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RAZPISNA DOKUMENTACIJA

PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: NABAVA BLAGA – DOBAVA IN MONTAŽA
SKLADIŠČNEGA ŠOTORA

VSEBINA:
1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Ponudba
4. Predračun
5. Vzorec pogodbe
6. Obrazci za ugotavljanje sposobnosti
7. Tehnične specifikacije – zahtevane lastnosti
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil dne 30.10.2012, pod številko objave NMV2682/2012, je Občina
Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju naročnik) v skladu s 30.a členom
ZJN-2 objavila obvestilo o javnem naročilu male vrednosti – nabava blaga.
Predmet javnega naročila: dobava in montaža skladiščnega šotora.
Rok dobave: 29.11.2012.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati
vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
Ponudba mora veljati do 31.12.2012. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
Ponudbo je treba oddati najkasneje do dne 8.11.2012 do 12. ure na naslov Občina Vrhnika,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, II. nadstropje, glavna pisarna, priporočeno po pošti ali
osebno. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov
naročnika prav tako do navedenega datuma in ure!
Javno odpiranje ponudb bo dne 8.11.2012 ob 14:00 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Katarina Draksler, tel. 01/755-54-47, fax 01/755-15-55,
e-pošta: katarina.draksler@vrhnika.si
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.
Strošek priprave ponudbe: Strošek priprave ponudbene dokumentacije bremeni
ponudnika.

Župan
Stojan Jakin l.r.

ODDELEK ZA
OKOLJE IN KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Številka: 430-22/2012
Datum: 30.10.2012

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Predmet javnega naročila je dobava in montaža skladiščnega šotora.
Javno naročilo male vrednosti je objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 30.10.2012 številka
objave NMV2682/2012.
Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:
-

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN – Ur. l. RS št.
43/2011),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10, 4/11 in 45/11),
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe),
predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
2. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
3. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, II. nadstropje, glavna pisarna in sicer do dne 8.11.2012 do 12.00 ure!
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Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov naročnika
prav tako do navedenega datuma in ure!
Na kuverti mora biti vidna oznaka "NE ODPIRAJ – PONUDBA" in številka objave javnega
razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja. Glej Prilogo 1.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in
bodo pravilno označene.
4. člen
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
– ponudbo/obrazec ponudbe (OBR–1);
– predračun (OBR-2);
– parafiran vzorec pogodbe (OBR–3);
– izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR -4);
– izjavo o soglašanju, da lahko naročnik pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc (OBR5);
– izjava o plačilnih pogojih (OBR -6);
– izjava gospodarskega subjekta (OBR-7);
– dokumentacijo iz 9. člena teh Navodil po zaporednih številkah.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki
ne bodo ponudili izvedbo razpisanih storitev v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.
5. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
Osnovna sposobnost:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
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2. Ponudnik:
- ni v stečajnem postopku;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
ima sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami
države naročnika.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega
odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za
podizvajalca se po zakonu 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.
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni
v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni
koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter
da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
4. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le-temu
posredoval 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.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov (OBR-4)
Poslovna in finančna sposobnost:
5. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

ODDELEK ZA
OKOLJE IN KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si

Številka: 430-22/2012
Datum: 30.10.2012
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
6. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
7. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
8. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa. Potrdilo ne sme biti starejše
od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo, da ni imel
blokiranega(-ih) poslovnega računa(-ov) v zadnjih šestih (6) mesecih. Potrdilo ne sme biti
starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.
9. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-6)
10. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz
uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. Izjavo predložijo samo
ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-5)
Tehnična in kadrovska sposobnost
11. Da je sposoben skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko izvesti
predmetno javno naročilo.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta. (OBR-7).
Ponudba s podizvajalci:
V kolikor bo ponudnik v OBR - 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s
podizvajalci, bodo le-ti navedeni v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo
smel zamenjati. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega
naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Ponudnik v
pogodbi tudi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno
plačuje podizvajalcem.
V primeru, da bo ponudnik v OBR-1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval
s podizvajalci mora ponudbi priložiti:
- Dokazilo: Seznam podizvajalcev (OBR-9),
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Dokazilo: Podatki o podizvajalcu in izjava o soglasju (OBR-9a),
Dokazilo: Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem
(OBR- 9b),
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo
navedel v svoji ponudbi (OBR–4).

