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1

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Osnovni podatki o naročilu
Podatki o naročniku
Naročnik:

JP Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8,
6310 Izola

Datum oddaje ponudb:

14.2.2018 do 10:00 ure

Javno odpiranje ponudb:

14.2.2018 ob 12:00 uri

Rok za postavitev vprašanj:

Predmet
Opis in predmet JN:
Razdelitev na sklope:
Vrsta postopka:

9.2.2018 do 23:55 ure

Dobava vertikalne prometne signalizacije za obdobje treh
let
Ne
Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3)



Pravna podlaga:




Variantne ponudbe:
Veljavnost ponudbe do:

Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila
(ZPVPJN, Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13,
90/14 – ZDU-1I in 60/17)
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2,
Uradni list RS, št. 69/11)
ostali predpisi, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter
veljavna zakonodaja, ki se nanaša na predmet javnega
naročila.

Ne
Vključno 90. dan po izteku roka za oddajo ponudb

Finančna zavarovanja
Resnost ponudbe

Dobra izvedba
pogodbenih obveznosti

Vrsta zavarovanja

Znesek

Menica z
menično izjavo

1.500,00 EUR brez
DDV

Menica z
menično izjavo

7.000,00 EUR z DDV

Veljavnost
90 dni od datuma,
določenega za
oddajo ponudb
30 dni dlje, kot je
predviden rok
trajanja pogodbe

Zavarovanje za resnost ponudbe
Zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
 umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudniku
 ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu z določbami navodil ponudnikom.
Neunovčeno zavarovanje za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega
naročila vrne ponudnikom. Zavarovanje za resnost ponudb mora biti vsebinsko in pomensko
enaka vzorcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.
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Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe,
lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več
kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanj morajo biti v pisni obliki.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči:
 če dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni
kvaliteti, obsegu in roku;
 če dobavitelj po lastni krivdi odstopi od pogodbe ali v primeru, da naročnik po krivdi
dobavitelja odstopi od pogodbe.
Brez izročitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da pogodba ni
sklenjena, naročnik pa bo uveljavil zavarovanje za resnost ponudbe. Zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu, ki je sestavni
del te razpisne dokumentacije.
Merilo za izbor
Naročnik bo med dopustnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te razpisne
dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika, na podlagi merila »najnižja skupna
vrednost ponudbenega predračuna« s katerim bo sklenil pogodbo za obdobje treh let.
Ponudbene cene
Ponudnik mora navesti skupno vrednost v evrih. Cene in skupna vrednost ponudbe se vpisuje
na dve decimalni mesti. Vrednost ponudbe mora vsebovati vse elemente, ki vplivajo na izračun
vrednosti ponudbe - prodajno ceno vertikalne prometne signalizacije, popust, končno skupno
vrednost brez DDV.
Ponudbene cene morajo biti določene fco skladišče naročnika in morajo vsebovati vse stroške
(prevozne, špediterske), popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih
stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo
dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako dobljene vrednosti sešteje.
Ponudbene cene vertikalne prometne signalizacije morajo biti fiksne in nespremenljive za
celotno obdobje trajanja pogodbe.
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega razpisa je izbira dobavitelja za: »Dobavo vertikalne prometne signalizacije
za obdobje treh let«.
V obdobju za katerega naročnik oddaja javno naročilo, bo naročnik potreboval predvidene
količine vertikalne prometne signalizacije, ki so navedene v ponudbi. Količine predvidene
vertikalne prometne signalizacije so okvirne in izračunane glede na sedanje letne potrebe
naročnika. V času izvajanja naročila se količina vertikalne prometne signalizacije lahko
spremeni, glede na dejanske potrebe naročnika. Naročnik lahko naroča tudi ostalo blago iz
ponudnikovega programa, ki ni predmet konkretne ponudbe, vendar po navedenih razpisnih
pogojih.
Ponudnik mora naročniku zagotavljati sukcesivno dobavo vertikalne prometne signalizacije za
celotno obdobje trajanja pogodbe na naslov Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
Dobavni rok za vertikalno prometno signalizacijo je max. 3 delovne dni, urgentna dobava pa
mora biti zagotovljena v roku 2 delovnih dni od datuma prejema naročila. Izbrani ponudnik bo
naročniku dostavljal blago od ponedeljka do petka, med 7.00 in 15.00 uro.
4

Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku dobavljal blago v dogovorjenem roku za vsako naročilo
posebej in ob vsaki dobavi dostavil ustrezno opremljeno dobavnico, v kateri bo navedena cena
in prevzeta količina blaga. Dejanske količine in vrsta dobavljenega blaga se morajo ujemati z
naročenimi količinami in vrstami blaga, navedenimi na dobavnici, ki je priloga k računu.
V kolikor se izbrani ponudnik ne bo držal dobave blaga v dogovorjenem roku in dostave
potrebne dokumentacije (dobavnica, račun), ima naročnik pravico prekiniti pogodbo.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudniki morajo ponuditi dobavo
razpisanega blaga v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili dobavo vsega
razpisanega blaga v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudnik nosi vse stroške, povezano s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo
ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne
dokumentacije.
Z vzorcem pogodbe, ki je kot priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila, se ponudnik seznani z načinom izvajanja pogodbe. Ponudnik mora izpolnjen (podatki,
ki so ponudniku znani), parafiran ter podpisan in žigosan vzorec pogodbe priložiti k ponudbeni
dokumentaciji, s čimer potrjuje, da se z vzorcem strinja.
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POJASNILA

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih
naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z
ZJN-3.
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PODATKI O PONUDNIKU

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi.
 Samostojna ponudba
Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam
izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi
in znanji, ki jih ima v celoti prevzema izvedbo naročila.
 Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti
pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu. 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 zastopa. V tem primeru naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. Člena
ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo
javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina
gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
 Ponudba s podizvajalcem
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi
ponudniki, kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo
javnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi natančno navesti kateri posel in za kakšno ceno
prevzema posamezni podizvajalec.
5

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo ali ponudnik nastopi s
podizvajalci, bo naročnik izpolnjevanje pogojev osnovne, poklicne, ekonomske in finančne
sposobnosti (6. točka) ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje
ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
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PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, tako da je na javnem odpiranju
možno preveriti da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti izpolnjen Obrazec
NASLOVNICA.
Ponudba mora biti povezana s pečatno vrvico, ki je povezana na prvi strani z nalepko, parafom
in pečatom čez nalepko, tako, da ni možno dodajati dokumentov oziroma listov, ponudbeno
dokumentacijo pa je možno neovirano pregledati.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov
naročnika do navedenega dne in ure, kot je to zapisano v tabeli Podatki o naročniku (1. točka).
V primeru, da bodo ponudbe prispele nepravočasno, bo naročnik takšne ponudbe izločil iz
postopka odpiranja ponudb in ponudbe neodprte vrnil na naslov ponudnika.
Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez
dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko
predloženi v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.
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.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov (ni dovoljeno spreminjati tehničnih
popisov naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak
ponudnika. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo:
 Obrazec 1 - Ponudba s ponudbenim predračunom,
 Obrazec 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev in pogodbenih obveznosti,
 Obrazec 3 - Izjava o referencah s potrdilom,
 Obrazec 4 - Zavarovanje za resnost ponudbe - menična izjava,
 Obrazec 5 - Izjava o izročitvi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
 Obrazec 6 - Parafiran vzorec pogodbe.
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UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 5. točki.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk:
A. Osnovna sposobnost ponudnika,
B. Poklicna sposobnost ponudnika,
C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ter
D. Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.
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A. Osnovna sposobnost
1.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena
ZJN-3.
2.
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.
3.
Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da
gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če
na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe
4.
Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo
ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge
države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Obr.2

