, da naro nik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajal eve terjatve do glavnega izvajalca;
• se zaveže, da bo svojemu ra unu oziroma situaciji obvezno priložil ra une oziroma
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil;
• se zaveže, da bo v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naro ila
zamenja podizvajalec ali e ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem,
ponudnik naro niku v petih dneh po spremembi predložil:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za pla ilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno
novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu pla ilu;
Izvajalec ne sme zamenjati podizvajalce brez predhodnega soglasja naro nika.
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in da
bosta ravnali kot dobra gospodarja.
11. len
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na ra un druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzro ena škoda ali je omogo ena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ni na.
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranke ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodiš e po sedežu naro nika.
12. len
Sporazum je sestavljen in podpisan v treh enakih izvodih, od katerih prejme stranka en
izvod, naro nik pa dva.
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Kraj in datum:________________

Kraj in datum:______________

Izvajalec:

Naro nik:

_______________________

OB INA ROGATEC
Župan
Martin MIKOLI ,univ.dipl.ing.
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Priloga sporazuma -PSP

Podizvajalec:
____________________________
____________________________
PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:_____________________________________________________
NASLOV PODIZVAJALCA:___________________________________________________
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: ______________________________________________
TELEFON: _______________________________________________________________
TELEFAKS: ______________________________________________________________
ELEKTRONSKA POŠTA: ____________________________________________________
MATI NA ŠTEVILKA: ______________________________________________________
ID ZA DDV: ______________________________________________________________
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RA UNA: _____________________________________
BANKA: ________________________________________________________________
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: ______________________________________
DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: ____________________________________
VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA
PODIZVAJALEC

______________________ EUR brez DDV
______________________ EUR DDV
_______________________EUR z DDV
DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V
ODSTOTKU: __________%
SOGLASJE PODIZVJALCA:
Podizvajalec______________________________________________________________
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naro nik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naro ila, pla uje
neposredno na naš transakcijski ra un, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo
predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naro niku izstavil izvajalec.
Kraj:_______________
Datum:_____________

žig

podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca
_______________________

Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, bo moral, v primeru, e bo ponudnik
izbran za izvedbo, izpolniti obrazec. Obrazec bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s
strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se bo izpolnil za vsakega od
podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v tabeli na OBR 9a.
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