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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 25. člena Zakona o javnem naročanju – ZJN-2 (Uradni list RS, št. 12/13-UPB5,
19/14- ZJN-2E IN 90/14 ) Naročnik Občina Črna na Koroškem vabi ponudnike, da oddajo
svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, za oddajo javnega naročila storitve
po odprtem postopku za izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Črna na
Koroškem v šolskem letu 2015/2016.

Javni razpis je bil objavljen na Portalu javnih naročil pod zaporedno št. JN3003/2015, z dne
13.5.2015.

Predmet javnega naročila: Izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Črna na
Koroškem v šolskem letu 2015/2016 za: OŠ Črna na Koroškem ter podružnično OŠ Žerjav, za
OŠ Juričevega Drejčka in Tretjo OŠ Slovenj Gradec.

Podatki o naročniku: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem

Kontaktna oseba s strani naročnika:
Irena NAGERNIK
Tel: 02/870 48 16
Fax: 02/870 48 22
e-pošta: irena.nagernik@crna.si

Vir financiranja: Občinski proračun, proračunska postavka 19017, konto 411900.
Ocenjena vrednost naročila: 123.500,00 EUR

Vrsta postopka: Oddaja Odprti postopek (25. člen ZJN-2).

Trajanje naročila oziroma datum pričetka in dokončanja storitve: v dneh, ko poteka šolski
pouk oziroma od 1.9.2015 do 30.6.2016.

Priprava in veljavnost ponudbe: Ponudba mora biti pripravljena skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije in mora veljati do 31.12.2015. Razpisno dokumentacijo je potrebno
dosledno izpolniti ter predložiti vse zahtevane priloge. Tako opremljena ponudba se v skladu
z ZJN-2 šteje za popolno ponudbo.

ROK ZA ODDAJO PONUDBE: Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena naročniku na
naslov Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem ali se vloži osebno v
tajništvo Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, do 24.6.2015 do
12:00 ure, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – prevozi osnovnošolskih otrok
2015/16«.
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Ponudbe poslane po pošti morajo biti poslane priporočeno in morajo prispeti na navedeni
naslov do zahtevanega datuma in ure.

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in
jih neodprte vrnil ponudnikom kot prepozne.

JAVNO ODPIRANJE PONUDB: Javno odpiranje ponudb bo dne 24.6.2015 ob 13.00 uri v sejni
sobi Občine Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje
ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnikov. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.

Županja Občine Črna na Koroškem
mag. Romana LESJAK
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

V navodilih so opredeljena pravila poslovanja naročnika in ponudnikov v postopku oddaje
javnega naročila ter podani napotki glede priprave in predložitve ponudbe. Upoštevanje teh
navodil je za ponudnike v celoti obvezno.

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet oddaje javnega naročila je izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Črna
na Koroškem v šolskem letu 2015/2016, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
13.5.2015, pod zaporedno št. objave JN3003/2015 na podlagi katerega bo z izbranimi
ponudniki sklenjena pogodba za izvajanje prevozov za šolsko leto 2015/2016.

Opis predmeta javnega naročila je razviden iz razpisne dokumentacije (3. poglavje). Vsa
zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi
(zakoni, pravilniki, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi) Republike
Slovenije. Pogodbena dela morajo ponudniki izvajati s strokovno usposobljenimi osebami.

Naročilo bo oddano po posameznih sklopih. Ponudnik se lahko prijavi na katerikoli sklop
javnega naročila (za prevoz na posamezni relaciji, za več relacij ali za vse relacije). Vsaka
relacija predstavlja svoj sklop. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse ali več
sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih.

V vsakem sklopu bo naročnik izbral najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena
pogodba.

V kolikor bi skupna vrednost najugodnejših ponudb posameznih sklopov prekoračila
predviden obseg sredstev za to naročilo, si naročnik pridržuje pravico, da odda naročilo le za
sklope, katerih skupna vrednost je nižja od predvidene. V primeru ne-izbire izvajalca po tem
postopku, se lahko nadaljuje postopek izbire po postopku s pogajanji.