Obr.2

Obr.2

Obr.2

B. Poklicna sposobnost
1.
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila in jo prevzema v ponudbi.
Obr.2
2.
Gospodarski subjekt mora biti vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih
registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Obr.2
C. Ekonomska in finančna sposobnost
1.
Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
Obr.2
2. Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, od prejema pravilno
izstavljene fakture za vsako dobavo posebej. Obvezna priloga k računu je kopija Obr.2
ustrezno opremljene dobavnice podpisane s strani naročnika.
D. Tehnična in kadrovska sposobnost
1.
Ponudnik je tehnično in strokovno usposobljen za izvedbo javnega naročila.
2.
Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in opremo
za izvedbo javnega naročila.
3.
Dobavitelj zagotavlja, da je vertikalna prometna signalizacija proizvedena
skladno z veljavnim Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih
cestah ter skladno z zahtevami SIST EN 12899-1:2008.
4.
Dobavitelj prevzame jamstvo za kakovost dobavljene vertikalne prometne
signalizacije za naslednjo garancijsko dobo:
 7 let od dneva dobave za vgrajeno svetlobnoodbojno folijo,
 7 let od dneva dobave za znake oziroma table kot celoto,
 5 let od dneva dobave za korozijsko zaščito elementov vertikalne prometne
signalizacije.
5.
Ponudnik je v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila opravil vsaj tri
dobave vertikalne prometne signalizacije vsako v skupni vrednosti najmanj 25.000,00
EUR brez DDV.
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Obr.1

Obr.1

Obr.1

Obr.3
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PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11 in
spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z določili 14. člena ZPVPJN vloži vsaka oseba, ki ima ali je
imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala
škoda ali zagovornik javnega interesa.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se vloži v
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih
informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne
dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu. Po poteku roka za prejem
ponudb vložitev zahtevka za revizijo ni dopustna, razen, če je določen rok za prejem ponudb
manj kot 10 delovnih dni.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno
ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za
revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo mora biti
obrazložen. Obvezne sestavine zahtevka so navedene v 15. členu ZPVPJN. O vloženem
zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka obvestiti
ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. Vlagatelj mora zahtevku
za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.
Skladno z 71. členom ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi zahtevka plačati
na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso, ki znaša:
1. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ponudb
ali razpisno dokumentacijo znaša taksa:
 2.000 eurov, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po
postopku oddaje naročila male vrednosti,
 4.000 eurov, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku, postopku s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti, omejenem postopku, konkurenčnem postopku s pogajanji,
postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave,
partnerstvu za inovacije ali konkurenčnem dialogu.;
2. Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o javnem naročilu znaša taksa:
 2% od cene najugodnejše dopustne / popolne ponudbe (z DDV), vendar ne manj kot
500 eurov in ne več kot 25.000 eurov, če gre za odločitev, s katero naročnik odda javno
naročilo,
 2.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma,
sprejeto v postopku naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni
objavi,
 6.000 eurov, če se odločitev nanaša na izbiro strank za sklenitev okvirnega sporazuma,
sprejeto v katerem koli drugem postopku javnega naročanja.
 1.000 eurov, če gre za odločitev o ustavitvi postopka javnega naročanja, priznanju
sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb,
3. 1.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na socialne in druge posebne storitve ali
storitve na področju obrambe in varnosti B, oddajo posameznega naročila na podlagi
okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ali na javni natečaj.
Kadar takse ni mogoče odmeriti - znaša taksa 1.000 eurov.
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Takso mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100
0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA:
BS LJ SI 2X; IBAN: SI56011001000358802 - taksa za postopek revizije javnega naročanja. Pri
tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje
sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave
javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila
krajših šestih znakov se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Zahtevek za revizijo, ki ga vloži
zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse.

Številka: 11-2/2018-2
Datum: 26.1.2018

Predstojnik naročnika
Direktor
Denis Bele
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OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
NASLOVNICA

POŠILJATELJ:

Označi:
o Ponudba
o Sprememba
o Umik
»NE ODPIRAJ - PONUDBA«

Za javni razpis:
»Dobava vertikalne prometne signalizacije za obdobje
treh let«
(Izpolni naročnik)
Datum in ura prispetja:__________________________
Način prispetja:________________________________
Zaporedna številka prispelosti:____________________
Podpis prevzemnika:____________________________
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Javno podjetje
KOMUNALA IZOLA d.o.o.
Industrijska cesta 8
6310 IZOLA

Obrazec 1
PONUDBA
NAROČNIK
Firma oz. ime:
Naslov:
Predmet javnega naročila:

Komunala Izola d.o.o.
Industrijska cesta 8
6310 Izola
Dobava vertikalne prometne signalizacije za obdobje treh let

PONUDNIK
Ponudnik

Partner v skupni ponudbi

Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
transakcijskega
računa:
Številka telefona:
Elektronska
pošta
za
obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika
za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:
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Obrazec 1
PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI (ustrezno označite)
DA

