OBRAZCI

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL

Obrazec 1
Naročnik:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34
1230 Domžale
Ponudnik:

PONUDBA št.___________
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne, _______, pod št.
objave ________________, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
1. Predmet ponudbe: Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil
2. Ponudbena cena (v EUR):
vrednost brez DDV: _______________________
DDV

_______________________

Vrednost z DDV

_______________________

Cene (brez DDV) so fiksne in nespremenljive do zaključka posla.
3. Ponudba velja do vključno 150 dni po roku za oddajo ponudb.
4. Način predložitve ponudbe:
(ustrezno obkrožite)
A.
B.
C.
D.

Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik,
Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov,
Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci,
Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov.

5. Podatki o ponudniku:
POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:
SEDEŽ PONUDNIKA (NASLOV):
KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE:
ELEKTRONSKI
OSEBE:

NASLOV

KONTAKTNE

TELEFON KONTAKTNE OSEBE:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRR-ja IN BANKA:
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ODGOVORNA
OSEBA
ZA
PODPIS
POGODBE (z navedbo funkcije):
ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA:
REGISTRIRANI SMO ZA DEJAVNOST, KI
JE PREDMET TEGA JAVNEGA NAROČILA.
NAZIV DEJAVNOSTI:
ŠIFRA DEJAVNOSTI:
Izjavljamo, da:
• bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi
navodili, priporočili in normativi, če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila,
• se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene
v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev,
• smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila in smo celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
• ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani
za izvedbo javnega naročila,
• smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave,
• smo seznanjeni, da naročnik ni obvezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel in si
naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekine javno
naročilo,
• ponujena vozila v celoti izpolnjujejo naročnikove zahteve in vključujejo vso zahtevano
opremo.
Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

_____________________________

_________________________________

NAVODILO
Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s skupno ponudbo mora OBRAZCU 2 za vsakega
soponudnika priložiti še OBRAZEC 2.1
Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja s podizvajalci mora priložiti še OBRAZEC 3, OBRAZEC 3.1
in OBRAZEC 3.2
Ponudnik, ki se na javno naročilo prijavlja z uporabo zmogljivosti drugih subjektov mora za vsak
subjekt na katerega zmogljivosti se sklicuje izpolniti obrazec OBRAZEC 2.1.
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Obrazec 2
POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV

Podpisani (ime in priimek
odgovorne
osebe
pooblastitelja)
z nazivom (funkcija)
naziv in naslov podjetja
podpisani (ime in priimek
odgovorne
osebe
pooblastitelja)
z nazivom (funkcija)
naziv in naslov podjetja
podpisani (ime in priimek
odgovorne
osebe
pooblastitelja)
z nazivom (funkcija)
naziv in naslov podjetja

potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki izvajalcev/ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo
za …………………………………………………………… in s tem dokumentom pooblaščamo
za vodilnega partnerja:
naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi

in za podpis skupne ponudbe:
podpisani (ime in priimek
odgovorne osebe)
z nazivom (funkcija)
podpis
parafa

da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno dopolnitev, spremembo ali umik
ponudbe in da v našem imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim
naročilom ter v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila po postopku
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naročila male vrednosti …………………………………………………, ki je bil objavljen na Portalu javnih
naročil, podpiše pogodbo, razen v primeru, da bi v dogovoru (pogodbi) o poslovnem
sodelovanju določili, da pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupini.
Izjavljamo da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem naročilu
pred podpisom pogodbe naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri
izvedbi javnega naročila …………………………………………….., skladno s točko 1.7. Dokumentacije
v zvezi z oddajo javnega naročila.
Obvezne priloge za vsakega od ponudnikov v skupini:
-

Podatki o soponudniku-Obrazec 2.1

-

ESPD obrazec

Datum, kraj:

ime in priimek pooblastitelja:

_________________________

_________________________

Žig

podpis pooblastitelja:
_________________________

Datum, kraj:

ime in priimek pooblastitelja:

_________________________

_________________________

Žig

podpis pooblastitelja:
_________________________

Datum, kraj:

ime in priimek pooblastitelja:

_________________________

_________________________

Žig

podpis pooblastitelja:

NAVODILO
Ponudniki OBRAZEC 2 izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. Obrazec mora
biti datiran, žigosan in podpisan od ponudnikov, ki oddajajo skupno ponudbo.
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Obrazec 2.1
PODATKI O SOPONUDNIKU/SUBJEKTU
PONUDNIK SKLICUJE
POLNI
NAZIV
IN
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:

NA

KATEREGA

ZMOGLJIVOSTI

SE

FIRMA

NASLOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:
KONTAKTNA OSEBA ZA OBVEŠČANJE:
ELEKTRONSKI
OSEBE:

NASLOV

KONTAKTNE

TELEFON KONTAKTNE OSEBE:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRR-ja in BANKA:
ZAKONITI
ZASTOPNIKI
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA:
REGISTRIRANI SMO ZA DEJAVNOST,
KI JE PREDMET TEGA JAVNEGA
NAROČILA.
NAZIV DEJAVNOSTI:
ŠIFRA DEJAVNOSTI:
VRSTA DEL, KI JIH BO
GOSPODARSKI SUBJEKT:
KOLIČINA
SUBJEKTA:

DEL

IZVEDEL

GOSPODARSKEGA

VREDNOST
DEL
GOSPODARSKEGA
SUBJEKTA (v EUR brez DDV):
KRAJ IZVEDBE DEL:
ROK IZVEDBE DEL:

Datum, kraj:

________________________

Žig
in
podpis
zakonitega
gospodarskega subjekta:

zastopnika

________________________

NAVODILO:
OBRAZEC 2.1 mora izpolniti vsak partner v skupni ponudbi, vsak subjekt na katerega
zmogljivosti se ponudnik sklicuje
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Obrazec 3
IZJAVA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV
Naročnik:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34
1230 Domžale
Ponudnik:
Pri izvedbi javnega naročila ……………………………………………………………. objavljenega na Portalu
javnih naročil pod število objave ………………………, z dne ………………………. bomo sodelovali z
naslednjimi podizvajalci:

Zahteva za neposredno
plačilo od podizvajalca
DA/NE
Naziv podizvajalca št. 1
Naziv podizvajalca št. 2
Naziv podizvajalca št. 3
Naziv podizvajalca št. 4
Naziv podizvajalca št. 5
Naziv podizvajalca št. …

Izjavljamo, da bomo:
- v celoti prevzeli vso odgovornost za kvaliteto storitev vseh podizvajalcev, ki bodo
sodelovali pri izvedbi javnega naročila navedenih v tem obrazcu,
- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa le-te neposredno plačuje
podizvajalcem, če bo le-ta podal zahtevo za neposredno plačilo.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

_____________________________

_________________________________
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Obrazec 3.1
PODATKI O PODIZVAJALCU
Podjetje (naziv podizvajalca): ..........................................................
Naslov: ..........................................................................................
Zakoniti zastopnik: ..........................................................................
Matična številka: .............................................................................
ID za DDV: ....................................................................................
Številka TRR: ………….…………………………………………………………………………………
Kontaktna oseba: ............................................................................
Telefon kontaktne osebe: .................................................................
Elektronski naslov kontaktne osebe: ..................................................
Odgovorna oseba za podpis pogodbe s ponudnikom: ............................
Predmet in obseg dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec za to javno naročilo:
………………………… ..............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………….
Količina dobav/storitev podizvajalca………………………………………………………………………………

Vrednost dobav/storitev, ki jih bo izvedel podizvajalec ……………………………………………..

Kraj izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………………….

Rok izvedbe teh dobav/storitev…………………………………………………………………………………….
Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika ……………………………………………………………………………………
izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane.
izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži):

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo.