Storitev, za katero bo sklenjena pogodba, se izvaja v času pouka po šolskem koledarju (cca.
za 190 šolskih dni za posamezno šolsko leto).

2. PRAVNA PODLAGA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila:

 Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013-UPB5, 19/14-ZJN-2E in 90/14, v
nadaljevanju ZJN-2),

 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in
60/2011-ZTP-D, 63/13, v nadaljevanju ZPVPJN),

 Zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 131/06 (5/2007 popr.),
123/2008, 28/2010, 49/2011, 40/2012-ZUJF, 57/2012, 39/2013 )
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 Zakona o motornih vozilih (Uradni list RS, št. 106/10, v nadaljevanju ZMV)
 Pravilnika o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu (Uradni list RS, št.

30/2002, 108/2003, 67/2007),
 Pravilnik o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št. 44/2013, v nadaljevanju Pravilnik )
 Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/2007 –

UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 Odl.US, 55/2009 Skl.US, 58/2009 (64/2009
popr., 65/2009 popr.), 16/2010 Odl.US, 47/2010 Odl.US, 20/2011, 34/2011 Odl.US,
40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-2D, v nadaljevanju ZOFVI),

 Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/2006 –UPB3, 102/2007, 107/2010, 87/2011,
40/2012-ZUJF, 63/2013, v nadaljevanju ZOsn);

 Zakona o obveznih zavarovanjih v prometu (Uradni list RS, št. 93/2007 – UPB3, v
nadaljevanju ZOZP);

 Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/2011-UPB4 (14/2013 popr.), 110/2011-
ZDIU12, 101/2013, v nadaljevanju ZJF);

 Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 73/2007-UPB3, 101/2007 Odl.US,
102/2007 Odl.US, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US, 111/2008 Odl.US, 116/2008
Skl.US, 121/2008 Skl.US, 47/2009 Odl.US (48/2009 popr.), 57/2009 Odl.US, 12/2010
Odl.US, 49/2010 Odl.US, 50/2010 Odl.US, 107/2010 Odl.US, 43/2011, 58/2011 Odl.US,
75/2012 Odl.US (76/2012 popr.), 92/2013 Odl. US, v nadaljevanju ZPP);

 drugih veljavnih predpisov, ki urejajo področja, na katera se nanaša javno naročilo.

3. JEZIK

Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku
izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije.

4. SESTAVNI DELI PONUDBENE DOKUMENTACIJE (pogoji za udeležbo)

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev,navedenih v 4.
poglavju.

Ponudnik mora izpolnjevati vse, v 4. poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje
izpolnjevanja pogojev, mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena za vsakim
zahtevanim pogojem.

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev
fotokopij dokumentov. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled. Vsi dokumenti morajo odražati aktualno in resnično
stanje, za kar je ponudnik tudi materialno in kazensko odgovoren.
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Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh
obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Vse
izjave morajo biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega
zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom).

5. POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE

Ponudniki lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije zahtevajo izključno v pisni obliki,
preko Portala javnih naročil ali po elektronski pošti, in sicer najkasneje 7 (sedem) dni pred
iztekom roka za predložitev ponudb. Na vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj
določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil.

Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na portal najpozneje 6 (šest) dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb, če so bile zahteve zanje posredovane pravočasno.

Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj
opisani način, sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.
Vprašanja naslovite na naslov: Občina Črna na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na
Koroškem ali na elektronski naslov irena.nagernik@crna.si s pripisom: »Pojasnila – javno
naročilo izvajanje prevozov osnovnošolskih otrok iz Občine Črna na Koroškem v šolskem
letu 2015/2016« ali preko Portala.

Najmanj 5 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni razpisno
dokumentacijo z izdajo dopolnitve. Vsaka taka dopolnitev je sestavni del razpisne
dokumentacije in bo posredovana na portal javnih naročil in spletno stran. Naročnik bo, po
potrebi, podaljšal rok za oddajo ponudb. 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.

