Štev. : 43002-0001/2015-2
Datum: 3.4.2015

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
V skladu z ZJN-2 je naročnik Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, na Portalu javnih
naročil (www.enarocanje.si), dne 3.4.2015, pod nazivom ˝KOŠNJA OB LOKALNIH CESTAH IN
JAVNIH POTEH NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI V LETU 2015˝, objavil obvestilo o javno
naročilo izbiro izvajalca po postopku oddaje naročila male vrednosti za:
»KOŠNJO OB LOKALNIH CESTAH IN JAVNIH POTEH NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB
SOČI V LETU 2015« .
V ta namen je v skladu s 1. točko 71. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št.
12/2013, z dne 7.2.2013) naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
2. člen
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
3. člen
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem
vrstnem redu:
- podatki o ponudniku (OBR-1),
- predračun (OBR-2),
- izjavo, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije (OBR-3 ),
- parafiran vzorec pogodbe (OBR-4)
- izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče podatke (OBR-5)
- dokumentacijo iz 12. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po zaporednih
številkah in sicer:
01. izjavo o osnovni sposobnost ponudnika ( OBR - 42. člen ZJN-2)
02. izjavo o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti ( OBR - 43. člen ZJN-2),
03. izjavo o ekonomski in finančni sposobnosti ( OBR - 44. člen ZJN-2),
04. izjavo o tehnični sposobnosti (45. člen ZJN-2)

4. člen
Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki.
Ponudniki lahko postavijo pisna vprašanja preko Portala javnih naročil, na za to določenem mestu
pri predmetnem javnem naročilu. Naročnik bo vse odgovore na prejeta vprašanja objavil na Portalu
javnih naročil (pri predmetnem javnem razpisu. Odgovori na postavljena vprašanja postanejo
sestavni del razpisne dokumentacije in so obvezujoča za ponudnike.
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Kontaktna oseba bo preko Portala javnih naročil odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z obvestilom o
javnem naročilu, ki jih bo dobila v roku iz 5. člena navodil ponudnikom.
Sestanek s ponudniki ne bo organiziran.
5. člen
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo je 9.4.2015.
6. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal
Naročnik bo upošteval le pravočasne ponudbe, ki bodo predložene naročniku do dne 14.04.2015 do
10.00 ure.
Odpiranje ponudb bo javno, dne 14.04.2015 ob 10.30 uri, v prostorih Občine Kanal ob Soči.
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ - PONUDBA” z navedbo javnega naročila:
˝KOŠNJA OB LOKALNIH CESTAH IN JAVNIH POTEH NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB
SOČI V LETU 2015˝ , na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu
in bodo pravilno označene.
7. člen
Ponudnik mora ponuditi vse razpisane storitve iz celotnega obvestila o naročilu male vrednosti.
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe niso dopustne in jih v primeru prejema
naročnik ne bo upošteval.
8. člen
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
01. osnovna sposobnost ponudnika (42. člen ZJN),
02. sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ( 43. člen ZJN-2),
03. ekonomska in finančna sposobnost (44. člen ZJN-2),
04. tehnična sposobnost (45. člen ZJN-2) .
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse
zahtevane pogoje iz tega oziroma iz 12. člena.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati osnovne pogoje za
priznanje sposobnosti in pogoje za opravljanje poklicne dejavnosti, za dela, ki jih prevzema
podizvajalec.
V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji, se osnovna sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2,
sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomska in finančna sposobnost ugotavlja za
vsakega od partnerjev posebej.
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9. člen
Ponudnik mora navesti končno ceno na enoto izraženo v EUR. Končna cena mora vsebovati vse
stroške in morebitne popuste.
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da količine pomnoži s cenami na
enoto in tako dobljenim vrednostim prišteje davek na dodano vrednost. Končna ponudbena cena je
seštevek vseh vrednosti vključno z davkom na dodano vrednost – DDV.
Cene so za čas veljavnosti ponudbe iz 14. člena navodil fiksne do konca opravljanja storitev.
10. člen
Predračun mora biti predložen v papirni obliki, izpolnjen na naročnikovem razpisnem
obrazcu (OBR-4).

11. člen
Naročnik bo za oceno ponudb uporabil merilo najnižja cena.
12. člen
Kot dokazilo, s katerim ponudnik dokazuje, da izpolnjuje pogoje iz 8. člena teh navodil mora
ponudnik predložiti:
01.
02.
03.
04.
05.

izjavo o osnovni sposobnost ponudnika ( OBR - 42. člen ZJN-2),
izjavo o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti ( OBR - 43. člen ZJN-2 ),
izjavo o ekonomski in finančni sposobnosti ( OBR - 44. člen ZJN-2),
izjavo o tehnični sposobnosti (OBR - 45. člen ZJN-2),
izjavo ponudnika, da ni dal zavajajoče podatke (OBR- 7)

V kolikor ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci mora tudi zanje predložiti dokazila o
izpolnjevanju pogojev iz 8. člena.
V kolikor naročnik v postopku javnega naročanja ugotovi, da je posamezni ponudnik v
ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila, je dolžan ponudnika izločiti iz
nadaljnjega postopka javnega naročanja. Naročnik je dolžan o tem obvestiti ministrstvo,
pristojno za finance, ki vodi evidenco o ponudnikih z negativnimi referencami. Takega
ponudnika oziroma podizvajalca se izloči iz postopkov javnega naročanja za obdobje treh
let, v kolikor je predmet naročila blago ali storitev oziroma za obdobje petih let, v kolikor je
predmet naročila gradnja.
14. člen
Ponudba mora veljati 6. mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
15. člen
Ponudnik mora izpolniti priložen obrazec pogodbe in jo parafirati (OBR-3).

5

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS,
št. 69/11 – UPB) bo moral 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 družabnikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki
ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava
vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v 8. (osmih) dneh po prejemu
pogodbe v podpis.
16. člen
V primeru, da naročnik v postopku javnega naročila ne bo prejel nobene pravilne ali sprejemljive
ponudbe, ali v primeru, da naročnik ne bo prejel nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe, bo
predmetno javno naročilo oddal po postopku s pogajanji, skladno z določbami ZJN-2.
Naročnik ne bo zahteval posebnih postopkov potem, ko bo ponudba sprejeta in bo ponudnik pozvan
k podpisu pogodbe.
17. člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro
določene ponudbe.
18. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
19. člen
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
20. člen
Pravno varstvo je ponudniku zagotovljeno v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za
dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi
ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje
javnega naročila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako
ravnanje naročnika razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN, ne določata drugače.
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN.
Vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske
komisije.
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