Datum, kraj:

Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________

_________________________________
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Opomba: Obrazec se fotokopira za potrebno število podizvajalcev
Obvezna priloga:
•

ESPD obrazec za vsakega podizvajalca

•

Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva
neposredno plačilo
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Obrazec 3.2
ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE PODIZVAJALCA
O PORAVNAVI NJEGOVE TERJATVE DO GLAVNEGA IZVAJALCA
Naročnik:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
Savska cesta 34
1230 Domžale
Podizvajalec:
_______________________________________________________________
________________________________________________________________
(naziv in naslov podizvajalca)

Kot podizvajalec pri javnem naročilu ……………………….. objavljenim na Portalu javnih naročil
pod število objave ……………………….., v skladu z ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo in
soglašamo, da plačnik/naročnik Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., namesto
glavnega izvajalca poravna našo (podizvajalčevo) terjatev do glavnega izvajalca.

Datum, kraj:

Žig in podpis podizvajalca:

_____________________________

_________________________________

Opomba: Če je podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo več, se obrazec razmnoži.
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Obrazec 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU ZAHTEV GLEDE NA ZAKONODAJO S PODROČJA
INTEGRITETE IN PREPREČEVANJA KORUPCIJE

Kot ponudnik ali so-ponudnik v okviru skupne ponudbe nismo uvrščeni na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije
ZIntPK (Uradni list RS, št. 69/11), naročniki ne smejo sodelovati.
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPk
v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o:
-

naših 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 nami povezane družbe.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

_____________________________

_________________________________
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Obrazec 4.1
VZOREC IZJAVE O
PONUDNIKA

UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika (naziv/ime ponudnika, matična št., naslov):
__________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
The Undersigned legal representative of the Offerer (title/name of the Offerer, Registration No., address)

v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 45/2010, s spremembami, v nadaljevanju ZintPK) Republike Slovenije podajam
in accordance with Paragraph 6 of the Article 14 of the Integrity and Prevention of Corruption Act (Official
Gazette of RS, no. 45/2010, as amended, hereinafter ZintPK) of Republic of Slovenia I hereby make

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

The Statement on the participation in the Ownership Structure of the Offerer

Neposredna in posredna udeležba v lastništvu ponudnika:
Direct and indirect participation in ownership of the Offerer:
1) Udeležba fizičnih oseb
Participation of the Natural Persons
ime in priimek /
name and surname

naslov prebivališča /
address

delež
lastništva
ownership share

/

2) Udeležba pravnih oseb*
Participation of the Legal Persons

*
Za delniško družbo se navedejo le tisti delničarji, ki so posredno ali neposredno imetniki več kot 5 % delnic oziroma so udeleženi
z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

For a joint stock company are included in the statement only those shareholders of the offerer, which directly or indirectly hold
more that 5% of the shares or participate with more than 5% share in the ownership rights, management or capital of the joint
stock company.
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firma /
company name

sedež / seat

matična št. /
registration
no.

delež
lastništva /
ownership
share

lastniki
poslovnih
deležev/delnic družbe /
holders of the company
shares

3) Udeležba tihih družbenikov v ponudniku in lastnikih ponudnika
Participation of the Sleeping Partners in the Offerer and its Owners
firma /ime in priimek
company name/ name and surname

sedež/ naslov prebivališča
seat / address

matična št. /
registration no.

delež
lastništva
ownership
share

/

4) Udeležba gospodarskih subjektov, povezanih s ponudnikom ali lastniki ponudnika– povezane
družbe v ponudniku in lastnikih ponudnika†
Participation of the Business Entities associated with the Offerer or with the Owners of the Offerer
–associated companies in the Offerer and in the Owners of the Offerer2
firma / company name

sedež / seat

matična št. /
registration no.