Skupna ponudba:
V kolikor bo ponudnik v OBR - 1 – Ponudba navedel, da je podal skupno ponudbo, kot
partner v skupini ponudnikov mora ponudbi priložiti:
- Dokazilo: Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi
(Obr-10)
- Sporazum ali pogodba o skupni izvedbi javnega naročila.
6. člen
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 5. členu teh Navodil.
7. člen
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo: najnižja cena ponudbenega
predračuna (OBR-2).
V primeru enake končne ponudbene cene v najugodnejših ponudbah bo naročnik izvedel
javni žreb izmed vseh popolnih najugodnejših ponudb,
8. člen
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s
količinami in tako dobljene vrednosti sešteje in vpiše v ustrezen obrazec predračun (OBR-2).
Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v obrazec predračuna
(OBR-2) Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano
vrednost.
Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke iz popisa del. Postavke, ki jih ponudnik ne
izpolni, se šteje, da je stroške za izvedbo teh postavk zajel v drugih postavkah ponudbenega
predračuna.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
9. člen
Ponudnik mora predložiti:
1. ZA RESNOST PONUDBE
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Bianco menico s pooblastilom za izpolnitev v višini 3.000,00 €, z veljavnostjo 90 dni
od roka za predložitev ponudb. Pooblastilo za izpolnitev bianco menice ne sme
odstopati od predloženega vzorca (OBR-11).
2. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izbrani ponudnik mora dostaviti zavarovanje najkasneje v osmih (8) dneh od prejema
izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim
pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro in pravočasno
izvedbo obveznosti pogodbe.
Bančno garancijo v višini 10 % vrednosti pogodbe (z DDV), z veljavnostjo najmanj do
31.01.2013.
Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo
izpolnjevala obveznosti iz pogodbe v času trajanja pogodbe.
Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v
razpisni dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme odstopati
od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev (OBR-12).
3. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice za odpravo
napak v garancijskem roku, mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v
roku 10. dni od datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika.
Prevzemni zapisnik se bo naredil 1x, po končanju montažnih del. Garancijski znesek
znaša 10% vrednosti pogodbe (z DDV).
Rok trajanja garancije je za 60 dni daljši kot je garancijski rok, to je 10 let in 60 dni od
datuma podpisa prevzemnega zapisnika.
Garancija oz. kavcijsko zavarovanje pokriva primere, če izvajalec ne odpravi po
opravljeni primopredaji v garancijskem roku vseh ugotovljenih pomanjkljivosti,
ugotovljenih na izvedenih delih, skladno z določili podpisane pogodbe.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora biti sestavljeno na podlagi spodaj
navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji (OBR-13). Ponudnikova predložena
bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje ne sme odstopati od vzorca in ne sme
vsebovati dodatnih pogojev.
10. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe (OBR-3) žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se
strinja z vsebino osnutka pogodbe.
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11. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 5. člena teh Navodil za osnovno, poklicno ekonomsko in finančno
sposobnost od 1. do 8. točke (OBR-4), ugotavljal za vsakega ponudnika posebej,
izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
12. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih
naročil najpozneje do ponedeljka 5. 11.2012 do 10.00 ure.
Sestanka s ponudniki ne bo.
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo dva dni pred
rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana do
roka iz prvega odstavka tega člena.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje tri dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in
bo posredovana preko portala javnih naročil in na http://www.vrhnika.si. Naročnik bo po
potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev.
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in
dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po
e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.
13. člen
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb.
Po preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali
nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s 3. členom
teh Navodil. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb in
veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil menico za resnost ponudbe.
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Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi
ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo
ponudb.
Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.
14. člen
Pravno varstvo
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D; v
nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki
verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki
se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v
predrevizijskem postopku najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb.
Zoper odločitev naročnika o oddaji naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet
delovnih dni od prejema odločitve.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku, ki se nanaša na
vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR na TRR pri
Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71.
členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL.
Navodilo za sestavo reference:
Za plačilo takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh
podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference sta vedno enaka, zadnji tretji del
reference pa predstavlja številko objave obvestila o naročilu in je sestavljen iz 8 cifer, od tega
sta zadnji dve mesti namenjeni navedbi letnice iz številke objave oz. oznake javnega
naročila.
Zahtevek mora biti vložen pri Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, in sicer
neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno, po pošti priporočeno s povratnico ali v
elektronski obliki, če je podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti Ministrstvo za finance, sektor
za javna naročila in koncesije.
Župan
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.gr.
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OBR-1
PONUDNIK:
________________________________________________________________________

