Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
JN1253/2016 – PREVZEM LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ IZ GOSPODINJSTEV

1230 Domžale, Savska cesta 34

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA STORITVE PO ODPRTEM POSTOPKU

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Oddaja naročila storitve po odprtem postopku
»IZBIRO IZVAJALCA ZA PREVZEM LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ IZ GOSPODINJSTEV«

Objava:

Portal javnih naročil objava št. JN1253/2016
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1.1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Podatki o razpisu in predmet razpisa

Na podlagi 24. in 25. člena Zakona o javnem naročanju -ZJN2 Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o., vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno
dokumentacijo, na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016 za oddajo naročila storitev po odprtem postopku zbiranja ponudb
za izbiro izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev.
Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: odprti postopek

1.2

Podatki o naročniku

Naročnik:

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

Kontaktna oseba:

Matej Kovačič

Telefon:

01 729 54 40 ali 01 729 54 30

Telefaks:

01 729 54 50

Elektronski naslov:

info@jkp-prodnik.si

1.3

Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter
izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.

1.4

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 04.04.2016 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.
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1.5

Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 04.04.2016, ob 10.00 uri na
naslovu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, velika
sejna soba v I. nadstropju.
Predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za zastopanje ponudnika, lahko
na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe.

1.6

Dodatna pojasnila ponudnikom

Ponudniki lahko pisno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo,
vendar ne pozneje kot 6 dni pred rokom, ki je določen za predložitev ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter
po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del
razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem!
Domžale, 23.02.2016

Naročnik:
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Zakoniti zastopnik
naročnika:
Marko Fatur, direktor
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB

2.1

Splošni del

2.1.1

Pravna podlaga

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov:


Zakon o javnem naročanju ZJN2



vsa pozitivna zakonodaja, ki ureja dotično področje.

2.1.2

Naročnik, predmet in vsebina javnega razpisa

Naročnik javnega razpisa je Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34,
1230 Domžale.

Predmet javnega naročila je:
Izbira izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev
Opis javnega naročila:
Uredba o ravnanju z organskimi kuhinjskimi odpadki in občinski odloki o javni službi
zbiranja in odvažanja komunalnih odpadkov zavezujejo izvajalca javne službe (naročnika),
da v okviru opravljanja javne službe zagotovi tudi ločeno zbiranje kuhinjskih odpadkov iz
gospodinjstev.
Predmet oddaje:
Predmet oddaje so biološki odpadki:
- 20 01 08 organski kuhinjski odpadki
- 20 02 01 odpadki primerni za kompostiranje
zbrani v sistemu rednega zbiranja bioloških odpadkov iz gospodinjstev. Biološki odpadki
se bodo zbirali s smetarskimi vozili na posameznih prevzemnih mestih.
Osnovne zahteve:
Prevzem biorazgradljivih odpadkov
Prevzem bioloških odpadkov mora biti zagotovljen od ponedeljka do petka med 6,00 in
18,00 uro,ob sobotah od 8,00 do 14,00 ure na lokaciji CRO Dob. Izvajalec mora
zagotoviti ustrezno opremo (ustrezno število vodotesnih pokritih zabojnikov) za izvedbo
transporta celotne dnevne količine na lokacijo predelave in le to tudi opraviti. Izvajalec
mora zagotoviti, da bosta vsak delovni dan do 10h na voljo najmanj 2 prazna kotalna
zabojnika v katera bo vozilo naročnika iztreslo odpadke.
Predvidena količina za prevzem je 10 000 ton v času 20 mesecev. Mesečna količina v
poletnih mesecih lahko preseže 600 t (30 t dnevno). V zimskih mesecih je količina
ocenjena na 300 t.
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Vsak prevzem odpadkov se stehta (vsaka vožnja: polno in prazno). Na podlagi tehtanja se
izda potrdilo - prevzemnica.
Evidenčni list se potrdi mesečno.
Obračun prevzema:
Osnova za obračun je masa prevzetih odpadkov.
Prevzemnice – tehtalni listi so v treh izvodih, od katerih:
- 1 izvod prejme naročnik
- 1 izvod se priloži k mesečnemu računu
- 1 izvod prejme prevzemnik
Prevzemnica - tehtalni list mora vsebovati sledeče podatke:
- datum in ura prevzema odpadkov
- registrska številka vozila
- količina
Obračun se bo vršil na podlagi tehtalnih listov enkrat mesečno.

2.1.3

Prekinitev postopka oddaje naročila

Naročnik si pridržuje pravico postopek prekiniti, razveljaviti ali zaključiti brez oddaje
naročila, če se v času po objavi javnega razpisa oziroma povabila k oddaji ponudb
kakorkoli spremenijo pogoji za oddajo naročila.
2.1.4

Dodatno naročilo

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda (skladno z določili 29.
člena ZJN-2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne
objave. Naročnik z izvajalcem sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.
Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto in drugi kalkulativni
elementi iz osnovne pogodbe, vključno s popustom, ki ga nudi ponudnik.

