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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI Z OZNAKO

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»»IZBIRA IZVAJALCA ZA PREVZEM NEVARNIH ODPADKOV«
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Podatki o naročniku
Naročnik:

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34
1230 Domžale

Kontaktna oseba:

Matjaž Draksler

Telefon:

01 729 54 40 ali 01 729 54 30

Telefaks:

01 729 54 50

Elektronski naslov:

info@jkp-prodnik.si

Podatki o ponudnikih
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega razpisa.

Predložitev ponudbe
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb s priporočeno pošiljko po
pošti na naslov :
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
ali osebno v tajništvu na naslovu naročnika vsak delovni dan med 8.00 in 12.00 uro do
dneva, določenega za oddajo ponudb.
Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj
navedeni naslov do dne 30.6.2016 najkasneje do 09.30 ure.
Vse nepravočasno predložene ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma
nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz
postopka odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom.

Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 30.6.2016, ob 10:00 uri na
naslovu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, sejna
soba v I. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko
na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe.

Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije

Gospodarski subjekt lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno
dokumentacijo in sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih
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naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si, najpozneje do 09.05.2016 do 12:00 ure. Na
zahteve za dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, investitor ne bo odgovarjal.
Investitor bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni
strani: www.enarocanje.si.
Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne
dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko investitor spremeni ali dopolni razpisno
dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo investitor objavil na portalu javnih
naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si.
Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na
portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse
ponudnike.
Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo investitor v skladu s
potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno
podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in
obveznosti investitorja in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz
podaljšanega roka za oddajo ponudb.

Predmet javnega naročila:
Prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev zbranih v zbiralnih akcijah in na zbirnem
centru:
Klasifikacijska št.
odpadka

Opis

EM Količina

150111 Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden oklop (npr. iz KG

2.200

200113 Topila

KG

6.500

200114 Kisline

KG

100

200115 Alkalije

KG

100

200117 Fotokemikalije

KG

3.50

200119 Pesticidi

KG

1.000

200125 Jedilno olje in maščobe

KG

1.600
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200126 Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25

KG

6.850

200127 Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne KG 110.800
200129 Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

KG

4.200

200199 Drugi tovrstni odpadki

KG

200

300018 Delo delavca pri sprejemu nevarnih odpadkov v akcijah

H

200

Storitev obsega prevzem, odvoz in odstranjevanje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev.
Nevarni odpadki se zbirajo na dva načina:
1. V sklopu akcije »zbiranja nevarnih odpadkov». Akcija poteka dva krat letno, v
spomladanskem in v jesenskem terminu. Vsaka akcija traja cca 10 dni, na 22
prevzemnih mestih (v občinah Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče).
Odpadki, se zbirajo v zabojniku za zbiranje nevarnih odpadkov, ki ga priskrbi
naročnik. Prav tako naročnik poskrbi za prevoz zabojnika med posameznimi
lokacijami akcije. Vsakodnevno vračanje zabojnika za zbiranje nevarnih odpadkov
na center za ravnanje z odpadki Dob, omogoča dnevno tehtanje zbranih nevarnih
odpadkov. Za čas akcije ponudnik zagotovi usposobljenega delavca, ki pomaga
razvrščati nevarne odpadke in zagotavlja statistiko obiska na posamezni akciji ter
količino prevzetih odpadkov.

2. Celoletno zbiranje nevarnih odpadkov na centru za ravnanje z odpadki Dob (CRO
Dob), Domžale. Nevarni odpadki se zbirajo v zato namenjenem zabojniku, ki je
stacioniran na CRO Dob.

Neglede na vrsto zbiranja nevarnih odpadkov. Ponudnik prevzame nevarne odpadke na
CRO Dob in poskrbi za nalaganje, transport in ustrezno nadaljnjo obdelavo nevarnih
odpadkov. Odvoz se izvaja po potrebi (ko se zabojnik za nevarne odpadke napolni) na
podlagi pisnega naročila (e-pošta, telefaks, pošta) pooblaščenega delavca naročnika
(vodja CRO ali vodja oddelka za ravnanje z odpadki). Vsi nevarni odpadki morajo bit pred
odvozom stehtani. Na podlagi tehtalnih listov se izdajo evidenčni listi.
CENA se računa za prevzem iz centra za ravnanje z odpadki Dob in zajema vse morebitne
stroške iz zgornjega odstavka.

