RAZPISNI OBRAZEC 1
PONUDBA
1. ponudba št. ________________ Z DNE _________
Ponudbo oddajamo: (se označi z X)
☐ Samostojno

☐ Skupno ponudbo

☐ S podizvajalci

☐ Uporaba zmogljivosti drugih
subjektov

Veljavnost ponudbe: 20.11.2020
Plačilni rok
rok plačila je 30 dni po prejemu računa.
POGOJ:
PONUDNIK LAHKO ODDA ENO PONUDBO
POGOJ:
ODZIVNI ČAS ZA SERVIS VOZILA V ČASU GARANCIJE
(1 DAN od klica )
DA
NE
(ustrezno obkrožiti)
POGOJ:
FIKSNOST CEN: 20.11.2020
DA
NE
(ustrezno obkrožiti)

2. Osnovni podatki o gospodarskem subjektu
Popoln naziv gospodarskega subjekta:
Naslov gospodarskega subjekta:
Matična številka:
Ident. številka za DDV in davčna številka:
Pristojni davčni urad:
Številka transakcijskega računa:
Telefonska številka:
Telefaks številka:
E-pošta za obveščanje ponudnika (tudi za
vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3)
ime, priimek:
____________________________
telefon: ________________________________
fax: ___________________________________
e-naslov: _______________________________

Skrbnik pogodbe:

Ponudnik je MSP (označiti): mikro, malo ali
srednje veliko podjetje, kot je opredeljeno v
priporočilu Komisije 2003/361/ES)

da

ne

2.1 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega
subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem
Zap.
št.

Ime in priimek

Naslov

Funkcija

1.
2.
3.
4.
5.
2.2 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma
kolektivni podpisniki

Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Vrsta podpisnika

1.
2.
3.
4.
3. SKUPNA PONUDBA
Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi.
Pri javnem naročilu z oznako JN003937/2020-W01 sodelujemo naslednji gospodarski
subjekti:

 Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na
en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:
__________________________________(navesti firmo in naslov gospodarskega
subjekta)

 Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na
vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe1.
3.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE2
3.1.1 Podatki o gospodarskem subjektu
Popoln naziv gospodarskega subjekta:
Naslov gospodarskega subjekta:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad:
Številka transakcijskega računa:
Telefonska številka:
Telefaks številka:

1

Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da
označi točko a.) vpiše zahtevani podatek.
2

Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2.
Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi.

Popoln naziv gospodarskega subjekta:
E-pošta:
Kontaktna oseba:

3.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega
subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem
Zap.
št.

Ime in priimek

Naslov

Funkcija

1.
2.
3.
4.
5.

3.1.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma
kolektivni podpisniki
Zap. št.

Ime in priimek

Funkcija

Vrsta podpisnika

1.
2.
3.
4.
4. udeležba podizvajalcev
Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila
sodelovali s podizvajalci.
Pri javnem naročilu z oznako JN003937/2020-W01 bomo sodelovali z naslednjimi
podizvajalci:

Št.

Naziv podizvajalca

1.
2.
3.
4.
5.

4.1 POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU3
4.1.1 Osnovni podatki o podizvajalcu
Popoln naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojen davčni urad:
Številka transakcijskega računa:
Telefonska številka:
Telefaks številka:
E-pošta:
Kontaktna oseba:
4.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega
subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem
Zap. št.

Ime in priimek

Naslov

Funkcija

1.
2.
3.
4.

3

Gospodarski subjekt točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi.

4.1.3

Podatki o delih podizvajalca

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca
navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega
javnega naročila.
VSAKA VRSTA IZVEDBE STORITVENIH DEL PODIZVAJALCA, KI JIH BO
OPRAVLJAL:
-

-

PREDMET:________________________________________________; DELEŽ V
%_______; VREDNOST TEH DEL: ____________v EUR brez DDV; VREDNOST TEH
DEL: ____________ v EUR z DDV,
PREDMET:________________________________________________; DELEŽ V
%_______; VREDNOST TEH DEL: ____________v EUR brez DDV; VREDNOST TEH
DEL: ____________ v EUR z DDV,

PRILOGA:
ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) za
ponudnika,
ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) za
morebitnega skupnega ponudnika,
ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) za
morebitnega podizvajalca,
ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) v zvezi z
uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

Kraj: _______________
Datum: _______________

žig

Podpisnik: _______________
_________________
Podpis:

RAZPISNI OBRAZEC 2
OBRAZEC PREDRAČUNA št. …………...
NAROČNIK: KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi

Naziv predmeta javnega naročila:

DOBAVO TOVORNEGA VOZILA S TELESKOPSKO PLATFORMO,
ki je bil objavljen v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, št.
objave JN003937/2020-W01 z dne 19.06.2020
Veljavnost predračuna: 20.11.2020

Ponudnik _________________________________________________________, ki ga zastopa
______________________________________________________________________________
Orientacijska vrednost naročnika za: 73.500,00 EUR brez vključenega DDV (za celotno
trajanje javnega naročila)

PONUDBENA CENA ZA »DOBAVO TOVORNEGA VOZILA S TELESKOPSKO
PLATFORMO«

Zap. Opis blaga:
št.
Dobava tovornega
vozila s
teleskopsko
platformo
1.