6. IZDELAVA PONUDBE

Ponudba mora biti popolna. Kdaj je ponudba popolna določa 2. člen ZJN-2. Popolna ponudba
je ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Definicije
posameznih izrazov prav tako določa zakon. Nepopolne ponudbe bo naročnik po
opravljenem pregledu izločil iz nadaljnjega postopka. Naročnik bo v skladu z 78. členom ZJN-
2 dopustil dopolnitev formalno nepopolne ponudbe, ki bo nepopolna v delih, ki ne vplivajo
na njeno razvrstitev.

Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in
obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez
dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Vse priloge morajo
biti izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali
pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom). Ponudnik mora izpolniti manjkajoče podatke
in podpisati in žigosati priložen vzorec pogodbe. Ponudba mora vsebovati vse obrazce in
dokumente, ki jih ponudnik zahteva, zložene po zahtevanem vrstnem redu, kot je navedeno
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v 7. poglavju razpisne dokumentacije. Ponudnik mora izpolniti podatke posamično za vsak
sklop, za katerega daje ponudbo.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s parafom osebe, ki podpiše
ponudbo.

Ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici priporočeno po pošti: na naslov Občina Črna
na Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem s pripisom na ovojnici: »Ne odpiraj –
prevozi osnovnošolskih otrok 2015/16« ali jo vloži osebno v tajništvo Občine Črna na
Koroškem, Center 101, 2393 Črna na Koroškem.

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov in žig ponudnika.

Ponudba bo pravočasna, če bo predložena naročniku do 24.6.2015 do 12.00 ure.

Javno odpiranje ponudb bo 24.6.2015 ob 13.00 uri, v sejni sobi Občine Črna na Koroškem.

V primeru sodelovanja na javnem odpiranju ponudb, mora predstavnik ponudnika na javnem
odpiranju ponudb predložiti pooblastilo (obrazec št. 14).

Ponudbe bo pregledovala in ocenjevala strokovna komisija. Strokovna komisija bo ocenila
popolne ponudbe po merilu iz razpisne dokumentacije.

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki prispe pred
iztekom roka za oddajo ponudb. V primeru, da ponudniki umaknjeno ponudbo, bo ponudba
po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.

7. CENA

Ponudbena cena mora biti navedena v evrih (EUR). Ponudbena cena mora vključevati davek
na dodano vrednost, ki mora biti vključen v končno ceno, vendar ločeno prikazan (cena brez
DDV + DDV = končna ponujena cena), v skladu z obrazcem ponudbe. Če tega ponudnik ne
stori, se šteje,da je DDV vključen v ceno.

Končna ponudbena cena je fiksna in nespremenljiva.

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik pred
zavrnitvijo take ponudbe, pisno zahteval podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere
meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila, oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in
zahteval, da jih ponudnik verodostojno utemelji v skladu z 49. členom ZJN-2.

8. PLAČILNI POGOJI

Izvajalec bo naročniku za opravljene prevoze izstavil račun. Prevoznik izstavlja račune za
opravljeno storitev naročniku mesečno, najkasneje do 5. v mesecu, za dejansko opravljene
prevoze v preteklem mesecu.
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Ponudnik oziroma izvajalec mora vse račune naročniku pošiljati izključno v elektronski obliki
(e-račun). (Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za
proračunske uporabnike: ZOPSPU-A; Ur. list RS, št. 111/2013)

E-računi, ki jih proračunski porabniki (v tem primeru naročnik) prejemajo, morajo biti
pripravljeni v standardu e-SLOG (Pravilnik o standardih in pogojih izmenjave elektronskih računov
prek enotne vstopne in izstopne točke pri Upravi RS za javna plačila, Ur. list RS, št. 9/11, 109/12).

Naročnik se zaveže opravljeno storitev plačati 30-ti dan po potrditvi prejema pravilno
izstavljenega računa za pretekli mesec.

