PODATKI O PONUDNIKU – GOSPODARSKEMU SUBJEKTU

OBR-1

Štev. ponudbe: _________________________
V ponudbi nastopamo kot: ____________________________________________________
(samostojni ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec)

Osebni podatki:

Firma/ ime
Naslov
Zakonit zastopnik oziroma
oseba pooblaščena za podpis
pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
E-pošta
Kontaktna oseba
Mobitel kontaktne osebe

Datum:

Podpis:

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

OBR-2

PONUDNIK:
___________________________

PREDRAČUN ŠT. _________________

Predmet
Prva košnja;
enkraten prehod
Druga košnja;
dvokraten prehod
Ročna košnja

Količina
(km)
200.737

EM
EUR/km

200.737

EUR/km

500

EUR/ura

Cena na km brez
DDV

SKUPAJ brez DDV
(količina x cena)

Skupaj brez DDV:_______________________________EUR
Popust: _______________% ______________________EUR
Skupaj brez DDV s popustom:_____________________EUR
DDV:_________________________________________EUR
Skupaj z DDV:_________________________________EUR

Datum in kraj:

Žig in podpis ponudnika

_____________________

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

OBR-3

Ponudnik:
____________________________________

IZJAVA

__________________________________________
Izjavljamo, da se z vsemi navedenimi pogoji naročnika v celoti strinjamo ter soglašamo, da bodo leti, v primeru sklenitve posla, v celoti sestavni del pogodbe.
Izjavljamo, da je v primeru sklenitve pogodbe vsako odstopanje od navedenih pogojev razlog za
takojšnjo enostransko prekinitev medsebojne pogodbe in da v tem primeru prevzemamo vso
moralno in materialno odgovornost za nastalo poslovno škodo prizadete pogodbene stranke.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na obvestilo o naročilu male
vrednosti:
˝KOŠNJA OB LOKALNIH CESTAH IN JAVNIH POTEH NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI
V LETU 2015˝,
objavljenem 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˝.

Ponudba velja 6. mesecev od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
Žig

Podpis ponudnika
ali njegovega zakonitega zastopnika:
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Štev. : 43002-0001/2015-2
Datum: 3.4.2015

OBR-4

VZOREC
POGODBE O IZVAJANJU KOŠNJE OB LOKALNIH CESTAH IN JAVNIH POTEH
NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI V LETU 2015

________________________________________
Pogodbeni stranki:

NAROČNIK:

Občina Kanal ob Soči, Trg svobode, 5213 Kanal,
ki jo zastopa župan Andrej Maffi,
v nadaljnjem besedilu »naročnik«
identifikacijska številka naročnika: SI88524671
matična številka:
5881820
in

IZVAJALEC:

_____________________________________________________,
_____________________________________________________ ,
_____________________________________________________ ,
ki jo zastopa __________________________________________,
v nadaljnjem besedilu “izvajalec”
identifikacijska številka izvajalca:
matična številka:

____________
____________

1. člen
Predmet te pogodbe je »Košnja ob lokalnih cestah in javnih poteh na območju Občine Kanal ob
Soči v letu 2015«, ki je bila predmet obvestila o naročilu male vrednosti, objavljenem 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˝.

2. člen
Izvajalec se obvezuje na račun naročnika izvršiti dela iz 1. člena pogodbe po svoji ponudbi št.
____________________ z dne _______________, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izvedbo del te vrste, za znesek:

Pogodbena cena brez DDV

_____________________ €

Davek na dodano vrednost 9,5%:
Pogodbena cena z DDV:

_____________________€
_____________________ €

Z besedo:__________________________________________________EUR in ____/100.
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V ceni je zajet davek na dodano vrednost (DDV).
Končno vrednost del iz te pogodbe se ugotovi z obračunom opravljenih del po dejansko izvršenih
količinah in pogojenih enotnih cenah (pogodbenih cenah za mersko enoto posameznih
predračunskih postavk iz ponudbe št. ______________ z dne ____________).
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so enotne cene iz ponudbe fiksne do konca storitve, ne
glede na spremembe cen materialov, prevozov ali drugih kalkulativnih elementov cen v času
izvajanja pogodbenih del.
3. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z deli, ki so predmet te pogodbe, takoj po uvedbi v delo in z deli
zaključiti najkasneje:
a) prva košnja do 1. julija,
b) druga košnja do 15. septembra .
4. člen
Prekoračenje pogodbenega roka opravičujejo naslednje okoliščine:
a) višja sila in elementarne nezgode,
b) oblastveni ukrepi, ki bi se nanašali na storitev, delavno silo in mehanizacijo,
V primeru pod a) in b) je potrebna obojestranska ugotovitev okoliščine, katere se vpiše v dnevnik in
se za ugotovljene dneve podaljša rok dovršitve del.
Zakasnitve se ugotovi ob priliki finančnega obračuna del, v skupnem obsegu za celotno dobo
izvajanja del in sicer na podlagi skupnega števila zamujenih dni. Za tako ugotovljene dneve se
podaljša rok dokončanja del.
5. člen
Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v roku, mora plačati naročniku penale, ki
znašajo 1 ‰ (z besedo: en promil) za vsak zamujeni dan od skupnega zneska pogodbenih del, brez
omejitev.
Obračun penalov se izvrši ob končnem obračunu izvršenih del.
6. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ____________________, pooblaščeni zastopnik izvajalca in
odgovorni vodja del je ______________________.
7. člen
Odgovorni nadzornik je dolžan redno mesečno potrjevati obračunana dela. Vsaka vpisana količina
del in podpisana s strani odgovornega nadzornika se smatra za dokončno ugotovljeno količino del.
Izmere tistih del, ki jih naknadno ni mogoče več preverjati, se jemljejo le v prisotnosti odgovornega
nadzornika na kraju samem.
Odgovorni nadzornik je pooblaščen, da v imenu naročnika polnopravno daje tudi naloge in naročila
za vsa dodatna in več dela v okviru pogodbene cene. V primeru prekoračitve pogodbene cene mora
odgovorni nadzornik predhodno dobiti pisno soglasje naročnika.
Kot dodatna dela se smatrajo tista dela, ki niso predvidena v ponudbi, oziroma zahtevana izvedba
ne odgovarja opisu ponudbe izvajalca.
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Kot več dela se smatrajo tista dela, pri katerih količine posameznih postavk presegajo v ponudbi
predvidene količine. Za več dela veljajo enotne cene iz ponudbe.
Izvajalec se obvezuje pred pričetkom dodatnih del dostaviti enotne cene odgovornemu nadzorniku,
ki je dolžan iste odobriti oziroma predložiti svoje pripombe v roku sedem (7.) dni po prejemu. Če
odgovorni nadzornik ne predloži v navedenem roku svojih pripomb se smatra, da s predloženo
enotno ceno soglaša. Ta enotna cena se smatra za pogodbeno.
Izvajalec se obvezuje izvršiti potrebna dodatna dela in več dela, ki so vezana na izvajanje te
pogodbe po naročilu odgovornega nadzornika.
Naročnik in izvajalec bosta za dodatna in več dela sklenila aneks k pogodbi.
8. člen
Izvršena dela se bodo obračunavala na podlagi mesečnih situacij na osnovi dejansko izvršenih
količin in pogojenih enotnih cenah. Ob končanju vseh del se izstavi končna obračunska situacija po
istem načinu kot začasna.
Naročnik je dolžan plačati situacijo v roku 30. dni od uradnega datuma prejema. V slučaju pripomb
na situacijo je izvajalec dolžan sporni znesek popraviti. Sporne zadeve bosta naročnik in izvajalec
razčistila do naslednje situacije, oziroma pred končno situacijo. Izvajalec je dolžan, pred izstavitvijo
končne obračunske situacije, odpraviti vse morebitne pomanjkljivosti in napake.
V slučaju zakasnitve plačila situacij v pogodbenih rokih ima izvajalec pravico zaračunati zakonite
zamudne obresti.
9. člen
Brez predhodne potrditve s strani odgovornega nadzornika si izvajalec ne sme obračunati del po
režijskih urah. V kolikor pa je to nujno potrebno in to dovoli odgovorni nadzornik, mora izvajalec za
taka dela voditi dnevnik o porabi ur.
Dnevnik mora biti dnevno podpisan s strani odgovornega nadzornika.
10. člen
Naročnik ima pravico odpraviti pomanjkljivosti in napake, za katere je odgovoren izvajalec, na
njegov račun, če na pismen poziv naročnika tega ne odpravi v primernem roku.
11. člen
Pogodbeni stranki se sporazumeta, da morebitne spore rešujeta sporazumno, če pa to ne uspe, o
sporu odloči pristojno sodišče.
12. člen
Sestavni del pogodbe je:
1. Ponudba izvajalca št. _______________ z dne ____________.
13. člen
(protikorupcijska klavzula)
V skladu s prvim odstavkom 14. člena ZIntPK-UPB2 (Ur. list RS, št. 69/2011, z dne 2. 9. 2011) je
pogodba nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
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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.
14. člen
Ta pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode,
izvajalec pa dva (2) izvoda.