Cena
(brez DDV)(EUR)

Znesek
DDV-ja (EUR)

Skupaj
cena
z DDV
(EUR)

Ponudba zajema vse stroške v zvezi z dobavo tovornega vozila s teleskopsko platformo.
Ponudba velja do dne : ___________________

Kraj: _______________
Datum: _______________

žig

Podpisnik: _______________
_________________
Podpis:

OPOMBA:
Obrazec »Predračun«
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih
specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije.
Ponudnik v sistemu e-JN obrazec predračuna (razpisni obrazec 2) naloži v
razdelek »Predračun« v .pdf datoteki (vidno na elektronskem javnem odpiranju
ponudb) za sklop za katerega oddaja ponudbo.

RAZPISNI OBRAZEC 3

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT
(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih
zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik)
Naziv gospodarskega subjekta:
Sedež(naslov)gospodarskega subjekta:

_________________________________________
_________________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega
odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 št. 14/18; v
nadaljevanju ZJN-3);
 naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75.
člena ZJN-3;
 na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene 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, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe
ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih
petih let do dne oddaje ponudbe;
 naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila 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;
 nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
 izpolnjene imamo 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.
 v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve
(2) kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na
podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v
zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mi bila s pravnomočno odločitvijo ali več
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.


nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po
zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali
poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno

niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek
ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Ponudnik naročniku dovoljuje in ga pooblašča, da naše navedbe preveri v uradnih
evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih
pooblastil. Na naročnikov poziv bomo v določenem roku predložili posebno pooblastilo za
pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt kot pravno osebo in za
vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Za navedbe, ki jih ni možno oziroma jih naročnik
ni uspel preveriti v uradnih evidencah, bomo na njegov poziv v določenem roku predložili
zahtevane dodatne informacije oziroma dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Ime in priimek odgovorne osebe:
_________________________

Kraj: __________________
Datum: ________________

Žig

________________________
Podpis odgovorne osebe

RAZPISNI OBRAZEC 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA
POLOŽAJA

Naziv gospodarskega subjekta:

_____________________________________

Sedež (naslov) gospodarskega subjekta:

_____________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

1. Ponudnik priloži BON 2 ali S.BON-1/P (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove
poslovne/ih bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske račune), ki so/je izdan/i
največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka, to je dneva oddaje ponudb.

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj: ___________________
________________________
Datum: _________________

Žig

________________________
Podpis odgovorne osebe

RAZPISNI OBRAZEC 5

IZJAVA O USTREZNOSTI TEHNIČNIH IN KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI

Ponudnik _________________________________________________________________,
Tehnične zmogljivosti (izpolniti tudi razpisni obrazec 6)
izjavljam, da bom pri izvedbi predmeta javnega naročila:

DOBAVO TOVORNEGA VOZILA S TELESKOPSKO PLATFORMO
zagotovil ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v
predvidenem roku, skladno zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili
stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila.

Kadrovske zmogljivosti (izpolniti tudi razpisni obrazec 6)
izjavljam, da imamo zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo
celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo. Po
potrebi bomo na podlagi poziva naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila
o zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti.

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj: ___________________
________________________
Datum: _________________

Žig

________________________
Podpis odgovorne osebe

RAZPISNI OBRAZEC 6

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH POGOJEV
IN
NAVEDBA RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIČNIH SREDSTEV PONUDNIKA:
potrebno je navesti tehnična sredstva, ki jih ima ponudnik in jih bo uporabljal pri izvedbi
javnega naročila. Gre za sredstva, ki so potrebna, da lahko ponudnik uspešno izvede celotno
javno naročilo (informacija za naročnika):
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH POGOJEV:
NAVEDBA KADROV, KI BODO OPRAVLJALI DELA NA PODROČJU PREDMETA
JAVNEGA NAROČILA (kontaktne osebe oz. skrbniki pogodbe) IN V NADALJEVANJU
KADROVSKA STRUKTURA ZAPOSLENIH DELAVCEV, KI BODO SODELOVALI PRI
IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
Za
p.št
.
1.
2.
3.
4.