9. POGAJANJA

Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za morebitna dodatna dela ali morebitne
spremenjene šolske linije odda (skladno z določili 1. in 2. točke 5. odstavka 29. člena ZJN –2)
izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. Z izvajalcem se
bo v takem primeru sklenil aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba. Podlaga za določitev
vrednosti  dodatnih del so cene iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti.
Postopek s pogajanji vodi strokovna komisija.

Naročnik si pridržuje pravico, da izvede pogajanja, če v postopku oddaje javnega naročila za
posamezen sklop ne pridobi nobene ponudbe in pod pogojem, da se vsebina razpisne
dokumentacije bistveno ne spremeni.

V kolikor bi vrednost najugodnejše ponudbe za posamezne sklope prekoračila predviden
obseg sredstev, si naročnik pridržuje pravico, da odda naročilo le za sklope, katerih vrednost
je nižja od predvidene, za ostale sklope pa izvede postopek s pogajanji.

10. ZAUPNOST POSTOPKA

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke
ali poslovno skrivnost. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne
podatke, kateri niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter
poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot poslovna
skrivnost. Če ponudba vsebuje podatek, ki za ponudnika predstavljajo poslovno skrivnost,
mora biti v ponudbi predložen ponudnikov sklep o določitvi dela ponudbene dokumentacije
za poslovno skrivnost, skladno z veljavnim zakonom, ki ureja gospodarske družbe (ZGD-1). Iz
sklepa mora jasno izhajati, katere podatke v ponudb ponudnik določa kot poslovno
skrivnost. Za poslovno skrivnost se ne morejo določiti podatki, ki so po zakonu javni ali
podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev. Količina iz specifikacije, cena na enoto,
vrednost posamezne podstavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko
najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih
meril, so javni podatki.
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Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo
imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »ZAUPNO/POSLOVNA SKRIVNOST«,
pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo
določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob
desnem robu pa mora biti izpisano »ZAUPNO/POSLOVNA SKRIVNOST«.

Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.

11. KRAJ OPRAVLJANJA STORITEV, ČAS IN OBSEG IZVAJANJA DEL

Prevozi šoloobveznih otrok in otrok s posebnimi potrebami, ki imajo stalno bivališče v Občini
Črna na Koroškem, se bodo opravljali predvsem na območju občine Črna na Koroškem ter
nato še na območju občin Mežiške doline in Mestne občine Slovenj Gradec. Čas izvajanja
storitve prevoza je predviden dnevno, predvidoma od 6. do 16. ure (v jutranjem času pred
pričetkom pouka, po predhodnem dogovoru med predstavnikom OŠ, naročnikom in
ponudnikom v dopoldanskem času, ter v popoldanskem času po končanem pouku). Relacije
šolskih prevozov so zapisane v 3. poglavju te dokumentacije. Naročilo traja eno šolsko leto in
sicer v obdobju september 2015/ junij 2016.

12. VARIANTNA PONUDBA

Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.

13. VELJAVNOST PONUDBE

Ponudbe morajo biti veljavne najmanj do 31.12. 2015. V primeru krajšega roka veljavnosti
ponudbe, se ponudba izloči!

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti
ponudb za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v
pisni obliki.

Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške.

14. MERILA

Edino merilo za izbor je najnižja končna ponudbena cena za posamezen sklop.

Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno za izvedbo posameznih
razpisanih storitev (prevozov) ob izpolnjevanju vseh pogojev, navedenih v razpisni
dokumentaciji. Ponudnik poda ponudbeno ceno kot:
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 dnevno ceno prevoza na posamezni relaciji (eur/avto-dan).

V primeru, da bo enako najnižjo končno ponudbeno ceno za posamezni sklop, ponudilo
dva/več ponudnikov, se bo med temi ponudniki izvedel postopek pogajanj brez predhodne
objave.