NE

TABELA ZA PODIZVAJALCE

1.
Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Opis del

transakcijskega

Delež
oddanih del
v
podizvajanje v % od celote

2.
Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Opis del

transakcijskega

Delež
oddanih del
v
podizvajanje v % od celote
*V primeru da ponudnik nastopa z več podizvajalci, tabelo ustrezno kopira
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Obrazec 1
PONUDBENI PREDRAČUN št.____________
Izjavljamo, da smo pri izračunu cene in skupne vrednosti ponudbe za celotno predvideno
količino v obdobju 3 let, upoštevali vse elemente, ki vplivajo na izračun cene, kot tudi, da je vsa
dobava vertikalne prometne signalizacije na naslov naročnika, Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na okvirno količino potrebne
vertikalne prometne signalizacije, znaša vrednost naše ponudbe:

Šifra
znaka

Opis

Kol

ME

od 1101 do 1114-1 RA1

Splošni znaki za nevarnost T 600

30

kos

od 1101 do 1114-1 RA1

Splošni znaki za nevarnost T 900

30

kos

1115 in 1115-1 RA2

Splošni znaki za nevarnost T 600

15

kos

1116 in 1116-1 RA3

Splošni znaki za nevarnost T 600

15

kos

1125 RA3

Delo na cesti T 900

15

kos

2101 RA2

Križišče/cestni priključek s prednostno cesto T900

15

kos

2102 RA2

Ustavi fi 600

45

kos

2201 RA2

Prepovedan promet v eno smer fi 600

15

kos

od 2202 2227 RA1

Znaki za prepovedi in omejitev fi 600

90

kos

2228 RA2

Prepovedano prehitevanje motornih vozil fi 600

15

kos

od 2232 do 2232-11 RA2

60

kos

15

kos

od 2301 do 2316 RA1

Omejitev hitrosti fi 600
Prepov. ustavitev in parkiranje in prepovedano
parkiranje fi 600
Znaki za obveznosti fi 400

30

kos

od 2301 do 2316 RA1

Znaki za obveznosti fi 600

60

kos

2407 RA1

Enosmerna cesta 600x600

15

kos

2417 RA1

Intervencijska pot 600x600

30

kos

od 2419 do 2424 RA1

Znaki za urejanje cestnega prometa 600x600

30

kos

2427 in 2428 RA1

Znaki za urejanje cestnega prometa 600x400

15

kos

2429 RA3

Otroci na vozišču 600x600

15

kos

2434 in 2435 RA1

Znaki za urejanje cestnega prometa 1000x500

30

kos

od 2436 do 2437 RA1

Parkirišče 600x600
Znaki za obveščanje o cestah in drugih
pomembnih inf. 600x600
Znaki za obveščanje o cestah in drugih
pomembnih inf. 400x400
Smer obvoza 450x300

30

kos

15

kos

15

kos

30

kos

15

kos

45

kos

30

kos

15

kos

od 7102 do 7102-3 RA1

Smer obvoza 450x300
Dopolnilne table za označevanje razdalj in smeri
600x250
Vrsta vozil, na katera se znak nanaša 600x250
Dopol. table za pojasnitev nevarnosti in ovir na
vozišču 600x250
Bočna ovira 300x1000

60

kos

7301

Prometni stožec višina 540

135

kos

7301

Prometni stožec višina 340

75

kos

7302

TROZNAK M70 standard

15

kos

2236 in 2237 RA1

od 3202 do 3204-4 RA1
od 3202 do 3204-4 RA1
od 3309 do 3309-2 RA1
od 3309 do 3309-2 RA2
od 4101 do 4103-1 RA1
od 4501 do 4501-16 RA1
od 4701 do 4713-2 RA1
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Cena /
EM

Vrednost

Drog 2.0

Drog 2.0 m

30

kos

Drog 3.0

Drog 3.0 m

45

kos

Drog 3.5

Drog 3.5 m

300

kos

Drog 4.0

Drog 4.0 m

45

kos

Drog 4.5

Drog 4.5 m

30

kos

Drog 5.0

Drog 5.0 m

15

kos

Koreninski količek

Koreninski količek kpl. Fi 60 in fi 63

180

kos

Podstavek

Podstavek gumi min 28kg
Prometno ogledalo fi 750 s štiritočkovnim
vpetjem-križ
Objemka fi 90