Ime in priimek

Strokovna izobrazba

Zaposlen za
nedoločen/
določen čas

Navodilo:
Obrazec se izpolni na stanje zaposlenih na dan razpisa.
Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj: ___________________
________________________
Datum: _________________

Žig

________________________
Podpis odgovorne osebe

RAZPISNI OBRAZEC 7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI
ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI

Naziv gospodarskega subjekta:

_______________________________________

Sedež (naslov) gospodarskega
subjekta:

_______________________________________

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:



smo vpisani v enega od
poklicnih registrov (navedite ustrezen register: _______________)



poslovnih registrov (navedite ustrezen register: _______________),
ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež,

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj: _____________________
________________________
Datum: ____________________

žig

________________________
Podpis odgovorne osebe

RAZPISNI OBRAZEC 8
ZAHTEVANA
DOKUMENTACIJA, TEHNIČNE KARAKTERISTIKE, OPREMA IN
MINIMALNI GARANCIJSKI ROKI
ZA TOVORNO VOZILO S TELESKOPSKO PLATFORMO

1. DOKUMENTACIJA
PONUJENOizpolnjevanje
zahtev
DA
NE
- Vsa dokumentacija je v slovenskem jeziku

___

___

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo
v skladu s predpisi (za tovorno vozilo (šasijo) in teleskopsko
platformo

- Garancijska dokumentacija:
Garancijska knjižica
Seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji

___

___

- Ostala dokumentacija:
Izjava o skladnosti
Dokument o homologaciji pri pooblaščenih slovenskih
institucijah
Tehnični pregled
Servisna knjižica



___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

___
___

2. TOVORNO VOZILO – ŠASIJA in NADGRADNJA –
PLATFORMA TELESKOPSKA ZA DELO NA VIŠINI

ZAHTEVANO
DELOVNA PLATFORMA (dvižna
košara):
min višina dela

18,0 m

min. višina dna košare

16,0 m

PONUJENO

nosilnost košare min.
dolžina vozila z nadgradnjo
višina vozila z nadgradnjo
širina vozila max.
Delovno območje z avtomatskim
prilagajanjem iztega platforme na podlagi
teže v košari in na podlagi iztega
stabilizatorjev (4 kombinaciji iztega
stabilizatorjev – vsi skrčeni, vsi iztegnjeni,
iztegnjeni samo na levi strani in iztegnjeni
samo na desni strani)
Stranski horizontalni izteg, ko so vsi
stabilizatorji iztegnjeni

250 kg
7400 – 7600 mm
max. 3000 mm
2300 mm

DA

Min. 10,50 m (80 kg)
Min. 8,8m (80 kg) čez
kabino
Min. 10,50 m (80 kg)

Stranski horizontalni izteg, ko vsi
stabilizatorji niso iztegnjeni

na stabilni strani
Min. 5,5m (80 kg) čez
kabino

rotacija platforme min 400°
teleskopske izvedbe z dvema
teleskopskima podaljškoma, izvlek
teleskopov s pomočjo verige
ventil za dviganje in spuščanje
stabilizatorjev in možnost posamezne
regulacije stabilizatorjev
Štiri (4) hidravlični stabilizatorji, prednji
hidravlično iztegljivi, zadnji fiksni
Aluminijasta košara dimenzij min
1400x700x1100mm
Avtomatska hidravlična izravnava košare
Dvojne hidravlične komande (v košari in
na podstavku platforme) z avtomatskim
dodajanjem obratov
hidravlično vrtenje košare + - 90°
ročna črpalka za spust platforme v sili
tudi v primeru izpada elektrike
manometer sistemskega tlaka
varnostni sistem, ki preprečuje dvig
stabilizatorjev, ko je platforma v
delovnem položaju

DA
DA

DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA
DA

varnostni sistem, ki preprečuje začetek
obratovanja, če vozilo ni stabilizirano
možnost on-off motorja vozila iz košare
črpalka

DA
DA
DA

barva
pomožna šasija je peskana in barvana z
temeljno in pokrivno barvo
podest platforme – ojačana izvedba,
pokrit z narebričeno aluminijasto
pločevino ¾ mm, stranice po obodu alu.
200 mm
montaža platforme

bela

homologacija II. stopnje
Dokumentacija:
matična knjiga
CE oznaka
ES izjava o skladnosti
Navodila za uporabo in vzdrževanje v
slovenskem jeziku
pregled in preizkus opreme z izdajo
zapisnika in potrdila o pregledu delovne
opreme s strani akreditirane organizacije
za varstvo pri delu
DODATNA OPREMA:

DA

led blok dolžine 1200 mm na kabini vozila

DA

napeljava 220 V steber-košara

DA
DA

reflektor za razsvetljavo iz košare
Dva plastična zaboj za orodje
1000x470x500mm z možnostjo zaklepanja
in notranjo razdelitvijo na 4 dele
dograditev dveh dodatnih utripajočih led
luči v masko vozila spredaj in dve zadaj
integrirane v nadgradnji
Dograditev dveh delovnih luči za kabino
in dveh luči na previsu vozila
Dograditev manjšega predala za orodje v
košaro
Vtičnica 12V v košari
Piskač v kabini upravljan iz košare
TEHNIČNE ZAHTEVE VOZILA:

DA

DA
DA

DA

DA

DA

DA
DA
DA
DA
DA

motor
skupna masa
depolucijska norma
vozilo skladno z veljavnimi predpisi
moč
medosje
menjalnik
pogon
kolesa
pnevmatike
kabina
barva

min. 2200 ccm
max.3.350 kg
(vozilo B kategorije)
EURO 6 D
DA
min 115 KM
4000 - 4100 mm
6+1 stopenjski –
ročni
4 X 2, pogon na
zadnja kolesa
Enojna na zadnji osi
(dim R16)
2+1 sedežev
Bela

hidravlično krmilo

DA

ojačane zadnje vzmeti-jeklene

DA

rezervoar goriva min 70 l

DA

jeklena platišča

DA

standardno vzmetenje

DA

centralna ročna parkirna zavora

DA

odgon

DA

ZAHTEVE GLEDE UREDBE O
ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Vrsta energenta (dizel, bencin, zemeljski
plin, utekočinjen naftni plin, etanol,
vodik, električna energija…)
Poraba energenta, izraženo v l/km ali
kWh/km
Emisije ogljikovega dioksida (CO2em),
izražene v kg/km
Emisije dušikovih oksidov (NOxem),
izražene v g/km
Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v
g/km
OSTALA OPREMA:
Zračna blazina za voznika

DA

daljinsko centralno zaklepanje

DA

klimatska naprava

DA

hidravlični odgon

DA

električni pomik stekel

DA

alternator min. 200 A

DA

tempomat
volanski drog nastavljiv po višini in
globini
vmesnik za nadgraditelje

DA

električna in ogrevana ogledala

DA

zastekljena zadnja stena kabine

DA

vzmeten voznikov sedež

DA

avtoradio DAB z zvočniki in anteno

DA

sprednje meglenke

DA

funkcija START/STOP

DA

prednje zavesice

DA

dve zagozdi za kolesa
orodje, dvigalka, varnostni trikotnik, prva
pomoč
gasilni aparat (predpisanih dimenzij in
tip)


DA

DA
DA

DA
DA
DA

NE

___

___

3. OSTALA DOKUMENTACIJA:
- navodila za varno delo uporabo in vzdrževanje v slovenskem
jeziku
- katalog rezervnih delov (za vozilo – šasijo in nadgradnjo

4. MINIMALNI GARANCIJSKI ROKI:
Garancija od zaključka posla:
- za vozilo
- za nadgradnjo

min. 24 mesecev
min. 24 mesecev

___

___

___
___

___
___

OPOZORILO !!!!
Ponudnik mora v to prilogo (v stolpec PONUJENO) obvezno vpisati katere od
zahtev ponudba izpolnjuje in katere zahteve ponudba ne izpolnjuje.
V primeru, da za posamezno zahtevo ponudnik ne bo označil ali ponudba
zahtevano dokumentacijo, tehnično karakteristiko, opremo oz. minimalni garancijski
pogoj izpolnjuje ali ne oziroma bo označba dvoumna, bo ponudba ocenjena kot
nepravilna.
Če ponudnik da zavajajoče podatke glede izpolnjevanja zahtevanih tehničnih
karakteristik in minimalnih garancijskih rokov, naročnik ponudbo izloči iz postopka
izbire ponudnika.
V primeru, da ponudba ne bo zagotavljala izpolnjevanje vseh zahtev (dokumentacija,
tehnične karakteristike, minimalni garancijski roki), bo naročnik tako ponudbo
zavrnil kot nesprejemljivo.
Dodatna dokumentacija, tehnične karakteristike in oprema, ki jih bo ponudnik
navedel v svoji ponudbi, ne bodo upoštevane.

Kraj in datum:

žig

Podpis
PONUDNIK:
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REFERENCE PONUDNIKA
Navodilo:
Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti vsaj tri (3) reference za obdobje od
01.01.2017 do dneva javnega odpiranja ponudb, ki se nanašajo na predmet javnega
naročila.
Upoštevajo se reference za tovorno vozilo s teleskopsko platformo za višino dela
min. 16 m.
Naročnik si pridržuje pravico preveriti reference pri naročnikih ponudnika, ki jih je
ponudnik navedel kot reference, zaradi verodostojnosti podatka.

