Obrazec št. 1
PONUDBA - IZJAVA
NAROČNIK
Ime:
Naslov:
Predmet javnega naročila:

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI
Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani
Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021

PONUDNIK
Ponudnik
Ime oz. firma:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
transakcijskega
računa:
Številka telefona:
Elektronska
pošta
za
obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba
ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:

Partner v skupni ponudbi

PONUDBEN PREDRAČUN

Vzdrževanje občinskih cest za obdobje 2020 / 2021

Ponudbena cena v EUR brez
DDV

DDV

Ponudbena cena v EUR z DDV

Ponudba velja najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudbe.

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika

Obrazec št. 2
PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI (ustrezno označite z X )
DA

NE

TABELA ZA PODIZVAJALCE

1.
Ime firme oz. podizvajalca:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Vrsta del

transakcijskega

Delež oddanih del v
podizvajanje v % od celote

2.
Ime firme oz. podizvajalca:
Sedež:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Vrsta del

transakcijskega

Delež oddanih del v
podizvajanje v % od celote

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, tabelo ustrezno kopira in po vrsti vstavi

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite z X):
DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;
NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom
te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve
terjatve do ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira in priloži po
vrsti.

Datum: __________________

Žig in podpis podizvajalca

Obrazec št. 3
IZJAVA

IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izjavljamo:
-

da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena
ZJN-3;

-

da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

-

da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski
subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje
ponudbe nismo imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

-

da nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu,
ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja
upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se
je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z
enakimi pravnimi posledicami;

-

da nam ni 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 ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
oziroma, da smo sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokažemo svojo zanesljivost
navkljub izrečenim globam;

-

da bomo izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja tudi v primeru, če se
je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazalo precejšnje ali stalne
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino ali
so bile izvedene druge primerljive sankcije;

-

da ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih
subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni
mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

-

da nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša
integriteta;

-

da smo seznanjeni, da nas bo naročnik izključil iz postopka, če se izkaže, da je pred ali
med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v
enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko
kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med
postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem
od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Pri _____________________________________________________________
(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)

smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije za
izvedbo javnega naročila;
2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti oz. obveznosti iz pogodbenih
razmerij v zadnjih petih letih ter, da nas v primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava
neresnična, izloči iz postopka oddaje javnega naročila.
Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo
prevzemamo v ponudbi ter, da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije,
da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem
dovoljenju ali članstvu.
POSREDOVANJE PODATKOV
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika,
le temu 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.

NEBLOKIRANI RAČUNI IN PLAČILNI POGOJI
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje:
-

na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih
90 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa
blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni,

-

nudimo najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljene fakture.

IZPOLNJEVANJE
POGODBENIH
UPOŠTEVANJE PREDPISOV

OBVEZNOSTI,

ZMOGLJIVOSTI

IN

Izjavljamo, da
-

smo tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila;

-

naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in
nespoštovanja drugih določil pogodbe;

-

da smo v zadnjih petih (5) letih od dneva oddaje ponudbe, sami ali s partnerjem v skupni
ponudbi, že uspešno izvajali vsa dela, ki so predmet javnega razpisa in se nanašajo na
storitev letnega in zimskega vzdrževanja cest, oboje v obsegu najmanj 50 km (ponudnik
predloži dve (2) referenci v višini najmanj 70.000,00 EUR brez DDV);

-

da zagotavljamo najmanj enega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po GZ
(Gradbeni zakon) in je vpisan v imenik vodij del, ter je v zadnjih petih (5) letih (od

dneva oddaje ponudbe) že vodil vsaj dva projekta, ki se nanašata na storitev letnega in
zimskega vzdrževanja cest, oba v obsegu najmanj 50 km (ponudnik predloži dve (1)
referenci v višini najmanj 70.000,00 EUR brez DDV).;
-

razpolagamo z zadostnim strokovnim kadrom, prostori in vso potrebno opremo za
izvedbo javnega naročila, kot je to določeno v 1.3 točki razpisne dokumentacije;

-

da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del;

-

bomo dela izvedli v skladu z dogovorjenimi postopki, standardi po predpisih stroke in
navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;

-

bomo najkasneje ob sklenitvi pogodbe, kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, predložili naročniku brezpogojno originalno bančno garancijo v višini 10 %
pogodbene vrednosti vključno z DDV, z veljavnostjo najmanj do 15.12.2021, s katero
banka jamči, da bo na prvi poziv plačala naročniku znesek garancije za primere
navedene v 1.15 točki razpisne dokumentacije;

-

imamo in bomo za čas trajanja pogodbe o izvedbi predmeta tega javnega naročila
oziroma, še dve (2) leto po njenem prenehanju, imeli sklenjeno zavarovanje poklicne
odgovornosti zaradi čistih premoženjskih škod, ki izvirajo iz opravljanja poklica in so
posledica strokovne napake. Letna zavarovalna vsota za vsak škodni primer mora
znašati vsaj 50.000,00 EUR.;