2.2

OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH MORAJO PREDLOŽITI
PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV

Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi
fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma
dokazilo, ga mora ponudnik prinesti v vpogled). Dokazila so lahko stara največ 30 dni,
razen če ta navodila ne določajo drugače, in morajo odražati aktualno pravnorelevantno
stanje.
Ponudba mora vsebovati vse ustrezno izpolnjene obrazce (priloge) in zahtevane
dokumente, in sicer:
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Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloge A/1) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in
te razpisne dokumentacije.



Izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku (priloga št. A).



Izpolnjen obrazec Udeležba podizvajalcev (priloga št. H), v kolikor ponudnik nastopa s
podizvajalcem. V kolikor ponudnik ne nastopa s podizvajalcem, mora podati izjavo,
da ne nastopa s podizvajalcem (priloga B/1).



Originalni dokumenti za finančna zavarovanja:
o

Originalna garancija za resnost ponudbe v višini 5 % predračunske ponudbene
vrednosti (brez DDV), izdana v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije
in vzorcem na obrazcu (priloga C/1).

o

Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala nepreklicno garancijo
oz. dala ustrezno zavarovanje pri zavarovalnici na prvi poziv za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne vrednosti pogodbe (z DDV),
sklenjene med naročnikom in ponudnikom, za ves čas trajanja pogodbe
oziroma do dokončne izvedbe in dokončnega sprejetja pogodbenih del, v
skladu z vzorcem iz te razpisne dokumentacije. Vzorec izjave je v obrazcu
(priloga C/2).

Pravni status – pogoji za dokazovanje sposobnosti in obvezna dokazila:
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila.
DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/1).
Ponudnik ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku zaradi storitve dejanja navedenega
v prvem odstavku 42. člena Zakona o javnih naročilih (ZJN-2). DOKAZILO: Izjava
ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/2).
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek,
likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež. DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave
je v obrazcu (priloga D/3).
Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, v kolikor je za
opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom.
DOKAZILO: Izjava ponudnika. Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/4).
Ponudnik je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane tudi
tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji. DOKAZILO: Izjava ponudnika.
Vzorec izjave je v obrazcu (priloga D/5).
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Ekonomsko – finančni status – pogoji za dokazovanje sposobnosti in obvezna
dokazila:



Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih svojih
transakcijskih računov. DOKAZILO: Obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi
ponudnikov TRR, da ponudnikov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (če ima
ponudnik odprtih več TRR, predloži potrdila vseh bank). Zaželeno je, da ponudniki
predložijo seznam vseh bank in številko računov, odprtih pri teh bankah. Seznam
ponudniki pridobijo na spletni strani www.bsi.si/html/kazalo.asp (priloga E/1).



Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil
vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do naročnika. Zoper ponudnika 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 ponudnikovih ponudbah, danih naročniku, iz
obdobja 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. V obdobju zadnjih dveh let pred objavo tega naročila
ponudniku 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. DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga E/2).



Ponudnik

ne sme sodelovati pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov,

hkrati to velja tudi za podizvajalce DOKAZILO: Izjava ponudnika (priloga E/3).


Ponudnik mora sprejeti pogoje iz razpisne dokumentacije. DOKAZILO: Izjava
ponudnika (priloga E/4).



Ponudnik poda pooblastilo naročniku za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
DOKAZILO: Pooblastilo (priloga E/5)



Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati na vseh straneh, žigosati in
podpisati, s čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. DOKAZILO: Vzorec
pogodbe (priloga G).




Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (DOKAZILO: ponudnik izjavo
pripravi sam)

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno predložiti:
- podatke o podizvajalcih na obrazcu (priloga št. H/1);
- izjava ponudnika (priloga H/2)
- izjavo vsakega podizvajalca, da bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (priloga št.
H/3);
- izjavo ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje naročnika
(H/4);
- udeležba podizvajalcev (priloga H/5)
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- izjava ponudnika o neposrednih plačilih podizvajalcem (priloga H/6)
-

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);
- izjavo o registrirani dejavnosti, ki je predmet tega razpisa (priloga D/1)
- izjava podizvajalca, da ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku (priloga D/2)
-

izjava podizvajalca, da zoper njega ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni

postopek, likvidacijski postopek, itd. (priloga D/3)
-

izjava podizvajalca, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet

naročila, v kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s
posebnim zakonom (priloga D/4).
-

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

(priloga D/5)
-

obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi podizvajalčev TRR (priloga E/1)

-

izjava podizvajalca, da ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih

delov (priloga št. E/3).