Zap.
št.

NAZIV REFERENČNEGA
NAROČNIK in SEDEŽ

IME IN PRIIMEK
KONTAKTNE
OSEBE

TELEFONSKA
ŠTEVILKA IN EPOŠTA

1.
2.
3.

Datum
________________

Žig

Podpis
________________
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REFERENČNO POTRDILO ZA GOSPODARSKI SUBJEKT
Gospodarski subjekt izpolni in predloži ta obrazec tolikokrat, kolikor referenc
uveljavlja, da izpolni pogoje iz točke IX. navodil ponudnikom za pripravo ponudbe.
Pogodbena

stranka

ponudnika

……………………………………………………………………….…………………………
…………………………………………………………………………………………………
(referenčni naročnik, navesti točen naziv, naslov in ID št. za DDV) izjavljamo, da je
ponudnik
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………… (navesti točen naziv,
naslov in ID št. za DDV), ki kandidira za oddajo javnega naročila male vrednosti
»tovorno vozilo s teleskopsko platformo«:
-

je v obdobju

…………………(mesec) ……………….…(leto), dobavil tovorno

vozilo s teleskopsko platformo za višino dela min. 16 m.
Dobava tovornega vozila s teleskopsko platformo je bil opravljena v skladu s
pogodbenimi določili in v določenih rokih.
DA

NE

V/na _______________, dne _____________
Oseba, pristojna za potrditev reference:
Ime in priimek (čitljivo): ___________________
Tel. št.: ___________________
Elektronski naslov: ______________________________________
(podpis)
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IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE, O
SPREJEMANJU MERIL ZA IZBOR IN PLAČILNIH POGOJIH

Ponudnik _________________________________________________________ z žigom in
podpisom potrjujem to izjavo, in sicer izjavljam:
da sem seznanjen z merili za dodelitev naročila v postopku oddaje tega javnega
naročila, in sicer so merila, kakor navedeno spodaj v tabeli,
- da sprejemam vse pogoje razpisne dokumentacije za javno naročilo za izbiro izvajalca
za »dobavo tovornega vozila s teleskopsko platformo«,
- pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da vse navedbe, priloge in
dokazi, zahtevani v razpisni dokumentaciji, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo
dejanskemu stanju in da jih lahko naročnik preveri,
- pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo dela izvedli po cenah,
v rokih in na način, ki smo jih ponudili in navedli v ponudbi,
- da podajamo plačilni rok _____ dni (pogoj: 30 dni po prejemu računa);
Naročnik bo ovrednotil ponudbe ponudnikov v skladu z naslednjimi merili:
-

MERILO
Cena

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK
100
100

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj: ___________________
________________________
Datum: _________________

Žig

________________________
Podpis odgovorne osebe
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Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi
O S N U TE K
POGODBE O DOBAVI TOVORNEGA VOZILA S TELESKOPSKO PLATFORMO
( v nadaljevanju pogodba)
ki jo skleneta:
NAROČNIK:
JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o sedež: Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, ID.Š.:SI82253536, TRR št.: 02338-0012342567, NLB, ki ga zastopa
direktor Sandi GRČAR ( v nadaljevanju: kupec),
in
PONUDNIK: ____________________________________________________________
Firma(ime)____________________________,sedež(naslov):_______________________,
ID.Š.: __________________, TRR št.: ______________________, banka:
__________________, ki ga zastopa:_______________________(v nadaljevanju:
izvajalec),
(izpolni !!!)
je naslednja:

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek za oddajo javnega
naročila male vrednosti št. 03/2020, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju
(Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljnjem besedilu ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih
naročil dne 19.06.2020 , pod št. objave JN003937/2020-W01 z namenom sklenitve
pogodbe za »Dobavo tovornega vozila s teleskopsko platformo«.
Kupec je prodajalca izbral na podlagi njegove ponudbe in na podlagi pogojev,
opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca.

II. PREDMET POGODBE
2.člen
Predmet te pogodbe je dobava tovornega vozila s teleskopsko platformo.
Opredelitev in opis predmeta te pogodbe je razviden iz ponudbe prodajalca
št._______ z dne _______ in priložene tehnične dokumentacije ponudnika, ki je
priloga te pogodbe.
3. člen
Prodajalec se v okviru te pogodbe obvezuje, da bo:
 sodeloval z vsemi dejavniki, ki vplivajo na izvedbo predmeta pogodbe,
 zagotovil vsa tehnična in materialna sredstva ki so potrebna za izvedbo
predmeta pogodbe,
 obvestil kupca o nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in
terminsko izvrševanje predmeta te pogodbe.