-

bomo dela opravljali s stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se
uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1);

-

upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki
izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in
zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11ZVZD-1);

-

upoštevamo zahteve Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in
64/19 – ZJN-3);

ODPRAVA RAČUNSKIH NAPAK
Soglašamo, da naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:
-

popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se
količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;
lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične
operacije s strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in

-

količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne
matematične operacije;
popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

PREVERITEV PONUDBE V ENOTNEM INFORMACIJSKEM SISTEMU - eDosje
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Dol pri Ljubljani, v zvezi z oddajo
javnega naročila pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu s 89. členom ZJN-3 v enotnem
informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3.
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem izpolnjevanje vseh
navedenih pogojev.

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika

Obrazec št. 4
IZJAVA O REFERENCAH PONUDNIKA

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe), sami ali s partnerji v
skupni ponudbi, že uspešno izvajali vsa dela, ki so predmet javnega naročila, in sicer storitve
letnega in zimskega vzdrževanja cest, oboje v obsegu najmanj 50 km.
Ponudnik predloži najmanj dve (2) referenci, in sicer vsaj eno (1) referenco, ki se nanaša na
storitev letnega vzdrževanja cest, v obsegu najmanj 50 km, v vrednosti najmanj 70.000 EUR
brez DDV, in vsaj (1) referenco, ki se nanaša na storitev zimskega vzdrževanja cest, v obsegu
najmanj 50 km, v vrednosti najmanj 70.000 EUR brez DDV.
Za primerljiva dela se štejejo dela, ki so po vrsti in obsegu primerljiva s predmetom javnega
naročila.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leto realizacije

Trajanje posla

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja dve (2) potrdili.

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika

IZJAVA O REFERENCAH VODJE DEL

Vodja del bo
___________________________________________________________________________,
(ime in priimek)
ki ima naslednjo izobrazbo ____________________________________________ter
izpolnjuje pogoje za vodjo del po GZ.
Vodja del je v zadnjih petih (5) letih že vodil saj dva (2) projekta, kjer so se izvajala vsa dela,
ki so predmet javnega naročila, in sicer storitev letnega in zimskega vzdrževanja cest, oboje v
obsegu najmanj 50 km.
Ponudnik predloži najmanj dve referenci za vodjo del, ki ustrezata zgoraj opisnim pogojem, in
sicer eno (1) za letno in eno (1) za zimski vzdrževanje cest, oboje v višini najmanj 70.000,00
EUR brez DDV.
Za primerljiva dela se štejejo dela, ki so po vrsti in obsegu primerljiva s predmetom javnega
naročila.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Vrednost pogodbe
v EUR brez DDV

Leto realizacije

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja dve (2) potrdili za vodjo del.

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika

POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

za nas izvajal naslednja dela:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

kraj: __________________________________________________
v obdobju od _______________ do _________________ .
(dan.mesec.leto)
(dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca storitev letnega in zimskega vzdrževanja cest. Izvajalec je vsa dela izvedel
v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni
količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila

POTRDILO ZA VODJO DEL

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je vodja del

(ime in priimek)

___________________________________________

(naziv)

___________________________________________

za nas izvajal naslednja dela:
________________________________________________________________
________________________________________________________________

kraj: __________________________________________________
v obdobju od ________________ do ____________________ .
(dan/mesec/leto)
(dan/mesec/leto)

V obdobju našega sodelovanja se je vodja del izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca storitev letnega in zimskega vzdrževanja cest. Vodja del je vsa dela izvedel
v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni
količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Obrazec št. 5
POOBLASTILO PONUDNIKA, PARTNERJA OZ. PODIZVAJALCA ZA
PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
Za namene preverjanja izpolnjevanja pogojev, dokazovanja sposobnosti oz. podanih izjav v
skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti v postopku oddaje javnega naročila »Vzdrževanje
občinskih cest za obdobje 2020 / 2021« pooblaščamo naročnika, Občino Dol pri Ljubljani, da
pridobi vse potrebne podatke iz uradnih evidence, in sicer:
a) Dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika, partnerja oz. podizvajalca
(pravno osebo)
POLNA FIRMA:
SEDEŽ:
MATIČNA ŠTEVILKA:
DAVČNA ŠTEVILKA:
b) Dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove, partnerjeve oz.
podizvajalčeve) zakonite zastopnike (navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom)
IME IN PRIIMEK:
EMŠO:
NASLOV
STALNEGA/ZAČASNEGA
PREBIVALIŠČA:
DRŽAVLJANSTVO:

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika / zastopnika
____________________

(Obrazec izpolnijo vsi partnerji v skupni ponudbi in podizvajalci.)