75

kos

45

kos

180

kos

Prometno ogledalo
Objemka

SKUPNA VREDNOST

Cene in vrednosti so izražene v EUR brez DDV.
Ponudbene cene vertikalne prometne signalizacije so fiksne in nespremenljive za celotno
obdobje trajanja pogodbe.
Za vse ostale artikle iz veljavnega cenika, ki niso zajeti v ponudbenem predračunu
nudimo popust oz. rabat v višini________%.
Naročniku izjavljamo:


da zagotavljamo sukcesivno dobavo vertikalne prometne signalizacije za celotno obdobje
trajanja pogodbe. Dobavni rok za vertikalno prometno signalizacijo je max. 3 delovne dni,
urgentno dobavo zagotovimo v roku 2 delovnih dni od datuma prejema naročila. Naročeno
blago bomo dostavljali od ponedeljka do petka, med 7.00 in 15.00 uro,



da bomo naročniku dobavljali blago v dogovorjenem roku za vsako naročilo posebej in ob
vsaki dobavi dostavili ustrezno opremljeno dobavnico, v kateri bo navedena cena in
prevzeta količina blaga.



da smo tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila,



da razpolagamo s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo
javnega naročila.



da je vertikalna prometna signalizacija proizvedena skladno z veljavnim Pravilnikom o
prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter skladno z zahtevami SIST EN
12899-1:2008.



da prevzamemo jamstvo za kakovost dobavljene vertikalne prometne signalizacije za
naslednjo garancijsko dobo:
o

7 let od dneva dobave za vgrajeno svetlobnoodbojno folijo,

o

7 let od dneva dobave za znake oziroma table kot celoto,

o

5 let od dneva dobave za korozijsko zaščito elementov vertikalne prometne
signalizacije.

OPOMBE


Ponudnik mora ponuditi vse vrste blaga po predračunu.



Naročnik bo pri dobavitelju naročal tiste količine in vrste vertikalne prometne signalizacije, ki
jih bo v tem obdobju dejansko potreboval.
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Naročnik lahko naroča tudi ostale vrste prometne signalizacije iz dobaviteljevega programa,
ki niso predmet konkretne ponudbe, po veljavnem ceniku upoštevajoč ponujeni rabat in po
navedenih razpisnih pogojih.



Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih
cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno
seznaniti in mu ponuditi blago po teh cenah.

Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vse vrste blaga izločil iz ocenjevanja ponudb.
Pripisi v ponudbene predračune niso dovoljeni.

Žig in podpis ponudnika

Datum: __________________
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Obrazec 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo:


da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3,



da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,



da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti
na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe nismo imeli
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,



da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila
dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
Pri _____________________________________________________________
(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:


da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in
popisov blaga za izvedbo javnega naročila.

Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo
prevzemamo v ponudbi ter, da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da
lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem
dovoljenju ali članstvu.

16

Neblokirani računi in plačilni pogoji
Izjavljamo:


da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo razpisa nismo imeli blokiranega transakcijskega
računa,



da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, od prejema pravilno izstavljene fakture za vsako
dobavo posebej.

Žig in podpis ponudnika

Datum: _____________
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Obrazec 3
IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila opravili vsaj tri dobave
vertikalne prometne signalizacije vsako v skupni vrednosti najmanj 25.000,00 EUR brez DDV.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Vrednost pogodbe Leto realizacije
v EUR brez DDV

Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja referenčnih del, navedenih na tem obrazcu pri
naročniku le-teh.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja tri Potrdila.

Žig in podpis ponudnika

Datum: _____________
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POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je ponudnik

(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

za nas dobavil:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
kraj: __________________________________________________
v vrednosti ___________________________________________v EUR brez DDV
v obdobju od _______________ do _________________ .
(dan.mesec.leto)
(dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega dobavitelja. Dobavitelj je dobavo izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Dobave so bile opravljene pravilno in pravočasno, v dogovorjenem roku. Priporočilo izdajamo
na zahtevo dobavitelja za prijavo na javni razpis.