Obvezni pogoj : STATUS ZBIRALCA NEVARNIH ODPADKOV
Priložiti dokazilo
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Merila
Točkovanje:
Ponudbena cena brez DDV

90 %

Reference

10 %

Ponudbena cena:
Merilo upošteva ponudbeno ceno, vrednost merila znaša 90% in določa maksimalno
število točk 90.
Število točk se določa: NAJNIŽJA CENA/ PONUJENA CENA * 90

Reference:
Merilo upošteva količino prevzetih odpadkov iz gospodinjstev v letih 2013, 2014, 2015.
Vrednost merila znaša 10 % in določa maksimalno število točk 10.
kg
Nad 1.400.000

10 točk

1.200.000 1.399.999 8 točk
1.000.000 1.199.999 6 točk
800.000

999.999 4 točk

600.000

799.999 2 točk

Ponudnik poda izjavo. Naročnik si pridrži pravico, da od ponudnika zahteva seznam
referenc s kontaktnimi podatki za preverjanje točnosti navedbe. V primeru , da ponudnik
tega ne omogoči ali da podatki ne ustrezajo tistim v ponudbe se ponudba izloči.
V primeru, da več ponudnikov zbere enako število točk bo najugodnejši ponudnik z
najnižjo ponudbeno ceno. V primeru več ponudnikov z isto ceno, se kot najugodnejšega
se izbere tistega ponudnika , ki je ponudbo oddal prej.

Podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci, mora v ponudbi
navesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih, ki so navedeni v obrazcu »podizvajalci«.
Ponudnik

mora

v

ponudbi

predložiti

tudi

soglasje

podizvajalca

oziroma

vseh

podizvajalcev, če je le-teh več, na podlagi katerega (-ih) bo naročnik namesto glavnega
izvajalca

poravnaval

podizvajalčeve

terjatve

podizvajalcu(-em).
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Soglasje podizvajalca za neposredna plačila je soglasje, na podlagi katerega naročnik
namesto glavnega izvajalca poravnava podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca
neposredno podizvajalcu.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbe naročila.

Način in rok plačila
Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan po
vsaki dobavi posod.
Rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od datuma prejema računa.
V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa z podizvajalci, je rok plačila ponudniku in
njegovim podizvajalcem enak kot je navedeno zgoraj. Ponudnik mora računu priložiti
račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Revizija postopka
Pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega
naročila se ureja v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja.

Izločitev ponudbe
Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo
oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo izločene.

Vsak ponudnik mora za prevzeti posel predložiti dokazilo o izpolnjevanju osnovnih,
ekonomsko-finančnih in tehničnih pogojev. V nasprotnem primeru bo njegova ponudba
označena za nepopolno in izločene iz nadaljnjega postopka.



Osnovna sposobnost:

a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za finance.
b. Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za
dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3,
d. Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni
poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov
in sodišče o tem postopku še ni odločilo, oziroma je sodišče pravnomočno
odločilo o potrditvi prisilne poravnave.
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e. Ponudnik v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali določbami države
investitorja, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
vrednosti 50,00 EUR ali več.
f. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
g. Ponudniku investitor na upravičeni podlagi ne more dokazati veliko
strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil.

Naročnik mora izločiti iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogoje
na podlagi 4. odstavka 75.člena ZJN-3.

Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vsebine referenc ponudnikov, v kolikor
naročnik ugotovi, da je bila referenca podana z lažnim prikazovanjem podatkov, bo
naročnik takšno ponudbo ponudnika zavrnil kot nepravilno.
Izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila mora
naročniku na njegov poziv posredovati 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.
Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku
osmih dni od prejema poziva.
Protikorupcijsko določilo:
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o
izbiri, bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja
na delo in odločitve komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in
izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe
do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko
povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve
postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev
ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske
komisije.
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene od predloženih ponudb, oziroma da
odstopi od tega razpisa vse do pričetka veljavnosti pogodbe, podpisane z izbranim
ponudnikom.
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Variantna ponudba
Variantne ponudbe niso dopustne.

Cena
Cene v ponudbi morajo biti izražene v eurih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz
katerih so sestavljene. Ponudnik mora izpolniti ponudbo na priloženem obrazcu.
V primeru, da ponudnik daje popust, mora le-tega navesti v ponudbi in ga upoštevati v
končni skupni ponudbeni ceni. Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbi in upoštevani v
končni skupni ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali pri ocenjevanju ponudb.
Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do zaključka posla.

Veljavnost ponudbe
Ponudbe morajo veljati 90 delovnih dni od dneva oddaje ponudbe.
Pogodba
Ponudnik mora podpisati pogodbo najkasneje v roku 3 (treh) delovni dni po prejemu s
strani naročnika podpisane pogodbe.

Obvestilo o oddaji naročila
Naročnik bo ponudnika obvestil o odločitvi o oddaji naročila na način predpisan v ZJN-3.

