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PROTOKOL POGAJANJ PO 47. ČLENU ZJN-3
(Uradni list RS, št. 91/2015

V skladu z drugim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročnik v postopku oddaje naročila male
vrednosti št. JN007260/2016-W01, z dne 16.11.2016, »ENERGETSKA PRENOVA STAVB
V LASTI OBČIN - HOTEL ČRNA (spalni del)« vključuje pogajanja in v ta namen izdaja
protokol o pogajanjih.

Naročnik povabi v postopek pogajanj vse ponudnike, ki v predmetnem postopku JN
JN007260/2016-W01, izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 75. do 83. člena ZJN-3 in, ki so
predložili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postopek oddaje ponudb.

Kraj pogajanj: Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna na Koroškem, sejna soba.
Datum pogajanj: 9.12.2016.
Ura pogajanj: ob 10.00.

Razpisana dela:

GRADBENO OBRTNIŠKO INŠTALACIJSKA DELA IN STAVBNO POHIŠTVO
V HOTELU ČRNA

Pogajanja se bodo izvedla v dveh krogih. Pogajanja bodo potekala izključno o znižanju
ponujene cene (cena z DDV).

Naročnik je na spletni strani Občine Črna na Koroškem www.crna.si objavil naslednje
obrazce:

- OBRAZEC št. 1 – Pooblastilo,
- OBRAZEC št. 2 – Ponudba 1. krog pogajanj

POOBLASTILO IN ŽIG:
Predstavnik ponudnika se je pred začetkom pogajanj strokovni komisiji dolžan izkazati s
pisnim pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je
prisotna odgovorna oseba tudi zakoniti zastopnik), da se v imenu in za račun podjetja, ki ga
zastopa, lahko udeležuje pogajanj.

Vzorec pooblastila (OBRAZEC št. 1) je objavljen na spletni strani www.crna.si.



Predstavnik ponudnika mora imeti s seboj tudi veljaven žig podjetja, ki ga zastopa, v kolikor
podjetje uporablja pri poslovanju žig. Samo predstavniki, ki bodo predložili pooblastila, imajo
pravico udeležbe v pogajanjih. Pogajanj se lahko udeležita največ dva, za sodelovanje na
pogajanjih pooblaščena predstavnika ponudnika. Pogajanja bodo potekala izključno med
naročnikom in ponudniki in bodo za javnost zaprta ter bodo potekala skupinsko.

V primeru, da se predstavnik ponudnika ne bo udeležil pogajanj ali pred pričetkom pogajanj
strokovni komisiji ne bo izročil pooblastila, iz katerega bo nedvoumno razvidno, da je
pooblaščen za spremembo ponudbene cene, se bo štelo, da je njegova končna ponudba takšna
kot je bila predložena na predmetno javno naročilo ob upoštevanju popravkov zaradi
računskih napak v postopku analize predloženih ponudb.

V primeru, da se bo ponudnik udeležil pogajanj, po zaključenih pogajanjih pa ne bo predložil
končne ponudbe oziroma potrebne dokumentacije, v skladu z doseženim na pogajanjih, bo
njegova ponudba izločena.

1. KROG POGAJANJ:

Ponudnik mora na pogajanja prinesti ponudbo v zapečateni kuverti. Na kuverti je naveden
ponudnik ter POGAJANJA - ENERGETSKA PRENOVA STAVB V LASTI OBČIN -
HOTEL ČRNA (spalni del). V kuverti je vložen izpolnjen OBRAZEC št. 2– Ponudba 1. krog
pogajanj. Naročnik bo zapečatene kuverte odprl pred vsemi sodelujočimi. Nova ponudba v
postopku pogajanj ne sme biti višja od ponudbe, ki jo je ponudnik predložil v prvotni ponudbi
po postopku JN007260/2016-W01, temveč je lahko enaka ali nižja. Naročnik bo po pregledu
oddanih ponudb sporočil samo najnižjo ceno z DDV ter ponudnika. Tako bo prvi krog
pogajanj zaključen.

2. KROG POGAJANJ-ZADNJI KROG:

2. krog pogajanj je zadnji krog pogajanj. Naročnik bo vsem ponudnikom pred začetkom
drugega kroga pogajanj razdelil pogajalne liste za 2. krog pogajanj. Vsak ponudnik bo nato
imel 5 minut časa, da na svoj pogajalni list vpiše svojo ceno, ki jo nudi v drugem oz. zadnjem
krogu ter podpiše in ožigosa list. Vsak ponudnik bo svojo ponudbo predložil pisno (tajno na
enotnem vzorcu, ki ga bo pripravil naročnik) ob prisotnosti ostalih ponudnikov. V kolikor
ponudnik ne zniža ponudbene cene, se šteje da ostaja cena pri ponudbeni ceni iz ponudbe oz.
ceni iz prvega kroga. Cene ni dovoljeno zvišati. Vsak ponudnik zniža ceno v poljubni višini.
Naročnik bo po drugem krogu pogajanj prebral najnižjo ceno in ponudnika.

Naročnik ponudnikom v času poteka posameznega kroga ne bo sporočal cen drugih
ponudnikov.

V primeru, da bo predstavnik ponudnika zapustil pogajanja pred zadnjim krogom pogajanj, se
bo štelo, da je njegova končna ponudbena cena enaka ceni iz kroga pogajanj, po katerem je
predstavnik zapustil pogajanja.



ZAPISNIK O POGAJANJIH:
O pogajanjih bo naročnik sproti sestavljal zapisnik. V zapisniku bo navedena najnižja
ponudbena cena vsakega izmed ponudnikov, ki je bila dosežena po dveh krogih pogajanj. O
pogajanjih se bo vodil zapisnik, katerega priloga bo pogajalni list. Po en izvod zapisnika
prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov po končanih pogajanjih.