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Datum:__________________
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Obrazec 4
ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE MENIČNA IZJAVA
Za zavarovanje resnosti ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila po
postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo vertikalne prometne signalizacije za
obdobje treh let«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne ________________, številka
objave _______________, izročamo naročniku Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8,
6310 Izola, 1 (eno) menico v višini 1.500,00 EUR brez DDV
(z besedo tisočpetsto 00/100 evrov), za resnost ponudbe.
Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:
naziv ponudnika:____________________________________________________________
naslov ponudnika:___________________________________________________________
priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________
priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
Naročnika Komunalo Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, pooblaščamo, da v primeru
umika ali spremembe ponudbe v času njene veljavnosti ali v primeru, da v postavljenem roku
ne bi pristopili k podpisu pogodbe ali v primeru, da ob podpisu pogodbe naročniku ne bi izročili
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, menico unovči.
Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.
Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,
ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________
Priloga: menica

Podpis in žig:

Datum:
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Obrazec 5
IZJAVA PONUDNIKA O IZROČITVI
ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Podpisani______________________________________, kot odgovorna oseba ponudnika,
(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)
izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik za izvedbo javnega naročila po
postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo vertikalne prometne signalizacije za
obdobje treh let«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, naročniku:
ob podpisu pogodbe izročili menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v višini 7.000,00 EUR z DDV, z oznako »BREZ PROTESTA«, plačljivo na prvi poziv in veljavno
do vključno 30 dni dlje, kot je predviden rok veljavnosti pogodbe
Izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da se šteje, da pogodba ne bo veljavna, v kolikor
naročniku ob podpisu ne izročimo menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in da bo naročnik unovčil menico za resnost ponudbe.
S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v postopku javnega razpisa za
oddajo javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo vertikalne
prometne signalizacije za obdobje treh let«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
________________, številka objave _______________, izročamo naročniku Komunala Izola
d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, 1 (eno) menico v višini 7.000,00 EUR z DDV
(z besedo sedemtisoč 00/100 evrov), za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti .
Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:
naziv ponudnika:____________________________________________________________
naslov ponudnika:___________________________________________________________
priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________
priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
Naročnika Komunalo Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, pooblaščamo, da menico
unovči, če dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v
dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku in če dobavitelj po lastni krivdi odstopi od pogodbe ali v
primeru, da naročnik po krivdi dobavitelja odstopi od pogodbe.
Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.
Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,
ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________
Priloga: menica

Datum:___________

Žig
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Podpis ponudnika

Obrazec 6
VZOREC POGODBE
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola,
ki ga zastopa direktor Denis Bele,
matična številka:
5156858000
ID za DDV:
SI70981515
transakcijski račun: 10100-0029080595 Banka Koper
(v nadaljevanju: naročnik)
in
_________________________________________________________
_________________________________________________________
matična številka:
davčna številka:
transakcijski račun,
(v nadaljevanju: dobavitelj)
skleneta