Dodatni obvezni pogoji:


Ponudnik mora biti vpisan v evidenco zbiralcev ali predelovalcev bioloških
odpadkov ARSO za (predložiti fotokopijo potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov)



Ponudnik mora priložiti kopijo dovoljenja (izdajatelj Veterinarska uprava RS ) za
pretvorbo stranskih živalskih proizvodov 3. KATEGORIJE v kompost



Ponudnik mora imeti okoljevarstveno dovoljenje (v nadaljevanju OVD) za obrat/e
predelave bioloških odpadkov ki so predmet razpisa (klasifikacijske

številke

200108 in 200201) z minimalno kapaciteto 10.000 t letno (priložiti fotokopijo
OVD).


Ponudnik mora predložiti izjavo o letni in mesečni kapaciteti prevzema odpadkov,
ki mora znašati najmanj 6000 t (letno) oziroma 750t (mesečno) (priloga A/3).



Ponudnik mora biti registriran za dejavnost prevoza živalskih stranskih proizvodov
kategorije 3 ( predložiti ustrezen dokument VURS)



Ponudnik mora imeti reference za minimalno 25.000 t predelanih bioloških
odpadkov v letih 2013, 2014, 2015 (izpolnjena priloga A/2)

3

ZAHTEVE NAROČNIKA GLEDE GARANCIJ V ZVEZI Z NAROČILOM

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku
predložiti bančne garancije ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah. Bančne garancije
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ali ustrezna zavarovanja pri zavarovalnicah, ki morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi
poziv, po vsebini ne smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije. Pri
ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni izvajalec.

3.1

Garancija za resnost ponudbe

Garancija za resnost ponudbe v višini 5 % ponudbene vrednosti, izstavljena v skladu z
vzorcem garancije (priloga C/1). Kot ponudbena vrednost se šteje končna ponudbena
vrednost, navedena v obrazcu ponudbe, brez DDV. Garancija za resnost ponudbe mora
biti veljavna najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za oddajo ponudbe, z
možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije. Garancijo za resnost ponudbe
naročnik unovči, če ponudnik:


po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne;



zavrne sklenitev pogodbe;



po sklenitvi pogodbe ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v roku, določenem v razpisni dokumentaciji.

Nevnovčene garancije za resnost ponudbe se po pravnomočnosti oddaje javnega naročila
vrne neizbranim ponudnikom, izbranemu ponudniku pa po predložitvi garancijo oz.
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

3.2

Garancija oz. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo oz. zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti, za ves čas trajanja
pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem bančne garancije (priloga št. C/2). Garancijo
za dobro izvedbo del bo izbrani izvajalec moral predložiti najpozneje v 15 dneh po
podpisu pogodbe. Rok trajanja garancije mora biti najmanj 30 dni po zaključku storitve.
Kot pogodbena vrednost se šteje celotna pogodbena vrednost, navedena v pogodbi, z
DDV.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali
storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma
podaljšati njena veljavnost.
V primeru, da ponudnik v ponudbi nastopa skupaj s podizvajalci, mora garancija, ki jo
ponudnik izda naročniku za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti kriti tudi obveznosti
izvajalca – ponudnika do njegovih podizvajalcev.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec:


svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, količini in roku;



svojih obveznosti do podizvajalcev oziroma kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi
javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti
neposredno od naročnika.
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3.3

Tuji ponudniki

Če bo ponudnik predložil bančno garancijo tuje banke, si naročnik pridržuje pravico, da
preveri boniteto tuje banke pri Banki Slovenije. Tuja banka mora imeti najmanj Fitch
rating BBB+.
Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami
dokazil, ki odražajo aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje
države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred
pristojnim organom države, kjer ima tak ponudnik svoj sedež (upravnim ali sodnim
organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko zbornico) ali pisno izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni zakon. V Republiki
Sloveniji se izjava podana pod materialno in kazensko odgovornostjo šteje za izjavo dano
pod prisego.Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika
morajo biti prevedene v slovenski jezik po sodnem tolmaču.
4

Izdelava in predložitev ponudbe

4.1

Oblika ponudbe

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili
in predlogami iz razpisne dokumentacije.
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije
ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe
ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu
ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. Zaželeno je, da je ponudba razvrščena po
vrstnem redu, razvidnem iz točke 2 te razpisne dokumentacije.
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa
prazna mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali
natipkati, in le-te datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti
morajo biti originali.
Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in
podpisom.
Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika.
Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in
morajo biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni
posebej zahtevan.
Zahtevano je:


da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem dopisu
navesti skupno število strani v ponudbi;



da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja;



da so vse strani v ponudbi podpisane s strani odgovorne osebe in ožigosane;
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da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena
ali drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni mogoče
naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata;

Zaželeno je:


da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi.



da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se
dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje);



so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v poglavju
Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti
ponudniki za dokazovanje izpolnjevanja pogojev;

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na
odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma
ovoju mora biti nalepljen izpolnjen Obrazec prijave (priloga I/1).
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

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.

4.2

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 120 dni od dneva odpiranja ponudb.