PONUDBA št.________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 30.10.2012, pod
številko objave NMV2682/2012, predmet »dobava in montaža skladiščnega šotora«, se
prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z
navodili za izdelavo ponudbe.
1. Podatki o gospodarskem subjektu oziroma vodilnem partnerju v skupni ponudbi
Firma oziroma ime:

Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
2. Način predložitve ponudbe:
(ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno, kot samostojen ponudnik,
- skupno ponudbo, kot partner v skupini ponudnikov,
- s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.
Datum

Žig

Podpis ponudnika
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OBR-2

PONUDNIK:
________________________________________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN št. ____ z dne _________

Vrsta blaga
DOBAVA IN MONTAŽA SKLADIŠČNEGA
ŠOTORA

ME

količina

Predmet naročila: DOBAVA in MONTAŽA SKLADIŠČNEGA ŠOTORA

KOS

1

Cena na ME
brez DDV

Skupaj
vrednost v €
brez DDV

SKUPAJ VREDNOST V € brez DDV
DDV
SKUPAJ VREDNOST V € z DDV

Ponudbena cena vključuje dobavo in montažo ter vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo
naročila.

Datum

Žig

Podpis ponudnika
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OBR-3
Občina Vrhnika, Tržaška 1, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa župan Stojan Jakin univ. dipl. inž.
grad. (ID za DDV: SI43542204, matična številka: 5883407), v nadaljevanju naročnik
in
________________________________________, ki ga zastopa ____________________
(ID za DDV: ____________, matična številka: _______________), v nadaljevanju dobavitelj
sklepata