III. POGODBENA VREDNOST
4. člen
Pogodbena vrednost (brez DDV) po tej pogodbi, je določena kot sledi:
_________________________
(z besedo: __________________________________________________ in ____ /100).
Pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka je fiksna in nespremenljiva do konca
izvedbe pogodbenega posla.
V pogodbeno ceno so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo
potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški predelave,
stroški materiala, stroški prevoza, stroški izobraževanja dveh voznikov (enodnevno
šolanje na lokaciji naročnika) po prevzemu tovornega vozila s teleskopsko platformo,
stroški homologacije, stroški izdelave ponudbene dokumentacije in stroški dostave
predmeta javnega naročila na lokacijo naročnika.

IV. KAKOVOST IN GARANCIJA
5.člen

Kakovost dobavljenega predmeta te pogodbe mora biti v skladu s Tehnično
specifikacijo kupca, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in
tehnično dokumentacijo, ki jo je prodajalec predložil k ponudbi. Prodajalec se
obvezuje, da bo opravil homologacijo dobavljenega predmeta te pogodbe na lastne
stroške.
6.člen
V primeru neskladnosti dobavljenega predmeta pogodbe s tehnično dokumentacijo,
ki jo je prodajalec predložil k ponudbi, lahko kupec odstopi od pogodbe in unovči
garancijo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti brez kakršnekoli
obveznosti do prodajalca.
7.člen
Garancijski rok stroja znaša _____ mesecev od dneva prevzema in prične teči po
uspešni primopredaji stroja in izročitvi pripadajoče zahtevane dokumentacije.
Poleg splošnih garancijskih pogojev prodajalec kupcu zagotavlja izrecno jamstvo, da
bo predmet pogodbe deloval v skladu z opisom in tehničnimi podatki navedenimi v
ponudbi.
V kolikor kupec ne uporablja predmeta te pogodbe po navodilih proizvajalca,
servisne knjižice oziroma garancijskega lista, izgubi pravico garancije za kvaliteto
stroja, ki je predmet te pogodbe.
8.člen
Prodajalec se obvezuje, da bo vse okvare in napake predmeta pogodbe v času
garancijske dobe, odpravljal na lastne stroške. Odzivni čas servisa je 24 ur od pisnega
(priporočena pošta, faks, E-mail) reklamacijskega obvestila naročnika. Prodajalec se
obvezuje napake odpraviti v najkrajšem možnem času.
9.člen
V primeru, da je okvara oz. pomanjkljivost definirana s strani naročnika v garancijski
dobi in jo prodajalec ni uspel trajno odstraniti, jo je prodajalec dolžan na svoje stroške
odstraniti tudi po preteku garancijske dobe.

V. ROK IZVEDBE
10. člen
Dobavni rok ne sme biti daljši od __________ dni od dneva podpisa pogodbe.

Prodajalec se obvezuje, da bo predmet te pogodbe pravočasno in v skladu s
pogodbenimi določili, dobavil na lokacijo kupca. Dobava se bo štela za pravilno
izvršeno, ko bo prodajalec kupcu izročil vso zahtevano dokumentacijo.
11. člen
Prodajalec se obvezuje, da bo ob predaji predmeta te pogodbe kupcu izročil
naslednje dokumente:
 navodila za upravljanje in vzdrževanje,
 servisno knjižico,
 garancijski list,
 ostalo dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo JN 03/ 2020 »Dobava
tovornega vozila s teleskopsko platformo«.
12. člen
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti izvedbo predmeta pogodbe v
dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske
ujme, vojna, dokazane izgube pošiljke med transportom, dokazane poškodbe med
dobavo, itd), mora prodajalec kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti
pravočasne dobave predmeta pogodbe in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter
okvirni/pričakovani dejanski dobavni rok.
VI. NAČIN IN ROK PLAČILA
13. člen
Prodajalec bo izstavil kupcu račun po uspešno opravljenem prevzemu predmeta te
pogodbe.
Kupec se obvezuje, da bo prejeti račun poravnal v roku do 30 dni od dneva dobave
tovornega vozila s teleskopsko platformo (obvezna priloga primopredajni zapisnik)
na transakcijski račun prodajalca:
št. TRR: SI56 0311 _______________
pri banki: ________________
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite
zamudne obresti.