Ekonomsko-finančna sposobnost

Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.

Ponudnik mora izpolnjevati naslednji pogoj:


da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad). Kot
dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni podjetnik
BON -1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo ponudbe.
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PODATKI O PONUDNIKU
naziv ponudnika

naslov ponudnika:

kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:

telefon:
fax:

identifikacijska številka ponudnika:

matična številka ponudnika:

št. transakcijskega računa:

pooblaščena oseba za podpis
ponudbe in pogodb:

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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OBRAZEC PONUDBE
Na osnovi postopka oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca za prevzem
nevarnih odpadkov« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko , dajemo
ponudbo, kot sledi:
Datum:

________________

Ponudnik:
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska številka:
Ponudbena cena
Ponudbena cena na enoto mere (brez DDV):
Klas. št.

Opis

EM

Količina

odpadka
150111

Kovinska embalaža, ki vsebuje nevaren trden

KG

2.200

Cena /

Cena brez

EM

ddv

oklop
200113

Topila

KG

6.500

200114

Kisline

KG

100

200115

Alkalije

KG

100

200117

Fotokemikalije

KG

350

200119

Pesticidi

KG

1.000

200125

Jedilno olje in maščobe

KG

1.600

200126

Olja in maščobe, ki niso navedeni pod 20 01 25

KG

6.850

200127

Barve, tiskarske barve, lepila in smole, ki

KG

110.800

vsebujejo nevarne
200129

Čistila (detergenti), ki vsebujejo nevarne snovi

KG

4.200

200199

Drugi tovrstni odpadki

KG

200

300018

Delo delavca pri sprejemu nevarnih odpadkov v

H

200

akcijah
Skupaj (brez ddv):

Stran 10

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Oznaka JN 002951/2016-W01

Reference

Količina prevzetih odpadkov iz gospodinjstev v letih 20132015
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v
primeru odstopa naročnika od naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v
zvezi z izdelavo ponudbe.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

Stran 11

kg

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Oznaka JN 002951/2016-W01

IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK

Soglašamo, da pooblaščeni investitor popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so
ugotovljene pri računskem preverjanju ponudb.

Pooblaščeni investitor bo očitne računske napake odpravil ob pisnem soglasju
ponudnika na naslednji način:
- kjer se bo pojavila razlika med zneski, izraženimi v številkah in zneski,
izraženimi z

besedami, bo investitor upošteval zneske, izražene v številkah;

- kjer se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV, bo investitor
upošteval ponudbeno ceno brez DDV in pravilno preračunal ceno z DDV;
- kjer se bo pojavila napaka v množenju cene na enoto in količine, bo investitor
upošteval ceno na enoto in bo popravil skupni zmnožek;
- kjer se bo pojavila napaka v seštevku, bo investitor popravil seštevek.

Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Ponudnik

____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
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IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro
izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov« Objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko , izjavljamo da:

-

nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi
ministrstvo, pristojno za finance,

-

smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.

-

ne mi ne naš zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3,

-

nismo v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni
poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih
postopkov in sodišče o tem postopku še ni odločilo, oziroma je sodišče
pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave,

-

v skladu s predpisi države,
investitorja,

kjer imamo sedež ali določbami države

na dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih

obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznost v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo v vrednosti 50,00 EUR ali več,
-

nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek
v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem

-

nam investitor na upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil

Investitorju dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni
možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v določenem roku
predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.
V _____________, dne_______________
Ponudnik
____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________
(podpis)
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IZJAVA PONUDNIKA, O IZPOLNITVI VSEH ZAPADLIH POGODBENIH
OBVEZNOSTI DO NAROČNIKA

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro
izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko , izjavljamo, da:

- smo v obdobju zadnjih dveh let pravočasno izpolnili vse morebitne zapadle pogodbene
obveznosti do naročnika oz. da v zadnjih dveh letih do naročnika nismo imeli pogodbenih
obveznosti;

- zoper nas s strani naročnika v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega
javnega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali
garancija za odpravo napak v garancijskem roku;

-v naših ponudbah v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila
ni bilo izjav ali drugih navedb, ki vplivajo na izbiro ponudbe, za katere se je izkazalo, da
so neresnične ali zavajajoče;

- nam v obdobju zadnjih dveh let pred objavo predmetnega javnega naročila ni bila na
katerikoli način dokazana huda strokovna napaka, kot na primer: slabša kvaliteta izvedbe
del od dogovorjene, nestrokovna izvedba, itd… na področju povezanem s predmetom
javnega naročila.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro
izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov« Objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko, pooblaščamo naročnika – Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta
34, 1230 Domžale, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so
potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti
po predmetnem javnem naročilu, in sicer:
a) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo) in
b) dokazila oz. podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike

(navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad
ponudnikom):

Ime

in

priimek:

Naslov:

Datum

Kraj in občina

rojstva:

rojstva:

Opomba:
V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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POGODBA O IZVAJANJU STORITEV PREVZEMA NEVARNIH ODPADKOV

Naročnik:

Javno komunalno podjetje Prodnik, d.o.o., Savska 34, 1230
DOMŽALE ,ki ga zastopa direktor Marko Fatur,
Ident.št. za DDV: SI54471656
Matična številka: 5227739

Izvajalec:

___________________________________________________________
ki ga zastopa direktor________________________
Iden.št. za DDV: ____________________
Matična številka: ____________________

1.člen

Predmet pogodbe je prevzem nevarnih odpadkov iz gospodinjstev za potrebe naročnika,
v obsegu, skladnim z zahtevami javnega naročila po postopku oddaje naročila male
vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN 002951/2016-W01 z dne
____________ ter na osnovi ponudbe izvajalca, ki je sestavni del pogodbe.
2.člen

Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno po predmetnem razpisu na osnovi prejete
ponudbe v višini:

_______________________EUR (brez DDV)

3. člen

/se upošteva le v primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci/
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem:

/navesti naziv, polni naslov, matično
številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/, in sicer bo navedeni podizvajalec


________________________________________
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izvajal ____________________________________________. /navesti podatke o delu izvedbe, ki

ga bo izvajal podizvajalec: predmet, količina, vrednost, lokacija in rok izvedbe teh del/
Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, v skladu z
ZJN. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so
sestavni del in priloga te pogodbe.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do
izvajalca v tej pogodbi.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve
pogodbe z novim podizvajalcem pred spremembo o tem pridobil pisno soglasje
naročnika. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega
soglasja, lahko odstopi od pogodbe.
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru spremembe podizvajalca ali sklenitve pogodbe z
novim podizvajalcem v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložil:
-

v primeru spremembe podizvajalca – izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti
prvotnemu podizvajalcu,

-

pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in

-

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
4.člen

Izvajalec se zavezuje, da bo prevzem odpadkov, ki so predmet pogodbe izvedel v roku 10
delovnih dni od prejema zahtevka s strani naročnika.
V primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v dogovorjeni količini,
kvaliteti ali dogovorjenih rokih, ima naročnik

pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki

znaša 1 promil od celotne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar vsota
pogodbenih kazni lahko znaša največ 5% celotne pogodbene vrednosti.

5.člen
Naročnik bo naročal storitev z zahtevkom (pisno, fax ali elektronska pošta), podpisanim s
strani pooblaščene osebe.
Izvajalec izstavi naročniku račun po opravljeni storitvi. Poleg računa izvajalec priloži
zahtevek naročnika ter s strani naročnika podpisan evidenčni list, iz katerega je jasno
razviden obseg opravljenega dela.
Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 dni od dneva
prejema računa na transakcijski račun izvajalca št. ________________________.
Če naročnik reklamira del zneska v računu se zavrne celoten račun.
Izvajalec mora računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. /tekst

glede podizvajalcev se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/
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V primeru zamude plačila ima izvajalec oziroma podizvajalci pravico od naročnika
zahtevati plačilo zakonskih zamudnih obresti. /tekst glede podizvajalcev se upošteva v

primeru, da prodajalec nastopa s podizvajalci/

6. člen
Pooblaščena oseba naročnika je Matjaž Draksler, kontaktna oseba pa Simon Urankar.
Pooblaščena oseba izvajalca je _________________________.
Pogodbeni stranki morata v roku treh delovnih dni pisno obvestiti drug drugega o
spremembi oseb iz tega člena.

7. člen
Vsaka pogodbena stranka sme odstopiti od te pogodbe, če se med izvajanjem te pogodbe
izkaže, da druga stranka ne izvaja oziroma ne izpolnjuje pogoje za medsebojno
sodelovanje dosledno na način, kot ga opredeljuje ta pogodba, in sicer po neuspešnem
preteku primernega roka za izpolnitev obveznosti za odpravo napak.