5

Cena

Cene v ponudbi morajo biti izražene v Eurih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz
katerih so sestavljene. Ponudnik mora izpolniti ponudbo (priloga. A/1)
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V primeru, da ponudnik daje popust, mora le-tega navesti v ponudbi (priloga št. A/1) 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.
Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe.
Cene morajo biti fiksne in nespremenljive do zaključka posla.

5.1

Način in rok plačila

Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan do
8. dne v mesecu za pretekli mesec.
Rok plačila je 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.

6

IZLOČITEV PONUDBE

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo
oziroma ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo izločene.
Naročnik mora iz postopka javnega naročanja izločiti kandidata ali ponudnika, če:
– je pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 42. člena ZJN-2
- je le-ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. člena
ZJN-2
– ima na dan ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države naročnika zapadle,
neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili
davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Naročnik lahko iz postopka oddaje naročila izloči kandidata ali ponudnika, če:
-je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka
prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in
sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
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- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih
razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju;
- je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem;
- mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako
ali hujšo kršitev poklicnih pravil;
- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona,
v tem ali predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni
zagotovil.
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.
7

MERILA ZA IZBOR

Merila za izbiro so naslednja:
Ponudbena vrednost

Merilo upošteva ponudbeno vrednost, vrednost merila znaša 100 % in določa maksimalno
število točk 100

Izračun: (NAJNIŽJA PONUDBENA CENA / PONUDBENA CENA) * 100 (izračun števila točk na
2 decimalni mesti)
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Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno prejme 100,00 točk. Ostali ponudniki prejmejo štev.
točk izračunanih po zgornji formuli. Vsota doseženih točk posameznih merilih se giblje
med 0,00 in 100,00 točkami.
Najugodnejši je ponudnik, ki doseže največje število točk. Najmanj ugoden je ponudnik z
najmanjšim številom točk, ostali pa so razporejeni med njima glede na doseženo število
točk.
V kolikor 2 ponudnika dosežeta enako število točk in imata enako ponudbeno ceno je
ugodnejši ponudnik z večjo referenčno količino predelanih odpadkov v letih 2013, 2014,
2015 (obrazec A/2).
8

OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila naročnik ponudnike obvesti o svoji odločitvi o
oddaji javnega naročila enemu izmed ponudnikov.
9

SKLENITEV POGODBE

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po
pozivu k podpisu ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo
v tem primeru unovčil garancijo za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od
ponudbe.
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PODATKI O PONUDNIKU

Priloga A

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 pogodbe:

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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10 Obrazci
OBRAZEC PONUDBE

Priloga A/1

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku »Izbiro izvajalca za
prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, dajemo ponudbo, kot sledi:
Datum:

________________

I. Ponudnik:
Naslov:
Matična številka:
Identifikacijska številka:
II. Vrednost ponudbe:
V skladu z razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvajati storitev prevzema biorazgradljivih
odpadkov iz gospodinjstev:
Ponudbena cena:

EUR/kg

Skupna vrednost (brez DDV) :

Kapaciteta predelave: ____________ t letno. (priložiti kopijo OVD)
Reference: __________ t . (dokazilo: priloga A2)

Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka posla.

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:
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I Z J A V A o opravljenih storitvah

Priloga A/2

Podpisani: (Naziv in naslov naročnika, kontaktna oseba in telefonska številka )
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika):………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………..
za prijavo na javni razpis JN1253/2016

POTRJUJEMO


da je zgoraj navedeni ponudnik v letih 2013, 2014 in 2015

predeloval biološke

odpadke.

Storitve ocenjujemo kot kvalitetne v smislu upoštevanja tehničnih rešitev, realnih stroškov za
vsa dela, upoštevanja ukrepov za varstvo ljudi, dobrin, premoženja in okolja, zagotavljanja
nemotenega izvajanja vseh del in spoštovanja pogodbenih obveznosti

Količina

Obdobje

1
2
3
4
5
6
7
To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika, in se bo uporabilo samo za
potrjevanje referenc pri prijavi javnega razpisa JN1253/2016 pri Javnem komunalnem podjetju
Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale.

Kraj: …………………………

Podpis

odgovorne

naročnika:

Datum: ………………………
……………………………………
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I Z J A V A o prostih kapacitetah

Priloga A/3

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za
prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, izjavljamo:



da razpolagamo z minimalno 6000 t letno prostih kapacitet za prevzem in predelavo



da je mesečna kapaciteta prevzema odpadkov najmanj 750 t



da bo naročniku na voljo ustrezna količina vodotesnih pokritih zabojnikov za odlaganje

biorazgradljivih odpadkov

bioloških odpadkov pred transportom v predelavo

Pod civilno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da smo sposobni prevzeti celotno količino
biorazgradljivih odpadkov naročnika.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

……………………………………
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IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM

Priloga B/1

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za
prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, 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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VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE

Priloga C/1

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija številka:

V skladu z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za

»Izbiro

izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na Portalu javnih
naročil pod številko JN1253/2016 za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Javno
komunalno

podjetje

Prodnik

d.o.o.,

Savska

c.