VII. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO OBVEZNOSTI PO TEJ POGODBI

14. člen
Prodajalec se zavezuje v roku 5 (pet) dni po podpisu pogodbe kupcu izročiti kot
zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi tri (3) bianco menice z
menično izjavo, plačljivo na prvi poziv, z oznako »brez protesta«, v višini 10%
pogodbene vrednosti (z vključenim DDV), kar znaša …………………. (z besedo:
…………….. eur 00/100) z veljavnostjo en (1) mesec po prenehanju veljavnosti te
pogodbe.
Če se med trajanjem pogodbe podaljša rok za izvedbo pogodbenih obveznosti oz.
pogodbena vrednost zaradi kvalitete ali količine blaga, mora prodajalec v roku 8
(osem) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi predložiti naročniku novo menico z
menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s spremembami
pogodbe.

VIII. POGODBENA KAZEN
15. člen
V primeru, da pride do zamude dobavnega roka in ni posledica višje sile kot je
zapisano v 13. Členu te pogodbe, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 0,1 %
pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati
največ 5 % pogodbene vrednosti.
Kupec si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o
kršitvi dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril.
IX. SESTAVNI DELI POGODBE
16. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:






razpisna dokumentacija št. JN – 03 /2020
ponudba izvajalca št. ______z dne _________,
tehnična specifikacija kupca,
tehnična dokumentacija prodajalca,
ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja
pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej
veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem
členu.

X. ODSTOP OD POGODBE
17. člen
Kupec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec:
 ne predloži menične izjave z bianco menico za zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti,
 poviša cene v času veljavnosti pogodbe.
V teh primerih lahko kupec takoj unovči ustrezna finančna zavarovanja.
V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti
izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če kupec ne izpolnjuje svojih pogodbenih
obveznosti.
XI. PROTIKORUPCIJSKA KALVZULA
18. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je
sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca,
predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega
sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla
ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora
nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim
je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih
organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev
ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v
skladu s predpisi Republike Slovenije.
19. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma
kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91.
člena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec izvaja predmet te
pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih 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.

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v času
izvajanja predmeta te pogodbe, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne
posreduje naročniku podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, bo naročnik
Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil predlagal, da
uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ
20. člen
Pri izvajanju javnih naročil mora izvajalec izpolnjevati 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. Seznam mednarodnih
socialnih in okoljskih konvencij določata Priloga X Direktive 2014/24/EU in Priloga
XIV Direktive 2014/25/EU.
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve
ene od naslednjih okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo
kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca/dobavitelja ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri
izvajalcu/dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil
najmanj dve kršitvi v zvezi s:
- plačilom za delo,
- delovnim časom,
- počitki,
- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila
s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa
za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še
najmanj šest (6) mesecev oziroma če izvajalec/dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa
tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec/dobavitelj ne nadomesti
ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in
določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je
pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za
predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil
izvajalca.

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka
javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s
kršitvijo.
XIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
21. člen
Pogodbene stranke imenujejo vsaka svojo kontaktno osebo, pooblaščeno za odločanje
v vseh zadevah v zvezi s to pogodbo.
Skrbnik pogodbe za kupca je: MILAN FAKIN tel.: 0356 67 704
Skrbnik pogodbe za prodajalca je: …………………………..
(izpolni !!)
22. člen
Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da
spora ne bosta mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno sodišče v
Trbovljah
23. člen
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, veljati pa prične, ko
izvajalec izroči 3 bianco menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenega
posla v roku 8 (osem) dni od podpisa pogodbe.
24. člen
Spremembe k pogodbi pogodbeni stranki sprejmeta v obliki dodatka k tej pogodbi.
25. člen
Ta pogodba je sestavljena in podpisana v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme kupec
štiri in prodajalec dva izvoda.
PRODAJALEC:

KUPEC:
Javno podjetje
Komunala Zagorje, d.o.o., Zagorje ob Savi
Sandi Grčar
(direktor)

Priloge te pogodbe in njen sestavni del so:
- razpisna dokumentacija junij 2020;
- zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
- izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,

RAZPISNI OBRAZEC 13

IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENIC Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Ponudnik ________________________________________________________________________
pod kazensko in materalno odgovornostjo izjavljam, v kolikor bom pozvan k podpisu
pogodbe, najkasneje v petih (5) dneh po podpisu pogodbe po javnem naročilu za »dobava
tovornega vozila s teleskopsko platformo«, predložil tri (3) bianco menice z menično izjavo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz podpisane pogodbe, plačljivo na prvi poziv, z
oznako »brez protesta« v višini deset (10) % pogodbene cene (z vključenim DDV) in z
veljavnostjo en (1) mesec po izteku veljavnosti pogodbe.