delež
lastništva
ownership
share

/

†

Glej definicijo povezanih družb v 527. členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/2009-ZGD-1-UPB1, s
spremembami) The definitions of associated companies in the Article 527 of the Companies Act (Official Gazette of RS no. 65/2009-

ZGD-1-UPB1, with amendments) are applicable.
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Ponudnik soglašam, da lahko naročnik to izjavo oz. podatke iz te izjave na zahtevo predloži komisiji za
preprečevanje korupcije v skladu z 6. odstavkom 14. člena ZintPK. Naročnik je dolžan varovati izjavo v
skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
The Offerer hereby agrees that at the request of the Commission for Prevention of the Corruption
(Commission) in accordance with Paragraph 6 of Article 14 of ZintPK, the Client is entitled to submit this
Statement, or data from this Statement, to the Commission. The Client is liable to protect the Statement
in accordance with the Personal Data Protection Act.
Ponudnik jamči za aktualnost, pravilnost in točnost podatkov iz te izjave. Če ponudnik predloži lažno
izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost
pogodbe/okvirnega sporazuma.
The Offerer is liable for the topicality, correctness and accuracy of the data in this Statement. If the Offerer
presents a false statement or false information, such act or omission entails nullity of the
contract/agreement.
Ponudnik izrecno jamči, da je v izjavi navedel vse fizične osebe, ki so neposredno ali posredno udeležene
v lastništvu ponudnika.
The Offerer expressly warrants that all natural persons who are directly or indirectly involved in the
ownership of the offerer are indicated in this Statement.

Ime in priimek: ………………………………
(name and surname)

Funkcija: ……………………………………..
(position)

Podpis:……………………………………….
(signature)

Dne ……………..
(on)
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Obrazec 5
VZOREC POGODBE
KUPEC:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
ki jih zastopa direktor _____________
ID za DDV: SI54471656
Matična št: 5227739000 (v nadaljevanju kupec)
in
PRODAJALEC:
____________________
____________________
____________________
ki ga zastopa ____________________________________________
ID za DDV: ____________________
Matična številka: ____________________
TRR: ________________________ pri banki ___________________
(v nadaljevanju: prodajalec)
sklepata naslednjo
PRODAJNO POGODBO št. __________
Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil
1. člen
Uvodne določbe
Kupec na Portalu javnih naročil, št. objave ___________ z dne _______, objavil
naročilo »Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil«.

javno

Javno naročilo je bilo vodeno po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom
ZJN-3.
Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne ____________.
Kot najugodnejši ponudnik je bil izbran prodajalec, zato s to pogodbo naročnik naroča,
prodajalec pa prevzame izvedbo dobave, opredeljene v 2. členu te pogodbe.
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: dokumentacija) in
ponudba prodajalca št. ______________ z dne _________ (v nadaljevanju: ponudba) so
sestavni deli te pogodbe, zato mora prodajalec izvesti tudi vse obveznosti in upoštevati
druge zahteve, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi, pa so navedene oziroma izhajajo iz
dokumentacije in ponudbe.
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2. člen
Predmet pogodbe
Predmet pogodbe je nakup novih vozil znamke _______________________________,
tipa ____________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
Natančna specifikacija vozil z vsemi tehničnimi podatki, zahtevami in pogoji, je podana v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbi izvajalca.
3. člen
Pogodbena vrednost
Pogodbena cena brez DDV:
DDV ____%:
Pogodbena cena vključno z DDV
Pogodbene cene so fiksne do konca izvedbe dobav oziroma nakupov po tej pogodbi in
vsebujejo vse stroške in dajatve v zvezi z vozili do prevzema vozil na sedežu kupca.
Vse stroške, vezane na dobavo in prepis vozil, in druge stroške, ki bodo nastali po sklenitvi
pogodbe, vendar še pred naročnikovim prevzemom vozil, nosi prodajalec.
4. člen
Plačilni pogoji
Prodajalec bo izdal račun za pogodbeno vrednost po tem, ko bodo dobavljena vsa vozila in
ko bo kupec s podpisom prevzemnega zapisnika izjavil, da je dobavljena vozila pregledal in
ugotovil, da nimajo očitnih napak.
Kupec bo račun prodajalca, izdan v skladu s prejšnjim odstavkom, poravnal v roku 30 dni
od prejema računa. Računu mora prodajalec predložiti prevzemni zapisnik, podpisan s strani
kupca.
V primeru nepravočasnega plačila pravilno izstavljenega računa ima prodajalec pravico
zaračunati zakonsko zamudne obresti.