OCENJENA VREDNOST JAVNEGA NAROČILA PO SKLOPIH:

- sklop 1 (JELENOVA BAJTA – LESJAK – GOLOB – FEK - LIPOLD – FAJMUT (Topla) – ŠMELC - PODPECA –

NAJBRŽOVO - KULTURNI DOM ČRNA in NAZAJ): 62.700,00 EUR brez DDV

- sklop 2 (JAVORJE – OŠ ČRNA - MRDAVSOVO – DELAVSKI DOM ŽERJAV – KLTURNI DOM ČRNA in NAZAJ):

38.000,00 EUR brez DDV

- sklop 3 (AVTOBUSNA POSTAJA ČRNA – DELAVSKI DOM ŽERJAV – MRDAVSOVO - OŠ JURIČEV DREJČEK – TRETJA

OSNOVNA ŠOLA  SLOVENJ  GRADEC in NAZAJ): 22.800,00 EUR brez DDV

15. USTAVITEV POSTOPKA IN ZAVRNITEV VSEH PONUDB

Skladno z drugim odstavkom 80. člena ZJN-2, lahko naročnik kadarkoli pred odpiranjem
ponudb ustavi postopek javnega naročanja.
Naročnik si pridržuje pravico ustaviti že objavljeni javni razpis brez kakršnekoli odškodninske
odgovornosti do kogarkoli.

Naročnik lahko, skladno s tretjim odstavkom 80. člena ZJN-2, v vseh fazah postopka po
poteku roka za odpiranje ponudb, zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi mora takoj pisno obvestiti
vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe. Vse ponudnike
mora obvestiti tudi o svoji odločitvi ali bo začel nov postopek. Naročnik je dolžan o tem
obvestiti tudi svoj nadzorni organ ter odločitev posredovati v objavo na portal javnih naročil.

16. ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA IN SKLENITEV POGODBE

Odločitev o oddaji naročila bo naročnik sprejel predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja
ponudb, razen, če bodo v postopek javnega naročanja vključena pogajanja.

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na
poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje (menico) za resnost ponudbe ne
glede na razlog za odstop od ponudbe.

Naročnik si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in ponoviti javno naročilo, v kolikor
ponudbe, kljub popolnosti, vsebinsko ali cenovno ne ustrezajo, ter nadaljevati postopek s
pogajanji brez predhodne objave.
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Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika na predlog komisije za izbiro ponudnika. V
primeru, da ponudba ni bila sprejeta, naročnik ne bo plačal ponudnikom nobenih stroškov, ki
bi jih le-ti imeli v zvezi z izdelavo svojih ponudb ali kasnejšimi pisnimi pojasnili. Naročnik tudi
ne odgovarja  ponudniku za škodo, ki jo je ali bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova
ponudba.

V času od izbire do pričetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.

17. PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo ponudnikov javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja- ZPVPJN (Uradni list RS štev. 43/2011,
60/2011-ZTP-D, 63/2013) po postopku in načinu, ki ga določa zakon.

Zahteva za pravno varstvo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila
zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko
bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali
ta zakon ne določa drugače. Za kršitev, ki bistveno vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na
oddajo javnega naročila, se šteje zlasti:

– odločitev, da se naročilo odda ponudniku, ki ni najugodnejši ali ne izpolnjuje
obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije ali povabila k oddaji ponudbe;

– dopuščena sprememba tistih delov ponudbe, ki se nanašajo na tehnične specifikacije
predmeta javnega naročila, cene ali elemente ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali
na drugačno razvrstitev ponudb;

– oddaja naročila brez objave obvestila o naročilu na portalu javnih naročil, čeprav
tega zakon ne dopušča;

– rok za prejem prijav ali ponudb, ki zainteresiranim ponudnikom glede na zahtevnost
razpisne dokumentacije onemogoča pripravo popolne ponudbe.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
razpisno dokumentacijo, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko
portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje
se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na
očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno
obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba. Aktivna legitimacija za
vložitev zahtevka za revizijo se prizna:

– vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila, sklenitev pogodbe
ali vključitev v dinamični nabavni sistem ali sistem ugotavljanja sposobnosti in ji je ali
bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda,

– zagovorniku javnega interesa.
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Če ponudnik, pred vložitvijo zahtevka za revizijo, ki  se nanaša na razpisno dokumentacijo,
naročnika, preko portala javnih naročil, ne opozori na morebitne nepravilnosti, se mu v
predrevizijskem in revizijskem postopku ne prizna aktivna legitimacija.