34

1230

Domžale

je

ponudnik

..........................................................dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu
preskrbeti naročniku bančno garancijo v višini 5 % od predračunske ponudbene vrednosti (brez
DDV), kar znaša .................................................................... EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v skladu z
določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 8 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali
naročniku zgoraj
navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede,
da mu zahtevani
znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri
primer ali primera
gre.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št. ........./..........
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu
in (v primeru, da je
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celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z
naročnikom in mu ne
izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka
veljavnosti
ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
........................, ta garancija
preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka

(Žig in podpis)
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IZJAVA BANKE / ZAVAROVALNICE – FINANČNO ZAVAROVANJE ZA
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Priloga C/2
Banka /zavarovalnica:

(naziv in sedež banke/zavarovalnice)
bo izvajalcu:

(naziv in sedež ponudnika)
v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem.

Kraj in datum: ___________

Podpis in žig banke: _________________

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.________
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:
Garancija št.:
V skladu s pogodbo za »Izbiro izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev«
sklenjene med upravičencem Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o., Savska c. 34 1230
Domžale in …………………………………………………………… (naziv izvajalca) v skupni vrednosti
.......................................

EUR

z

DDV

(z

besedo........................................),

v

roku......................... (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 7
dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali znesek v višini 5 % od pogodbene
vrednosti (brez DDV), kar znaša ................................................................ EUR, če izvajalec
svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih,
opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev
tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. original Garancije št........../..........
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja do

dokončanja pogodbenih obveznosti. Po preteku navedenega roka

garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija
vrnjena.
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Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša
pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko
naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Banka(žig, podpis)
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IZJAVA

PONUDNIKA,

DA

JE

REGISTRIRAN

ZA

OPRAVLJANJE

Priloga D/1

DEJAVNOSTI, KI SO PREDMET TEGA NAROČILA

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za
prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
tega naročila.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Stran 24

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
JN1253/2016 – PREVZEM LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ IZ GOSPODINJSTEV

IZJAVA

PONUDNIKA,

DA

NI

V

KAZENSKEM

POSTOPKU

ALI

Priloga D/2

PRAVNOMOČNO OBSOJEN

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za
prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, izjavljamo, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja oz. pravnomočno obsojeni za storitev dejanj navedenih v 42. členu ZJN-2.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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IZJAVA PONUDNIKA, DA ZOPER NJEGA NI UVEDEN POSTOPEK

Priloga D/3

PRISILNE PORAVNAVE, STEČAJA, LIKVIDACIJE

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca
za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, izjavljamo, da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje našega poslovanja ali katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom, skladno s predpisi države, v kateri imamo sedež.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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IZJAVA

PONUDNIKA,

DA

IMA

DOVOLJENJE

ZA

OPRAVLJANJE

Priloga D/4

DEJAVNOSTI, KI JE PREDMET NAROČILA

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca
za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, da imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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IZJAVA PONUDNIKA, DA JE PORAVNAL DAVKE IN DRUGE OBVEZNE

Priloga D/5

DAJATVE

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za
prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod
številko JN1253/2016, objavljamo, da smo poravnali davke in prispevke in druge obvezne
dajatve v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež. Izjavljamo, da imamo poravnane vse
dajatve v Republiki Sloveniji.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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DOKAZOVANJE

EKONOMSKO

–

FINANČNE

SPOSOBNOSTI

Priloga E/1

PONUDNIKA

Ponudnik naj za tem listom predloži naslednja dokazila:

1.

Obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, da ponudnikov račun
v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran (če ima ponudnik odprtih več TRR, predloži
potrdila vseh bank).
Zaželeno je, da ponudniki predložijo seznam vseh bank in številko računov, odprtih
pri

teh

bankah.

Seznam

ponudniki

www.bsi.si/html/kazalo.asp
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IZJAVA PONUDNIKA, O IZPOLNITVI VSEH ZAPADLIH POGODBENIH

Priloga E/2

OBVEZNOSTI DO NAROČNIKA

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro
izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu
javnih naročil pod številko JN1253/2016, 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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IZJAVA PONUDNIKA O NESODELOVANJU PRI PRIPRAVI RAZPISNE

Priloga E/3

DOKUMENTACIJE

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca
za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil
pod številko JN1253/2016 izjavljamo, da nismo sodelovali pri pripravi razpisne
dokumentacije ali njenih delov, ter da nobeden od naših podizvajalcev ni sodeloval pri
pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISNE

Priloga E/4

DOKUMENTACIJE

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje javnega
razpisa za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca za prevzem ločeno
zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil pod številko
JN1253/2016, in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo
svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more
biti kontradiktorna tem pogojem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH

Priloga E/5

EVIDENC

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca
za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil
pod številko JN1253/2016, 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

Naslov:

priimek:

Datum

Kraj in občina

rojstva:

rojstva:

EMŠO:

Opomba:
V primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira.
Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

VZOREC POGODBE

Priloga G
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Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s
čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe!

Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 34, 1230 Domžale
ki ga zastopa direktor

Marko Fatur

Identifikacijska številka:

SI54471656

Matična številka:

5227739

in
Izvajalec: __________________________________________________________
ki ga zastopa direktor

_______________

Identifikacijska številka:

_______________

Matična številka:

_______________

skleneta

POGODBO O PREVZEMU LOČENO ZBRANIH FRAKCIJ IZ GOSPODINJSTEV

PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame ločeno zbrane frakcije iz
gospodinjstev, na osnovi izida javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil št.
JN1253/2016 in na osnovi odločitve o oddaji javnega naročila. Navedena dela se bodo
izvršila v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu s ponudbo ponudnika oz. izvajalca
št.___________ z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe.

2 .člen

S to pogodbo stranki urejata medsebojne pravice in obveznosti glede oddaje in prevzema
ločeno zbrane frakcije iz gospodinjstev, ki jo naročnik zbere v okviru izvajanja
gospodarske javne službe ravnanja z odpadki in za katero izvajalec zagotavlja prevzem
ter nadaljnje predpisano ravnanje.
3 .člen
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POGODBENA CENA
Pogodbena cena (brez upoštevanja DDV) za izvedbo pogodbenih del iz 1. člena

te

pogodbe znaša:
S K U P A J __________________ EUR

(z besedo: ________________________________ EUR 00/100)

OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA
4. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita za ceno, ki izhaja iz ponudbe in je sestavni del

te

pogodbe.
Osnova za obračun je stehtana masa odpadkov. Obračun se bo vršil na podlagi
prevzemnic enkrat mesečno.
Prevzemnice so sestavljene v treh izvodih, od katerih:
- 1 izvod prejme naročnik
- 1 izvod se priloži k mesečnemu računu
- 1 izvod ostane izvajalcu.
Enkrat mesečno mora izvajalec izdati evidenčni list za celotno mesečno količino.
Izvajalec bo račun za opravljeno storitev izstavljal na naslov naročnika. Račun bo izdan do
8. dne v mesecu za pretekli mesec. Računu morajo biti priložene prevzemnice in
evidenčni list iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. Osnova za obračun so podpisane
prevzemnice

s strani naročnika. Za datum opravljene storitve se upošteva datum

naročnikovega podpisa na zadnji prevzemnici, ki potrjuje kvaliteto in količino opravljenih
storitev za pretekli mesec.
Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 od prejema
računa na transakcijski račun izvajalca št.______________________.
Če naročnik reklamira del zneska po računu se zavrne celoten račun.

5. člen

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
Izvajalec:
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se zavezuje prevzeti obveznost prevzema ločeno zbrane frakcije iz gospodinjstev
ter storitev opravljati strokovno in kvalitetno in s skrbnostjo dobrega gospodarja;



se zavezuje izvajati svoje pogodbene obveznosti v dogovorjenih rokih;



ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v 15 dneh po podpisu pogodbe izroči
naročniku: Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 %
pogodbene cene, kar znaša _____________EUR, ki velja še 30 dni po izteku
veljavnosti pogodbe;



Mora imeti ves čas trajanja te pogodbe veljavna zahtevana dovoljenja in
dokumentacijo iz te razpisne dokumentacije



je dolžan obvestiti naročnika o kakršnih koli dejavnikih in dejavnostih, ki bi lahko
vplivale ali bile v nasprotju z naročnikovimi interesi ali bi pomenile konflikt
interesov in bi lahko pomembno vplivale na izpolnjevanje določil te pogodbe;



mora v roku 3 mesecev pred iztekom veljavnosti OVD in vpisa v evidenco
zbiralcev obvestiti naročnika o prenehanju veljavnosti le-teh;



zagotavlja prevzem bioloških odpadkov od ponedeljka do petka med 6,00 in
18,00 uro,ob sobotah od 8,00 do 14,00 ure na lokaciji CRO Dob;



zagotavlja ustrezno opremo (ustrezno število vodotesnih pokritih zabojnikov) za
izvedbo transporta celotne dnevne količine na lokacijo predelave in le to tudi
opraviti;



zagotavlja, da bosta vsak delovni dan do 10h na voljo najmanj 2 prazna kotalna
zabojnika, v katera bo vozilo naročnika iztresalo odpadke;



mora k računu priložiti prevzemnice in evidenčne liste;

OBVEZNOSTI NAROČNIKA
7. člen
Naročnik se obvezuje:


pred pričetkom izvajanja storitev

in sicer na zahtevo izvajalca posredovati

potrebne podatke s katerimi naročnik razpolaga in jih izvajalec potrebuje pri
izpeljavi predmeta naročila


posredovati izvajalcu urnik dela glede na dnevne potrebe naročnika



sodelovati z izvajalcem z namenom, da se pogodbeno delo izvrši pravilno



tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev
pogodbenega dela.