Če kupec reklamira del zneska po računu, se zavrne celoten račun.

Plačila

potrjenih

računov

se

nakazuje

na

transakcijski

račun

prodajalca

št.

________________________, odprt pri ____________________________.
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Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine prodajalcev, bodo plačila
izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
V kolikor bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo so obvezne priloge računu glavnega
izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.
Roki plačil v primeru neposrednih plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani kupca mora prodajalec
najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa kupcu podati pisno izjavo izvajalca in
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve, izvedene v predmetnem javnem
naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo kupec sprožil postopek za ugotovitev
prekrška, skladno z določili ZJN-3.
5. člen
Pogodbene zaveze prodajalca
Prodajalec s podpisom te pogodbe zagotavlja, da bo pogodbene obveznosti opravil pravilno
in kvalitetno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi zakoni idr. predpisi, pravilniki,
standardi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi.
V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko kupec uveljavi zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Prodajalec kupcu jamči:
-

da so vsa vozila tovarniško nova in nerabljena;
da dobavljena vozila nimajo stvarnih in pravnih napak;
da dobavljena vozila ustrezajo vsem zahtevam glede tehničnih lastnosti in zahtevane
opreme, kot je opredeljeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
6. člen
Dobavni rok

Prodajalec se zavezuje, da bo kupcu dobavil vozila iz 2. člena na sedež kupca v 4 mesecih
od datuma, ko ta pogodba stopi v veljavo.
7. člen
Pogodbena kazen
V primeru zamude z dobavo se prodajalec kupcu zaveže plačati pogodbeno kazen v višini
0,5 % pogodbene vrednosti vozila, z dobavo katerega prodajalec zamuja, na dan, vendar
največ 10% pogodbene vrednosti za posamezno vozilo. Če vrednost pogodbene kazni
preseže 10%, ima kupec pravico odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka za predmetno
posamezno vozilo iz razlogov na strani prodajalca.
V primeru, da ima kupec zaradi zamude prodajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno
kazen, je prodajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in
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povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo kupec obračunal po dobavi oziroma prevzemu
vozil oziroma v primeru odstopa od pogodbe (delno ali v celoti) po takšnem odstopu.
Naročnik je upravičen odtegniti (pobotati) tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli
zneska, ki ga dolguje prodajalcu.
V kolikor dobavitelj ne poravna obveznosti izhajajočih iz tega člena, lahko naročnik za
poplačilo pogodbene kazni ali razlike med nastalimi stroški in škodo ter plačano pogodbeno
kaznijo unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa višina le-te
ne zadostuje, pa mora dobavitelj plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode,
v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.
Če pride dobavitelj v takšno zamudo, da naročnik nima več interesa za izpolnitev pogodbe,
lahko naročnik kadarkoli odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in unovči garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
8. člen
Uveljavljanje pravic iz naslova garancije/jamčevanja
Napake oziroma pomanjkljivosti na dobavljenih vozilih iz 2. člena te pogodbe, ki jih ugotovi
v garancijskem/jamčevalnem roku, mora prodajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga
določi kupec. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik sam, na stroške prodajalca, poskrbeti
za odpravo napak, a le pri pooblaščenih serviserjih.
Kupec lahko uveljavlja tudi vse ostale pravice iz naslova garancije ali jamčevanja za stvarne