Zahteva za revizijo mora skladno s 15. členom ZPVPJN vsebovati:
1. ime in naslov vlagatelja ter kontaktno osebo,
2. ime naročnika,
3. oznako javnega naročila, odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju

sposobnosti,
4. predmet javnega naročila,
5. očitane kršitve,
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj

nastopa s pooblaščencem.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini skladno z določili
71. člena ZPVPJN.

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša
na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo , razen v primeru
četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih 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 za merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno
objavljenega obvestila o naročilu ali

- prejema povabila k oddaji ponudb.

Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v osmih delovnih
dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z
elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem
elektronskih vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis.
V tem primeru mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati
posredovati ministrstvu, pristojnemu za finance.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je dolžan ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso v višini
3.500,00 EUR, če se zahtevek nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali
razpisno dokumentacijo.
V ostalih primerih znaša taksa 2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na
dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot
25.000 EUR. Če se zahtevek za revizijo vloži pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega
odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila.
Ne glede na prejšnje določbe znaša taksa 1.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na:
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– storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti
B,

– oddajo posameznega naročila na podlagi pogodbe,
– oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali
– javni natečaj.«.

Takso vplača vlagatelj zahtevka za revizijo na TRR: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki
Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT koda: BSLJSI2X, IBAN:
SI56011001000358802, Sklic: 11 16110 -7111290-00 , pri čemer tretji del sklica predstavlja
številko objave obvestila o naročilu.

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila
legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse, ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga
najpozneje v treh delovnih dneh od prejema, s sklepom zavrže.
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3. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA - RELACIJE
ŠOLSKIH PREVOZOV

Prevoz v šolo v jutranjih urah in prevoz iz šole v popoldanskem času se izvaja v skladu s
šolskim urnikom. Vsi ostali prevozi v času med poukom (med 7:00 in 15:00 uro) so vključeni
v dnevno ceno prevoza in se izvajajo po potrebi in se sprotno dogovorijo med naročnikom
in izvajalcem prevoza.
Ponudnik mora ponuditi takšen prevoz, da bo zagotovil prihod v šolo ob zahtevanem času
ter odhod iz šole ob zahtevanem času. Ponudniki lahko konkurirajo s kombiniranimi vozili in
minibusi, kot je navedeno za posamezno relacijo.

RAZPISANE RELACIJE za šolsko leto 2015/2016

SKLOP RELACIJA

1

JELENOVA BAJTA – LESJAK - GOLOB – FEK – LIPOLD - FAJMUT (Topla) –
ŠMELC - PODPECA – NAJBRŽOVO – KULTURNI DOM ČRNA

(in nazaj)
Ocenjujemo potrebo po enem 20 sedežnem avtobusu na dan in enem 8
sedežnem kombiniranem vozilu na dan.

SKLOP RELACIJA

2
JAVORJE – OŠ ČRNA - MRDAVSOVO – DELAVSKI DOM ŽERJAV – KULTURNI DOM

ČRNA
(in nazaj)

Ocenjujemo potrebo po enem 16 sedežnem avtobusu na dan.

SKLOP RELACIJA

3
(prevoz otrok s
s posebnimi
potrebami)

AVTOBUSNA POSTAJA ČRNA – DELAVSKI DOM ŽERJAV – MRDAVSOVO - OŠ
JURIČEV DREJČEK – TRETJA OSNOVNA ŠOLA  SLOVENJ  GRADEC (in nazaj)

Ocenjujemo potrebo po enem 8 sedežnem kombiniranem vozilu na dan.
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4. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
PONUDNIKA

4.1 Podatki o ponudniku (obrazec št. 1)

4.2 Izpolnjen obrazec Ponudba (obrazec št. 2)

4.3 Podatki o osnovni sposobnosti in pooblastilo za pridobitev podatkov iz

uradnih evidenc (obrazec št. 3, 3.1, 3.2, 3.3 )