Vse reklamacije glede kakovosti in količine opravljenega dela mora naročnik sporočiti
predstavniku izvajalca v roku 24 ur na telefonsko številko _________________________.

8. člen
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POVRAČILO ŠKODE ZARADI ODSTOPA V CELOTI AL DELNEGA OSTOPA OD POGODBE

Če naročnik po podpisu pogodbe po svoji krivdi odstopi od pogodbe ali njenega dela,
mora plačati izvajalcu vse do tedaj opravljeno delo. Količino in vrednost opravljenega dela
naročnik in izvajalec ugotovita skupno.
Če izvajalec po svoji krivdi odstopi od predmeta pogodbe oz. njenega dela, je naročnik
upravičen do vnovčitve bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter
povračilo vseh stroškov.
9. člen
V primeru, da izvajalec krši določilo 6. Alineje 5.člena te pogodbe mora naročniku plačati
pogodbeno kazen, v višini 2‰ (dveh promilov) za vsak koledarski dan zamude od neto
vrednosti pogodbenega zneska.
Naročnik je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska,
ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna s mesečnim poplačilom.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z
nastankom škode naročniku.
V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko naročnik uveljavi tudi bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

ROKI IZVEDBE
10. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del takoj po podpisu
pogodbe.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
11. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa razmerja iz te pogodbe je Marko
Fatur, kontaktna oseba naročnika je Matej Kovačič, Vodja sektorja javna higiena, tel. 01
72 95 440.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ___

_________, tel. ___

kontaktna oseba izvajalca je _______ _______, tel _____
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
12.člen
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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.
OSTALA DOLOČILA
13. člen
Naročnik si pridržuje pravico do določitve morebitnega večjega oz. manjšega obsega
naročila storitev od razpisanega.
14. člen
Vse spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor pa do sporazuma ne bi
prišlo, je za reševanje spora pristojno stvarno pristojno sodišče v Domžalah.
15. člen
Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko
naročnik od izvajalca prejme bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Če izvajalec ne bo predložil navedene bančne garancije v zahtevanem roku 15 dni od
podpisa pogodbe, lahko naročnik brez obrazložitve pogodbo šteje za nično in unovči
bančno garancijo za resnost ponudbe.
16. člen
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta vse informacije v zvezi s to pogodbo varovali kot
poslovno skrivnost in jo brez obojestranskega pisnega soglasja ne bosta posredovali tretji
osebi.
17. člen
Pogodbeni stranki soglašata, da se lahko pogodba odpove oz. preneha veljati z
odpovednim rokom 30 dni. Odpoved mora biti poslana s priporočeno pošiljko.
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V primeru kršitve obveznosti strank se lahko pogodba razdre.

18. člen
Spremembe ali dopolnitve te pogodbe se lahko sklepajo le v pisni obliki.

19. člen
Pogodba velja do izčrpanja pogodbenega zneska oziroma 3 leta od podpisa pogodbe.

20. člen
Ta pogodba je sestavljena iz štirih (4) izvodov, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po dva (2) izvoda.

Številka:

Številka:
Domžale,

IZVAJALEC:

NAROČNIK:

direktor

direktor
Marko Fatur

Datum predaje bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti:
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PONUDBA S PODIZVAJALCI

Priloga H

V kolikor ponudnik oddaja ponudbo s podizvajalci, je potrebno za tem listom
predložiti:
- podatke o podizvajalcih na obrazcu (priloga št. H/1);
- izjavo ponudnika po odredbi o finančnem poslovanju (priloga št. H/2);
- izjavo vsakega podizvajalca, da bo sodeloval pri izvedbi javnega naročila (priloga št.
H/3);
- izjavo ponudnika, da bo pred zamenjavo podizvajalca pridobil pisno soglasje
naročnika (H/4);
- udeležba podizvajalcev (priloga H/5)
- 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 (priloga D/1)

-

izjava podizvajalca, da ni bil obsojen oz. ni v kazenskem postopku (priloga
D/2)

-

izjava podizvajalca, da zoper njega ni uveden

postopek prisilne poravnave,

stečajni postopek, likvidacijski postopek, itd. (priloga D/3)
-

izjava podizvajalca, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, v kolikor je za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje
zahtevano s posebnim zakonom (priloga D/4).

-

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

-

obrazec BON-1/P ali potrdilo banke, ki vodi podizvajalčev TRR (priloga E/1)

-

izjava podizvajalca, da ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali

(priloga D/5)

njenih delov (priloga št. E/3).