ali pravne napake v skladu z veljavnimi predpisi.
9. člen
Trajanje garancije
Garancija proizvajalca za vozila znaša: ____ let od podpisa prevzemnega zapisnika.
10. člen
Prevzem vozil
Kupec bo prevzel od prodajalca vozila pod pogojem, da so nova tehnično brezhibna,
nepoškodovana in opremljena z vso zahtevano opremo ter dokazilom o homologaciji, vse v
skladu s pogoji javnega razpisa. O prevzemu se sestavi prevzemni zapisnik. S strani kupca
podpisan in žigosan original prevzemnega zapisnika je obvezna priloga k računu prodajalca.
Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika obeh pogodbenih strank.
Brez predložitve zahtevane dokumentacije prevzem ni opravljen.
Kupec nekvalitetno in neustrezno dobavljenih vozil, ki po vrsti, količini, kakovosti (očitne
napake) odstopajo od pogodbeno dogovorjenega, ne bo prevzel.
Prodajalec je dolžan obvestiti kupca o terminu dobave najmanj 3 (tri) delovne dni pred
dobavo na elektronska naslova: _____________________ in info@jkp-prodnik.si.
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11. člen
Predstavniki pogodbenih strank
Predstavnik kupca po tej pogodbi je:
Predstavnik prodajalca po tej pogodbi je: ___________.
Če katera od pogodbenih strank spremeni predstavnika pogodbe, je o tem dolžna
nemudoma obvestiti nasprotno pogodbeno stranko.
Predstavnik kupca predstavlja kontaktno osebo kupca, ki je s strani kupca pooblaščena za
sodelovanje s prodajalcem pri izvedbi te pogodbe v skladu s pogodbo.
12. člen
Dokumentacija, ki jo je dolžan zagotoviti prodajalec
Prodajalec je dolžan kupcu predati garancijsko dokumentacijo, vso zakonsko predpisano
tehnično dokumentacijo, navodila za uporabo ter vzdrževanje vozila, in drugo običajno
dokumentacijo, kar je všteto v pogodbeni ceni.
Vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku in jih mora prodajalec izročiti kupcu ob
predaji vozil.
13. člen
Prepoved cesije
Pogodbeni stranki se dogovorita, da prodajalec ne bo prenesel svoje terjatve do kupca iz
naslova te pogodbe na drugega.

14. člen
Protikorupcijska klavzula
Če pri tej pogodbi kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca,
ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali za sklenitev posla pod
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, prodajalcu ali njegovemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
15. člen
Socialna klavzula
Ta pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče
s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s
strani izvajalca/prodajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

18

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.
DOBAVA OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIH VOZIL

16. člen
Reševanje sporov
Stranki pogodbe bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu
kupca, po pravu Republike Slovenije.

17. člen
Sklenitev pogodbe in število izvodov
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko kupec
prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba je sklenjena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka
po en izvod.
Datum:

Datum:

Št. pogodbe:
Kupec:
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o.

Prodajalec:

Direktor
Marko Fatur
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Obrazec 6

ESPD- STANDARDNI OBRAZEC ZA ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z
ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Vsi gospodarski subjekt ki sodelujejo pri ponudbi: ponudnik, partnerji, podizvajalci in
subjekti na čigar zmogljivosti se sklicujejo ponudniki morajo predložiti izpolnjen, natisnjen
in podpisan standardni obrazec ESPD: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega
naročila.
ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na spletni strani
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter ga v tiskani verziji predloži v ponudbi.
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Obrazec 7.1
PONUDBENI PREDRAČUN

Zap.
št.

Proizvajalec in model/tip in
oznaka vozila

Količina

1.

2

2.

1

3.

1

4.