POGODBO
O DOBAVI IN MONTAŽI SKLADIŠČNEGA ŠOTORA
I. PREDMET POGODBE
Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja male vrednosti v skladu z Zakonom o
javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in 43/12), objavljenega na
portalu javnih naročil št. NMV2682/2012 z dne 30. 10. 2012, se pogodbeni stranki dogovorita
o medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih za izvedbo »dobave in montaže
skladiščnega šotora«
Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobavo in montažo skladiščnega šotora.
Dobavitelj bo v skladu s to pogodbo dobavil in montiral skladiščni šotor po ceni iz predračuna
št. ………. z dne …………… Dobavo in montažo bo opravil predvidoma do 29.11.2012.
Sestavni del te pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija.
2. člen
Predmet te pogodbe je dobava in montaža skladiščnega šotora. Tehnične lastnosti
skladiščnega šotora so opredeljene v popisu – zahtevane lastnosti skladiščnega šotora in so
vključene v predračun št. ……………z dne …………...
3. člen
Pogodbena vrednost naročila znaša:
Dobava in montaža skladiščnega šotora _______________ € z DDV.
Ponudbena cena vključuje dobavo in montažo ter vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo
naročila.
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4. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku Občini Vrhnika na naslov Pot na Tojnice 40,
Vrhnika, dobavil in montiral skladiščni šotor predvidoma do 29.11.2012.
Prevzem montiranega skladiščnega šotora je uspešno izveden, ko obe pogodbeni stranki
podpišeta prevzemni zapisnik.
Zahtevana garancijska doba za ponjavo je 5 let. Zahtevana garancijska doba za konstrukcijo
je 10 let. Dobavitelj mora zagotavljati življenjsko dobo šotora najmanj 30 let.
5. člen
Kakovost skladiščnega šotora mora ustrezati obstoječim standardom ter mora biti skladen s
popisom – zahtevanimi lastnostmi, ki so sestavni del te pogodbe.
6. člen
Dobavitelj bo naročniku dostavil za dobavljeno blago račun. Naročnik se obveže dobavljeno
blago plačati v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa po podpisu
prevzemnega zapisnika na TRR dobavitelja št. ____________________________________.
7. člen
Dobavitelj je dolžan naročniku v roku 8 dni po podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz te pogodbe v višini 10 % vrednosti
pogodbe (z DDV), z veljavnostjo najmanj do 31.01.2013.
8. člen
V primeru, da dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti v skladu z zahtevami razpisne
dokumentacije, ima naročnik pravico, da unovči bančno garancijo za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti, katero je dobavitelj dostavil naročniku.
Če je škoda, ki jo naročnik utrpi večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati
razliko do popolne odškodnine.
9. člen
V primeru, da dobavitelj ne bo dostavil in montiral skladiščnega šotora v skladu z določili te
pogodbe, jih bo naročnik opravil sam ali s pomočjo drugega izvajalca. V primeru, da
ponudnik ne more zagotoviti dobave in montaže skladiščnega šotora mu naročnik prekine
pogodbo ter unovči garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Naročnik prekine pogodbo ter unovči garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih
obveznosti tudi v kolikor naročnik ugotovi nepravilnosti pri izpolnjevanju obveznosti pogodbe
s strani ponudnika.
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10. člen
Dobavitelj daje naročniku na izvedena dela in vgrajeni material 10 let garancije.
V primeru, da dobavitelj ne bo odpravil ugotovljenih pomanjkljivosti, ima naročnik pravico, da
unovči bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,
katero je dobavitelj izročil naročniku.
Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo
odpravo. Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega
gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun dobavitelja. Za pokritje teh stroškov bo
naročnik unovčil bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom
roka, je dobavitelj dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije oziroma kavcijskega
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.
11. člen
Dobavitelj izjavlja, da ima organizirano službo kontrole kakovosti izdelkov.
12. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev te
pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
13. člen
Nadzor nad izvajanjem te pogodbe s strani naročnika opravlja: Katarina Draksler.
Zastopnik dobavitelja je: _________.
14. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke
naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja,
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev
tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim
osebam, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov,
glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
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15. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče.
16. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva izvoda.

Številka:
Datum:

DOBAVITELJ:

Številka: 430-22/2012
Datum:

OBČINA VRHNIKA
Župan
Stojan Jakin, univ.dipl.inž.gr.
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OBR-4
PONUDNIK:
________________________________________________________________________
IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti.
2. Da kot ponudnik:
- nismo v stečajnem postopku;
- - na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami
države naročnika.
3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da
z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali
nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli
državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni
koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter
da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v
tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo
zagotovili.
4. Da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le-temu posredovali 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.

ODDELEK ZA
OKOLJE IN KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Številka: 430-22/2012
Datum: 30.10.2012
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________
izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije:
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v
Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
obkrožite točko C.)
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 5. iz 5. člena Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:
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OBR-5
PONUDNIK:
________________________________________________________________________
IZJAVA
za pridobitev osebnih podatkov
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ____________________________________,
za namene javnega razpisa št NMV2682/2012, z dne 30. 10. 2012.
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje:
a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ____________________,
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ____________________,
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ___________________________________________________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
dobavo in montažo skladiščnega šotora - Občina Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:

ODDELEK ZA
OKOLJE IN KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Številka: 430-22/2012
Datum: 30.10.2012
OBR-6
PONUDNIK:
________________________________________________________________________