POGODBO
O DOBAVI VERTIKALNE PROMETNE SIGNALIZACIJE
za obdobje od treh let

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
 je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni
razpis za oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za »Dobavo
vertikalne prometne signalizacije«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
__________, pod številko objave _______________,
 je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o
odločitvi o oddaji javnega naročila številka ___________ z dne _________, izbral
dobavitelja kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Dobavo
vertikalne prometne signalizacije«,
 je Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila postalo pravnomočno.
2. člen
Predmet pogodbe je dobava vertikalne prometne signalizacije za obdobje od _________ do
_________, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te
pogodbe in ponudbe ponudnika z dne __________ na podlagi katere je bil izbran.
3. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku dobavljal vertikalno prometno signalizacijo proizvedeno
skladno s Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah ter skladno z
zahtevami SIST EN 12899-1:2008.
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4. člen
Dobavitelj bo tekom izvajanja naročila sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
____________________________________________________________________________
Brez predhodnega soglasja naročnika dobavitelj ne sme zamenjati podizvajalce, navedene v
prvem odstavku tega člena.
Dobavitelj v celoti odgovarja za delo podizvajalcev.
(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bo v končni pogodbi, v kolikor bo ponudnik v ponudbi
navedel podizvajalce).
Dobavitelj se obvezuje, da bo naročilo po tej pogodbi izvajal brez podizvajalcev.
(opomba: odstavek bo v pogodbi, v kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel
podizvajalcev).
5. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo vertikalno prometno signalizacijo naročniku dobavljal po cenah, ki
jih je ponudil v ponudbenem predračunu št._________. Ponudbeni predračun je priloga te
pogodbe. Dobavitelj zagotavlja naročniku fiksno in nespremenljivo ceno za celotno obdobje
trajanja pogodbe.
6. člen
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja predvidenih količin
vertikalne prometne signalizacije, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji. Naročnik bo pri
dobavitelju naročal tiste količine in vrste vertikalne prometne signalizacije, ki jih bo v tem
obdobju dejansko potreboval.
Naročnik lahko pri dobavitelju naroča tudi ostalo blago iz dobaviteljevega programa, ki ni
predmet konkretne ponudbe, vendar po navedenih razpisnih pogojih.
Dobavitelj bo naročniku na vse ostale artikle iz veljavnega cenika, ki niso zajeti v ponudbenem
predračunu nudil popust oz. rabat v višini ______%.
7. člen
Dobavitelj bo naročniku za dobavljeno blago izstavil račun za vsako dobavo posebej. K računu
mora biti priložena kopija ustrezno opremljene dobavnice podpisane s strani naročnika.
Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa.
V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
8. člen
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico obračunati
zamudne obresti skladno z zakonom.
9. člen
Dobavitelj naročniku zagotavlja sukcesivno dobavo vertikalne prometne signalizacije za celotno
obdobje trajanja pogodbe na naslov Industrijska cesta 8, 6310 Izola.
Dobavni rok za vertikalno prometno signalizacijo je max. 3 delovne dni, za urgentno dobavo pa
2 delovna dni od datuma prejema naročila. Dobavitelj bo blago naročniku dostavljal od
ponedeljka do petka, med 7.00 in 15.00 uro.
Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku dobavljal blago v dogovorjenem roku za vsako naročilo
posebej in ob vsaki dobavi dostavil ustrezno opremljeno dobavnico, v kateri bo navedena cena
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in prevzeta količina blaga. Dejanske količine in vrsta dobavljenega blaga se morajo ujemati z
naročenimi količinami in vrstami blaga, navedenimi na dobavnici.
Naročnik lahko odkloni prevzem blaga, če to ne ustreza pogojem razpisne dokumentacije in
ponudbene dokumentacije dobavitelja.
10. člen
Odgovorni predstavnik naročnika po tej pogodbi je g. ______________.
Odgovorni predstavnik dobavitelja po tej pogodbi je g. _______________________.
11. člen
Dobavitelj prevzame jamstvo za kakovost dobavljene vertikalne signalizacije za naslednjo
garancijsko dobo:


7 let od dneva dobave za vgrajeno svetlobnoodbojno folijo,



7 let od dneva dobave za znake oziroma table kot celoto,



5 let od dneva dobave za korozijsko zaščito elementov vertikalne prometne signalizacije.

12. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. Sklenjena je za obdobje
treh let in sicer od _________ do __________. Dobavitelj je dolžan ob podpisu pogodbe
naročniku predati menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
7000,00 EUR z DDV.
13. člen
V kolikor dobavitelj ob podpisu pogodbe naročniku ne izroči menice z menično izjavo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, bo unovčena menica za resnost ponudbe.
14. člen
Naročnik si pridržuje pravico do odpovedi pogodbe, s trimesečnim odpovednim rokom, ki začne
teči od prejema pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto. V primeru, da se
dobavitelj ne bo držal dobave blaga v dogovorjenem roku in dobave potrebne dokumentacije
(dobavnica, račun), ima naročnik pravico prekiniti pogodbo takoj in unovčiti menico za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
15. člen
Ta pogodba se sme spreminjati samo s soglasjem obeh pogodbenih strank. Vsaka pogodbena
stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo in uredijo
pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.
16. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno
korist za:
 pridobitev posla ali
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
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za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.
17. člen
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija
naročnika po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, ponudba dobavitelja št. _____, z dne
________, na podlagi katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in predpisi, ki
urejajo področje predmeta te pogodbe.
18. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in
da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka. Za škodo povzročeno tretjim naročnik ne odgovarja.
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za rešitev spora
pristojno sodišče v Kopru.
19. člen
Pogodba je napisana v 2 izvodih, ki imajo značaj originala, od katerih prejme vsaka stranka po
1 izvod.

Datum:
Številka:

NAROČNIK

DOBAVITELJ

Komunala Izola d. o. o.
Direktor
Denis Bele
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