A. Osnovna sposobnost

1. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku- KZ-1
(Uradni list RS, št. 50/2012-UPB2) ter navedena v prvem odstavku 42. Člena ZJN-2.:
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence,
povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna
goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali
ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev,
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali
topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev
poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba
trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje
in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba
negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega
sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev,
tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje
koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko
združevanje. (dokazilo obrazec 3)

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. (dokazilo obrazec 3)

2. Da proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečaja
ali prisilnega prenehanja ter ni uveden oziroma ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
prisilnega prenehanja v skladu s predpisi države v kateri ima sedež. (dokazilo obrazec 3)

3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta javnega
naročila. (dokazilo obrazec 3)
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4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili
davkov  v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. (dokazilo obrazec 3)

5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja. (dokazilo obrazec 3)

B. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:

1. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
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. (dokazilo obrazec 3)

2. Da 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 obrazec 3)

Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, ponudnik
predloži izpolnjene in podpisane izjave na obrazcih št. 3.1, 3.2, 3.3.

4.4 Podatki o poslovni in finančni sposobnosti (ne sme biti starejše od enega
meseca do dneva odpiranja ponudbe) (obrazec št. 4)

- pravna oseba – gospodarska družba predloži obrazec BON 2
- samostojni podjetnik – posameznik pa potrdilo poslovne banke, iz katerega izhaja, da

ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega oziroma
poslovnega računa (ponudnik predloži toliko potrdil, kolikor ima odprtih
transakcijskih oz. poslovnih računov).

POGOJ: Podatki o finančni disciplini za pravne osebe ne smejo izkazovati, da je imel
ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe dospele neporavnane
obveznosti v skladu z Zakonom o davčnem postopku in z Zakonom o izvršbi in zavarovanju.
Podatki o finančni disciplini za samostojnega podjetnika - posameznika  ne smejo izkazovati,
da je imel ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe blokiran transakcijski
račun.
Dokazilo: obrazec BON 2 oziroma potrdilo poslovne banke.

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega
transakcijskega računa več kot 30 zaporednih dni.
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Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da v zadnjih
šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 30 zaporednih dni.

Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
računov. Potrdilo ne sme biti starejše kot 30 dni od roka za oddajo ponudb.

4.4.1 Izjava o načinu plačila

Pogoj: ponudnik mora sprejeti rok plačila
Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec št. 4. 1)

4.4.2 Izjava o poravnanih obveznostih do podizvajalcev

Pogoj: ponudnik mora imeti poravnane vse zapadlo obveznosti do podizvajalcev
Dokazilo: Izjava ponudnika (obrazec  št. 4. 2)

4.4.3 Soglasje podizvajalca za neposredna plačila

Dokazilo: Soglasje podizvajalca (obrazec št. 4.3)

4.5. Podatki o tehnični sposobnosti in opremljenosti ponudnika ter o načinu
plačila (obrazec št. 5)

Pogoj: ponudnik ima veljavno prometno dovoljenje za vozila, s katerimi se bo izvajal prevoz
in zavarovalno polico za zavarovanje druge osebe. Prav tako ima ponudnik veljavno licenco
za opravljanje dejavnosti in licenco za posamezno vozilo.
Vozilo mora tudi izpolnjevati vse pogoje iz 46. člena Pravilnika o delih in opremi vozil (Uradni
list RS, št. 44/2013, 36/2014) in sicer:

– napravo, ki med zaviranjem preprečuje blokiranje koles,
– električno ali hidravlično ojačan krmilni mehanizem (naprava za upravljanje vozila),
– varnostne pasove na vseh sedežih,
– naslonjala za glavo na vseh sedežih in
– zapisovalno opremo v cestnih prevozih (tahograf).

V kolikor se ponudnik prijavlja na razpisano relacijo za sklop 4, mora k veljavnemu
prometnemu dovoljenju  predložiti tudi dokazilo, da razpolaga s homologiranim vozilom za
prevoz otrok v invalidskih vozičkih in s homologirano opremo, prilagojeno otrokom s
posebnimi potrebami – prilagoditve na sedežih, prilagoditve za vstop in izstop, prilagoditve
varnostnih pasov.