1

Cena na
kom brez
DDV v €

Cena na
kom z
DDV v €

Skupaj
brez DDV v
€

Skupaj z
DDV v €

Podatki vozilo tip 1 (DOSTAVNO VOZILO 4X4)
Barva vozila:
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km
(kombinirana vožnja)

_______________

Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km

_______________

Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km

_______________

Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km

_______________

Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

_______________

Podatki vozilo tip 2 (OSEBNO VOZILO)
Barva vozila:
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km
(kombinirana vožnja)

_______________

Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km

_______________
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Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km

_______________

Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km

_______________

Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

_______________

Podatki vozilo tip 3 (GOSPODARSKO VOZILO)
Barva vozila:
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km
(kombinirana vožnja)

_______________

Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km

_______________

Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km

_______________

Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km

_______________

Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

_______________

Podatki vozilo tip 4 (DOSTAVNO VOZILO)
Barva vozila:
Poraba energenta, izražena v l/km ali kWh/km ali kg/km
(kombinirana vožnja)

_______________

Emisije ogljikovega dioksida (CO2em), izražene v kg/km

_______________

Emisije dušikovih oksidov (NOxem), izražene v g/km

_______________

Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), izražene v g/km

_______________

Emisije trdnih delcev (PMem), izražene v g/km

_______________

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

_____________________________
_________________________________
Ponudnik naj bo pozoren pri vpisovanju podatkov, ki morajo biti izraženi enota
mere/na en kilometer.
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Obrazec GP
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Datum:

(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Garancija za resnost ponudbe
ŠTEVILKA:
GARANT:
NAROČNIK:

(vpiše se številka zavarovanja)
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma

ponudnika v postopku javnega naročanja)
UPRAVIČENEC: Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
V skladu z javnim razpisom za oddajo naročila male vrednosti »Predmet javnega naročila je
dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil«, objavljenega na Portalu javnih naročil pod
številko ___________________ za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije)
Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale je ponudnik (to
je naročnik te garancije) .......................................................... dolžan za resnost svoje
ponudbe na javnem razpisu preskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini 5 % od
predračunske
ponudbene
vrednosti
(brez
DDV),
kar
znaša
.................................................................... EUR.
Garant se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
1. naročnik zavarovanja je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali
nedopustno spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali
2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ni izpolnil ali podpisal pogodbe ali
zavrnil sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom; ali
3. izbrani naročnik zavarovanja ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu s pogoji naročila; ali
4. da naročnik te garancije ne podaljša bančne garancije za resnost ponudbe v primeru
podaljšanja veljavnosti ponudbe.
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO: nobena
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte
ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov

(navede se SWIFT naslova

garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE:

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev

papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer
garantov SWIFT naslov)
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici
garanta na območju Republike Slovenije.
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

(vpiše se ime naročnika

zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)
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Zavezujemo se, da bomo v 8 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka,
brez ugovora, 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.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z javnim naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do 20.7.2018, z možnostjo podaljšanja.
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.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti
zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore med
upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Garant
(Žig in podpis)
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Obrazec 8

IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI

V zvezi z javnim naročilom »Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil«, objavljenem na
Portalu javnih naročil dne ____________, pod št. objave ____________
___________________________________________________________________
(naziv in naslov ponudnika)
izjavljam, da bomo v primeru pridobitve posla v roku 10 dni po podpisu pogodbe o izvedbi
javnega naročila naročniku izročili bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, ki bo skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije in v skladu s spodnjim
vzorcem.
Žig in podpis ponudnika
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Obrazec GO

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI št.________
Glava s podatki o banki ali SWIFT ključ
Datum:

(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
ŠTEVILKA:
GARANT:
NAROČNIK:

(vpiše se številka zavarovanja)
(vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma

ponudnika v postopku javnega naročanja)
UPRAVIČENEC: Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale
V skladu z javnim razpisom __________________________ z dne _______ in s pogodbo
za »Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil« sklenjene med upravičencem Javnim
komunalnim
podjetjem
Prodnik
d.o.o.,
Savska
c.
34
1230
Domžale
in
…………………………………………………
(naziv
dobavitelja)
v
skupni
vrednosti
....................................... EUR z DDV (z besedo........................................), je
izvajalec dolžan izpolniti pogodbene obveznosti v roku......................... (datum, dni,
mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 10
dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka upravičenca plačali katerikoli znesek do višine
zneska zavarovanja, ki je 10% od pogodbene vrednosti (brez DDV), kar znaša
.............................................................. EUR, če obveznosti po pogodbi ne bodo
pravočasno in pravilno izvedene, če ne bodo izpolnjene skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, količini in rokih.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena
storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam.
Listine, ki jih je poleg izjave treba priložiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v
spodnjem besedilu: nobena.
Jezik v zahtevanih listinah: slovenski.
Oblika predložitve zahteve za plačilo: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko
hitre pošte ali osebno.
Ta garancija velja do __________ (najmanj 30 dni od zaključene primopredaje vseh vozil)
in ni prenosljiva. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
KRAJ PREDLOŽITVE:

(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev

papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer
garantov SWIFT naslov)
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Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici
garanta na območju Republike Slovenije.
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:

(vpiše se ime naročnika

zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)
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 po
slovenskem pravu.
Banka
(žig, podpis)
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Obrazec 9.1
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE‡

Pooblastitelj(ica)
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230
Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega naročila »Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil« od
Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca,
pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni
bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku
75. člena ZJN-3.
IME IN PRIIMEK
(prejšnji priimek)
EMŠO
DATUM ROJSTVA
KRAJ ROJSTVA
OBČINA ROJSTVA
DRŽAVA ROJSTVA
STALNO/ZAČASNO
BIVALIŠČE
DRŽAVLJANSTVO

Kraj:

Podpis:

Datum:

‡

Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.
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Obrazec 9.2
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE

Pooblastitelj
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230
Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku oddaje javnega naročila »Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil« od
Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca,
pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni
bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku
75. člena ZJN-3.

FIRMA

(NAZIV)

PRAVNE

OSEBE
SEDEŽ PRAVNE OSEBE
OBČINA

SEDEŽA

PRAVNE

OSEBE
MATIČNA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA VPISA V SODNI
REGISTER

Kraj:

Žig:

Podpis:

Datum:
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Obrazec 10

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom JN ______________, »Dobava okoljsko manj obremenjujočih vozil«,

_________________________________________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.

vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s
pripravo ponudbene dokumentacije;
ponujena vozila v celoti ustrezajo zahtevam naročnika;
vozila, ki jih ponujamo v ponudbi, izpolnjujejo zahtevane okoljske vidike v skladu z Uredbo o zelenem
javnem naročanju v skladu z razpisno dokumentacijo;
bomo dobavili vozila, ki jih ponujamo v svoji ponudbi in bodo tovarniško nova, brezhibna in brez
stvarnih in pravnih napak (kot npr. pridržek lastninske pravice, zastavna pravica,…),
vozila, ki jih ponujamo v ponudbo, so v celoti v skladu s predpisi, normativi in standardi, ki veljajo za
tovrstno blago v Republiki Sloveniji in Evropski uniji, vključno okoljevarstvenimi predpisi, ki veljajo v
Republiki Sloveniji in da imajo vsi vgrajeni sestavni deli opreme ustrezne certifikate, ter imajo vso
zahtevano opremo; takšna vozila bomo tudi dobavili;
bomo naročilo izvedli strokovno, kvalitetno in v skladu s pravili stroke, kot dober gospodar in v korist
naročnika,
vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih
preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih
bo ta zahteval;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod
katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni
izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi
(zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter
okoljevarstvenimi predpisi;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo
pridobili pisno soglasje naročnika;
bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno
soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je
ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami
ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v
razpisni dokumentaciji;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne
dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni,
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh
informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

NAVODILO: Obrazec se po potrebi razmnoži. Izpolni ga ponudnik in morebitni partner v skupni
ponudbi.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________

(žig in podpis)
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