IZJAVO
o plačilnih pogojih
Izjavljamo, da nudimo ________dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
dobavo in montažo skladiščnega šotora - Občina Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika,
ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:
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OBR-7
PONUDNIK:
________________________________________________________________________
IZJAVA
o tehnični, kadrovski in terminski sposobnosti
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo skladno z zahtevami
naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko sposobni izvesti javno naročilo: dobavo in montažo
skladiščnega šotora - Občina Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, ki je bilo objavljeno
na portalu javnih naročil.
Izjavljamo, da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih,
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01).
Rok izvedbe del: ______________________.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:
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OBR-9

SEZNAM PODIZVAJALCEV

zap.
št.

podizvajalec

opis del ki jih bo izvedel

vrednost del

1.
2.
3.
4.
5.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti
odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:

ODDELEK ZA
OKOLJE IN KOMUNALO
Tržaška cesta 1,1360 VRHNIKA
tel.: 01/7555-440, fax: 01/7505-158
e-pošta: komunalne.obcina@vrhnika.si

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Številka: 430-22/2012
Datum: 30.10.2012
OBR-9a
PODATKI O PODIZVAJALCU
Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca:
Poštna številka in pošta:
Telefon:
Telefaks:
Elektronska pošta:
Matična številka:
ID za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Banka:
Zakoniti zastopnik podizvajalca:
Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

Vrednost del, ki jih prevzema
podizvajalec

EUR brez DDV
EUR DDV
EUR z DDV

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec________________________________________________________________
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje
neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo
predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj:_______________
Datum:_____________

žig

Podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca
_________________________

Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora OBR-9a izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in
podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih
ponudnik navede v tabeli na OBR- 9.
Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.
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OBR-9b
PONUDNIK:
________________________________________________________________________

POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v seznamu in zanje priložil podatke (OBR –
9).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
dobavo in montažo skladiščnega šotora - Občina Vrhnika, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika,
ki je bilo objavljeno na portalu javnih naročil.
Datum:

Žig

Podpis ponudnika:
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OBR-10
PONUDNIK:
________________________________________________________________________
Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi:
Področje dela

Polni naziv

% udeležbe

Vodilni partner v
skupni ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
100%

Datum:

Žig

Podpis ponudnika:

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
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OBR-11

VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV BIANCO MENICE
MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice
Naročniku, Občini Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, kot garancijo za resnost naše
ponudbe za pridobitev javnega naročila Dobava in montaža skladiščnega šotora
(430-22/2012) izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za
izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika, Občina Vrhnika nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom
v višini 3.000,00 € in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v
primeru, če:
a) kot ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene
v ponudbi,
b) kot ponudnik ne izvedemo storitev v zahtevanem roku,
c) kot ponudnik ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi,
d) kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe:
o zavrnemo sklenitev pogodbe ali ne sklenemo pogodbe v skladu z določbami
navodil ponudnikom
ali
o ne predložimo ali zavrnemo predložitev bianco menice s pooblastilom za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil
ponudnikom.
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):
___________________________________________________________________
Menico se lahko unovči najkasneje v roku 90 dni po roku za oddajo ponudb, to je do:
10.2.2013
Kraj:
Datum:
Izdajatelj menice (ponudnik):
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
Funkcija:
Podpis:
Priloga: bianco menica

OBČINA VRHNIKA
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika
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OBR-12

VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke: _____________________________________________________________
Kraj in datum: ______________________________________
Upravičenec:

Občina Vrhnika,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika

Garancija št.: __________________
V skladu s pogodbo o Dobava in montaža skladiščnega šotora (430-22/2012), z dne
___________,
sklenjenega
med
izvajalcem
(naziv
izvajalca)
____________________________________ in upravičencem Občina Vrhnika, je izvajalec dolžan
opraviti naslednja pogodbena dela, ki so razvidna iz razpisne dokumentacije in so sestavni del
pogodbe v skupni vrednosti _______________ € (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 5. dneh po
prejemu vašega prvega pisnega zahtevka, ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca, plačali
___________ €, če:
1.
2.