8. člen
Protikorupcijska klavzula
Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali
kakem drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju,
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi,
oddelku, agenciji), oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z
namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali
drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na
katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega organa, tako da bi s tem
pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu spolnitvenemu pomočniku,
zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru
kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa
pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

9.člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega
podizvajalca.
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Naročnik in izvajalec se dogovorita, da bosta vse eventuelne spore reševala sporazumno.
V kolikor sporov ne bosta mogla rešiti, se dogovorita, da bo spor reševalo pristojno
sodišče v Domžalah.
10.člen
Za ostale primeri, ki niso zajeti s to pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega
zakonika in relevatnih predpisov.
11.člen
Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki ter se sklepa za dobo 2 (let)
oz. do izčrpanja pogodbenega zneska.
12. člen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po dva
izvoda.

______, dne _____________

Domžale, dne__________

Izvajalec:

Naročnik:

JKP Prodnik, d.o.o.

Direktor:

Direktor:
Marko Fatur
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PONUDBA S PODIZVAJALCI
V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno za tem listom predložiti:
- podatke o podizvajalcih na obrazcu
- izjavo ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju
- izjavo vsakega podizvajalca, da bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila
- izjavo ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika
- udeležba podizvajalcev
-

pogodbo

o

sodelovanju

pri

izvedbi

razpisanega

javnega

naročila

s

vsakim

podizvajalcem (pripravi ponudnik sam);
-

izjavo pod civilno in kazensko odgovornostjo, da ima poravnane vse zapadle

obveznosti

do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (pripravi

ponudnik sam);
Za vsakega podizvajalca:
-

izjavo o registrirani dejavnosti, ki je predmet tega razpisa

-

izjava podizvajalca, da ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku

-

izjava podizvajalca, da zoper njega ni uveden

postopek prisilne poravnave,

stečajni postopek, likvidacijski postopek, itd.
-

izjava, da ima podizvajalec poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve

-

izjava podizvajalca, da ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih
delov
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PODATKI O PODIZVAJALCU

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA:

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS SOGLASJA ZA
IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL NAROČNIKA:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINANČNEM POSLOVANJU
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro
izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov« Objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN 002951/2016-W01izjavljamo, da se v primeru, da bomo izbrani kot
najugodnejši ponudnik – izvajalec, zavezujemo:


kot prevzemnik tega javnega naročila za odstop svojih terjatev do naročnika v
korist podizvajalcev in kooperantov za izkazane ter potrjene terjatve izvajalcev,
podizvajalcev in kooperantov do nas kot izvajalca del;



da bomo poplačali svoje obveznosti, kooperantom in podizvajalcem, v enakih
rokih plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del za plačilo obveznosti
naročnika do nas kot izvajalca v zvezi s tem javnim naročilom;



da bomo priznali in obračunali ter plačali kooperantom in podizvajalcem del
zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih
zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve
podizvajalcev in kooperantov;



da bomo pred sklenitvijo podizvajalskih in kooperantskih pogodb pridobili pisno
soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb.

OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s
podizvajalcem.
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro
izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov« Objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi storitve v
vrednosti ________________________EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.
Soglašamo, da investitor naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo
sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi
naročila____________________________________ plačuje neposredno na naš transakcijski
račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in
bodo priloga situaciji, ki jo bo investitorju izstavil izvajalec.
V skladu s predpisi države, kjer imamo sedež oz. določbami države investitorja, na dan
oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v vrednosti 50,00
EUR ali več.
Investitorju dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov,
organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni
možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv investitorja v določenem roku
predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec

____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)

OPOMBE: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s
podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
Kraj in datum:

Podizvajalec:

Žig in podpis:
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IZJAVA PONUDNIKA, DA BO PRED ZAMENJAVO PODIZVAJALCA
PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Izbiro
izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov« Objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko , izjavljamo, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred
zamenjavo o zamenjavi pridobili pisno soglasje naročnika.

OPOMBA: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

V zvezi z javnim naročilom po postopku oddaje naročila male vrednosti za »izbiro
izvajalca za prevzem nevarnih odpadkov« Objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko , izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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POŠILJATELJ:
______________________________
______________________________
Kontaktna oseba:________________
Telefon:_______________________
Telefaks:______________________
E-naslov:______________________
ponudba
sprememba
umik

NE ODPIRAJ – PONUDBA

NASLOVNIK:

(Javno naročilo po postopku oddaje
naročila male vrednosti za izbiro
izvajalca

za

prevzem

nevarnih

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

odpadkov objavljenega na portalu
javnih naročil pod številko )

Savska 34

(izpolni vložišče naročnika):
Datum prispetja:________________

1230 Domžale

Ura prispetja:___________________
Zaporedna št. ponudbe:__________
Podpis: _______________________
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