Za podizvajalca se ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim
ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe. V tem primeru:
– se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična
oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja
storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
– mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero
uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
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PODATKI O PODIZVAJALCU

Priloga H/1

NAZIV PODIZVAJALCA:

NASLOV:

KONTAKTNA OSEBA:

TELEFON:

TELEFAX:

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA PODIZVAJALCA:

ŠT. TRANSKACIJSKEGA RAČUNA:

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE:
OPOMBA: Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s
podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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IZJAVA PONUDNIKA

Priloga H/2

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izbiro
izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu
javnih naročil pod številko JN1253/2016 izjavljamo, 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 dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov za izkazane ter potrjene
terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do nas kot izvajalca del;



da bomo

poplačali

svoje

obveznosti

dobaviteljem

blaga, kooperantov 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 dobaviteljem blaga, 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 izstavili naročniku nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv (ali
enakovredno finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za izpolnitev pogodbenih
obveznosti, ki bo krila tudi potrjene obveznosti do naših podizvajalcev in
kooperantov

iz

kooperantskih

oziroma

podizvajalskih

pogodb,

ki

jih

iz

kakršnegakoli razloga svojim podizvajalcem ne bi poravnali ob zapadlosti;


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

Priloga H/3

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila po odprtem postopku za »Izbiro izvajalca
za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu javnih naročil
pod številko JN1253/2016, izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri
izvedbi dobave v vrednosti ________________________EUR v skladu z razpisnimi pogoji.

Poleg tega izjavljamo, da nam je ponudnik pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle
poslovne obveznosti.

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

Priloga št. H/4

PRIDOBIL PISNO SOGLASJE NAROČNIKA
V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku

»Izbiro

izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu
javnih naročil pod številko JN1253/2016, izjavljamo, da bomo v primeru morebitne
zamenjave podizvajalca pred zamenjavo 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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UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

Priloga št. H/5

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku

»Izbiro

izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu
javnih naročil pod številko JN1253/2016, izjavljamo
da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo leteh:

V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti
ponudbe iz tega sklopa udeležen v vrednosti _____________ EUR, kar znaša ______%
ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal (navesti podatke o delu

izvedbe, ki ga bo izvajal podizvajalec):

Predmet:______________________________________________________________
Količina:_______________________________________________________________
Vrednost:______________________________________________________________
Kraj izvedbe:___________________________________________________________
Rok izvedbe: ___________________________________________________________

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo,
sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe
za predmetno naročilo.

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve
pogodbe z novim podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje
naročnika.
Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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IZJAVA PONUDNIKA O NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCEM

Priloga št. H/6

V zvezi z javnim razpisom za oddajo naročila storitev po odprtem postopku

»Izbiro

izvajalca za prevzem ločeno zbranih frakcij iz gospodinjstev« objavljenega na portalu
javnih naročil pod številko JN1253/2016, izjavljamo
da se v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik – izvajalec, zavezujemo:
da bomo naročnika po pogodbi o izvedbi predmetnega naročila pooblastili za

-

izvajanje neposrednih plačil podizvajalcem, s katerimi bomo izvajali predmetno
naročilo;

da bomo od podizvajalcev pridobili njihova soglasja za izvajanje neposrednih plačil

-

naročnika podizvajalcem, ter jih pred podpisom pogodbe z naročnikom posredovali
naročniku;

da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim

-

podizvajalcem, v 5 (petih) dneh po spremembi naročniku predložili:
-

v primeru spremembe podizvajalca - izjavo, da smo poravnali vse nesporne
obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

-

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

-

-

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

da bodo roki plačil podizvajalcem enaki, kot so določeni v skladu s predpisi, ki
urejajo javne finance;

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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OBRAZEC PRIJAVE

Priloga I

OPOMBE: Obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj,
v katerem je ponudba.

Zahtevano je:
-

da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa morajo v spremnem
dopisu navesti skupno število strani v ponudbi;
da so vse strani v ponudbi podpisane s strani odgovorne osebe in
ožigosane;

Zaželeno je:
- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi.
- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če se dokument
sestoji iz več listov (omogočeno listanje)
- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu, kot je naveden v tabeli v poglavju
Obvezna vsebina ponudbe ter pogoji in dokazila, ki jih morajo predložiti ponudniki za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev;
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Priloga I/1

POŠILJATELJ:
______________________________
______________________________
Kontaktna oseba:________________
Telefon:_______________________
Telefaks:______________________
E-naslov:______________________

NE ODPIRAJ – PONUDBA

NASLOVNIK:

(JAVNI RAZPIS za oddajo naročila po
odprtem postopku »Izbiro izvajalca
za prevzem ločeno zbranih frakcij iz
gospodinjstev«

objavljenega

na

portalu javnih naročil pod številko
JN1253/2016)
(izpolni vložišče naročnika):
Datum prispetja:________________

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Savska 34

1230 Domžale

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