Izvajalec ne bo v celoti izpolnil svojih obveznosti iz pogodbe v dogovorjeni kvaliteti,
količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi.
Izvajalec delno ni izpolnil obveznosti iz pogodbe, če opravljena storitev tudi delno
ne zadostuje obveznostim pogodbe.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
a) originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom,
b) Garancija št. ______/ _______.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji, unovčeni znesek. Ta garancija velja najmanj do
31.01.2013. Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično
ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Ta garancija se ne more enostransko prekiniti ali spremeniti. Če se bodo upravičenci kadarkoli v času
njene veljavnosti strinjali, da se v pogodbi navedeni pogoji spremenijo, se lahko naročnik garancije
(izvajalec) in banka (garant) sporazumno dogovorita za spremembo garancije.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.
Ta garancija ni prenosljiva.
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana
pri MTZ pod številko 758.
Kraj:
Datum:

Garant: (žig in podpis)
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OBR-13

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke
Kraj in datum
Upravičenec: Občina Vrhnika
Garancija št. ___________
V skladu s pogodbo o Dobavi in montaži skladiščnega šotora (430-22/2012) z dne
_________, sklenjenem med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ____________ in
______________ (naziv izvajalca) za dela in nakup (izdelavo, dobavo) _______________ (predmet
pogodbe) v vrednosti _____________ €, je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem
roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske
izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega
prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek _________ €, če
izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne izpolni svoje obveznosti, ki
izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. Garancija št. _____/ _____
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 60 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka, določenega v navedeni
pogodbi, vendar pa najkasneje do _________ . Po preteku tega roka garancija ne velja več in naša
obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
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 obveznosti pogodbe, 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.
Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana
pri MTZ pod številko 758.
Banka
(žig in podpis)

Vse bančne garancije ali kavcijska zavarovanja morajo biti nepreklicne, brezpogojne,
na prvi pisni poziv upravičenca in ne glede na kakršen koli ugovor izplačane
upravičencu.
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POPIS - ZAHTEVANE LASTNOSTI SKLADIŠČNEGA ŠOTORA
LASTNOSTI
Skladiščni šotor dimenzij:
Dolžina: 29 do 30 m
Širina: 14 do 15 m
Višina bočnega ravnega dela: najmanj 5 m
Višina slemena: 8 m

OBKROŽI

DA

NE

JEKLENO OGRODJE SKLADIŠČNEGA ŠOTORA –
Vroče cinkana jeklena konstrukcija

DA

NE

Debelina cinkane prevleke mora ustrezati standardom

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

JEKLO – cevi s kvadratnim presekom najmanj 40 x 40 mm
JEKLO - debeline najmanj od 3 – 4 mm iz kvalitetnega jekla,
obdelava vseh površin jeklene konstrukcije (po najvišjih standardih)
KRITINA SKLADIŠČNEGA ŠOTORA –
svetlobna propustna ponjava BELE barve,
negorljiva
podnevi zagotavlja svetlobo v objektu
STENE SKLADIŠČNEGA ŠOTORA –
ponjava SIVE barve,
negorljiva
PONJAVA (CERADA) –
Teža/m2 – najmanj 650 g/m2 ali več
Temperatura – po standardih za razmere v Sloveniji (kraj Vrhnika)
najmanj od - 30 o C do + 70 o C
OBREMENITEV OBJEKTA –
Odporno na sunke vetra najmanj do 150 km/h
PREZRAČEVANJE
Na krajših stranicah ustrezno prezračevanje (rešetke za vstop svežega
zraka)
VRATA Na daljši stranici 3 kom drsnih tovornih vrat
Dimenzije vrat – najmanja širina 450 x dolžina 450 cm
GARANCIJA za konstrukcijo –
najmanj 10 let
GARANCIJA za ponjavo –
najmanj 5 let
ŽIVLJENJSKA DOBA najmanj 30 let