Štev.:

Kraj in datum: ______________

Kraj in datum:_____________

Izvajalec:______________

Naročnik: Občina Kanal ob Soči

______________________

ŽUPAN
Andrej Maffi
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Štev. : 43002-0001/2015-2
Datum: 3.4.2015

OBR-5

PONUDNIK
_______________________
_______________________

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH

__________________________________________
Izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resnični.
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši podatki v
ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
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.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na obvestilo o naročilu male
vrednosti:
˝KOŠNJA OB LOKALNIH CESTAH IN JAVNIH POTEH NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI
V LETU 2015˝,
objavljenem 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˝.

Žig

Podpis ponudnika
ali njegovega zakonitega zastopnika:
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Štev. : 43002-0001/2015-2
Datum: 3.4.2015

OBR- 42. člen ZJN-2

PONUDNIK
________________________
IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti ponudnika
iz 1., 2., 3. in 4. odstavka 42. člena ZJN-2

__________________________________________
Izjavljamo, da:
- ponudnik oziroma naš zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo):
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija
na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri
poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali
modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih
listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema,
zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja
pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje
denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja,
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega
sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev,
tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi
za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
Izjavljamo tudi, da:
- na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77a. člena ZJN-2, 81. člena
ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV,
- na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi
države naročnika zapadle, neporavnane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Izjavljamo tudi, da:
- nismo v postopku prisilne poravnave in za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče in nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v kateremkoli drugem
podobnem položaju,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi s svojim poklicnim
ravnanjem,
- nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila in nismo hujše kršili
poklicnih pravil, ki bi nam jih naročnik lahko dokazal s sredstvi, katere lahko utemelji,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili.
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Navedeni podatki, v izjavi o izpolnjevanju pogojev osnovne sposobnosti ponudnika iz 1., 2., 3. in 4.
odstavka 42. člena ZJN-2 so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil.

Žig

Podpis ponudnika
ali njegovega zakonitega zastopnika:
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Štev. : 43002-0001/2015-2
Datum: 3.4.2015

OBR- 43. člen ZJN-2

PONUDNIK
________________________

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev ponudnika o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti
( 43. člen ZJN-2)

__________________________________________
Izjavljamo, da:
- imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
- imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil.

Žig

Podpis ponudnika
ali njegovega zakonitega zastopnika:
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Štev. : 43002-0001/2015-2
Datum: 3.4.2015

OBR- 44. člen ZJN-2

PONUDNIK
________________________

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev ponudnika o ekonomski in finančni sposobnosti
( 44. člen ZJN-2)

__________________________________________
Izjavljamo, da:
- v zadnjih šestih (6) mesecih nismo imeli blokiranega transakcijskega računa in nismo imeli
neporavnanih obveznosti,
- imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil.

Žig

Podpis ponudnika
ali njegovega zakonitega zastopnika:
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Štev. : 43002-0001/2015-2
Datum: 3.4.2015

OBR- 45. člen ZJN-2

PONUDNIK
________________________

IZJAVA

o izpolnjevanju pogojev ponudnika o tehnični sposobnosti
( 45. člen ZJN-2)

__________________________________________
Izjavljamo, da:
- imamo ustrezno mehanizacijo, orodje in opremo za izvedbo storitve.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na obvestilo o naročilu male
vrednosti:
˝KOŠNJA OB LOKALNIH CESTAH IN JAVNIH POTEH NA OBMOČJU OBČINE KANAL OB SOČI
V LETU 2015˝,
objavljenem 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˝.

Žig

Podpis ponudnika
ali njegovega zakonitega zastopnika:
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