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj: ___________________
________________________
Datum: _________________

Žig

________________________
Podpis odgovorne osebe

RAZPISNI OBRAZEC 14
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH
OSEB
Pooblastilo oddajamo kot: (se označi z X)
☐ ponudnik
☐ skupni ponudnik
☐ podizvajalec
☐ z uporabo instituta zmogljivosti drugih subjektov
Ponudnik/gospodarski
subjekt/partner/podizvajac:
__________________________________________________________________
Naslov:
__________________________________________________________________
Matična številka gospodarskega subjekta:
_________________________________________________________________
pooblaščam naročnika Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, da za potrebe preverjanja ponudnikov in s tem neobstoja razlogov za
izključitev ponudnikov po 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18) pri izvajanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za
javni razpis za – »Dobavo tovornega vozila s teleskopsko platformo«, pri Ministrstvu za
pravosodje pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb, ki
se vodi pri Ministrstvu za pravosodje.

OPOMBA:
V
primeru,
da
ponudnik
na
javnem
razpisu
sodeluje
s
podizvajalcem/ponudnikom v skupni ponudbi/z uporabo instituta zmogljivosti drugih
subjektov mora razpisni obrazec 11 predložiti tudi za vsakega podizvajalca/ponudnika v
skupni ponudbi.

ponudnik/partner

žig

(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

RAZPISNI OBRAZEC 14a

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH
OSEB
Pooblastilo oddajamo kot: (se označi z X)
☐ ponudnik
☐ skupni ponudnik
☐ podizvajalec
☐ z uporabo instituta zmogljivosti drugih subjektov

__________________________________________________________________
Ponudnik/gospodarski subjekt/partner/podizvajalec:

__________________________________________________________________
Zakoniti zastopnik* (navesti točno funkcijo):
(ime in priimek čitljivo)

__________________________________________________________________
Naslov:
(dejansko prebivališče zakonitega zastopnika)

_________________________________________________________________
EMŠO zakonitega zastopnika:
pooblaščam naročnika Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410
Zagorje ob Savi, da za potrebe preverjanja ponudnikov in s tem neobstoja razlogov za
izključitev ponudnikov po 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18), pri izvajanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za javni
razpis za – »Dobava tovornega vozila s teleskopsko platformo« pri Ministrstvu za
pravosodje pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb, ki
so zakoniti zastopniki ponudnika oziroma oseb, ki so članice njegovega upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa ali imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje
ali nadzor v njem, ki se vodi pri Ministrstvu za pravosodje.
*Ponudnik naj predloži toliko pooblastil za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih
oseb, kolikor zakonitih zastopnikov oziroma oseb, ki so članice njegovega upravnega,

vodstvenega ali nadzornega organa ali imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje
ali nadzor v njem, ima.
OPOMBA:
V
primeru,
da
ponudnik
na
javnem
razpisu
sodeluje
s
podizvajalcem/ponudnikom v skupni ponudb/z uporabo instituta zmogljivosti drugih
subjektov mora razpisni obrazec 11a predložiti tudi za vsakega podizvajalca/ponudnika v
skupni ponudbi.
Podpis zakonitega zastopnika
ponudnika:
žig

(podpis)

RAZPISNI OBRAZEC 15

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

Ponudnik _______________________________________________________________________
pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da s podpisom pogodbe za javno
naročilo male vrednosti za »Dobava tovornega vozila s teleskopsko platformo« prevzemam
tudi vse oblike odgovornosti in obvezo povračila vseh oblik škode, nastale zaradi mojega
nepravilnega (napačno, nepravočasno, pomanjkljivo, v nezadostnem obsegu, v nasprotju z
navodili kontaktne osebe, idr.) izvajanja oz. neizvajanja Dobave tovornega vozila s
teleskopsko platformo v obsegu, ki je predmet te pogodbe.

Ime in priimek odgovorne osebe:
Kraj: ___________________
________________________
Datum: _________________

Žig

________________________
Podpis odgovorne osebe

RAZPISNI OBRAZEC 16
SOGLASJE PODIZVAJALCA
(za neposredna plačila)

Naziv podizvajalca: __________________________________________________________
Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________________________________
Davčna številka podizvajalca: __________________________________________________
Matična številka podizvajalca:
______________________________________

Številka
transakcijskega
računa
podizvajalca:
IBAN
SI56
_____________________________________________________________________________,
odprt pri _____________________________________________________________________
Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da bo naročnik Javno
podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi za javno naročilo,
katerega predmet je »Dobava tovornega vozila s teleskopsko platformo« namesto ponudnika
____________________________________________________________________/vpiše se naziv
ponudnika/ poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, kot podizvajalcu.
Opomba: Razpisni obrazec se odda, če ponudnik nastopa s podizvajalcem in le-ta zahteva neposredna
plačila.

Kraj: ____________________

Datum: __________________

Podpisnik (ime in priimek):
_______________________
Žig

_______________________
Podpis odgovorne osebe podizvajalca