Dokazilo: fotokopija prometnega dovoljenja, fotokopija licence za opravljanje dejavnosti in
fotokopija licence za posamezno vozilo, fotokopije dokumentacije iz katere bo razvidno, da
vozilo izpolnjuje vse pogoje iz 46. člena prej omenjenega pravilnika.
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4.6 Izjava ponudnika o referencah in potrdilo (obrazec št. 6 in 6.1)

Pogoj: Da je ponudnik v zadnjih treh letih že izvajal sam ali s partnerji primerljive storitve in
predloži potrdilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Dokazilo: Izjava ponudnika in original potrdilo.

4.7 Izjava o sposobnosti zagotavljanja nadomestila v primeru okvare vozila ali
odsotnosti voznika (obrazec št. 7)

Pogoj: ponudnik mora zagotoviti nadomestno vozilo v primeru okvare vozila ali
nadomestnega voznika v primeru odsotnosti voznika
Dokazilo: Izjava ponudnika

Nadomestno vozilo mora izpolnjevati vse tehnične pogoje, kot se zahtevajo za vozilo, s
katerim se opravlja prevoz. Prav tako mora nadomestni voznik izpolnjevati vse pogoje, kateri
se za voznika, ki  opravlja prevoz, zahtevajo.

4.8 Gospodarskih subjekti skupaj (obrazec št. 8)

Ponudbo lahko 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 v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če je skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.

Pogoj: Predložen pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila
Dokazilo: fotokopija sporazuma ali pogodbe

4.9 Ponudba s podizvajalci (obrazec št. 9)

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca in
morebitnih partnerjev, nastopajo še drugi izvajalci (podizvajalci). V razmerju do naročnika
ponudnik, kot glavni izvajalec, in morebitni partnerji v celoti odgovarjajo za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kateri posel prevzema posamezen podizvajalec, ki nastopa v
ponudbi. Ponudnik mora v ponudbi predložiti soglasje vsakega posameznega podizvajalca, iz
katerega izhaja, da na podlagi soglasja naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. Podatki o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel
podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in
transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del ter soglasje
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podizvajalca postanejo obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna
plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna.

Pogoj 1: podizvajalci morajo, v celoti, izpolnjevati vse pogoje navedene v razpisni
dokumentaciji, kot se to zahteva za glavnega  izvajalca.
Pogoj 2: V primeru podizvajalcev, mora ponudnik obvezno priložiti Seznam podizvajalcev.
Dokazilo: seznam podizvajalcev

5. FINANČNA ZAVAROVANJA

5.1 Menica za resnost ponudbe v višini 3 % od ponudbene vrednosti (obrazec
št. 10) (ponudnik predloži menico za sklope, na katere se prijavlja)

Ponudnik mora kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe v ponudbi priložiti eno bianco
menico (neizpolnjeno), s pooblastilom za unovčenje v obliki menične izjave v višini 3%
bruto vrednosti naročila. Finančno zavarovanje velja vse do trenutka, ko izbrani ponudnik
sklene pogodbo z naročnikom.

Če ponudnik ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ali če predloži drugo vrsto
finančnega zavarovanja kot je bila zahtevana v razpisni dokumentaciji, se šteje njegova
ponudba kot nepravilna in se obvezno izloči iz nadaljnjega postopka.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom, ali ne izpolni drugih
dodatnih pogojev, ne glede na razlog, razen če je razlog na naročnikovi strani, bo naročnik
unovčil menico za resnost ponudbe.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
- vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe (OBR-10)
- pooblastilo za unovčenje menice (OBR-10/1).

5.2 Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec št. 11)

Pogoj: Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti in jo predložil, če bo
izbran kot izvajalec. (ponudnik predloži garancijo za resnost ponudbe za sklope, na katere se
prijavlja).
Dokazilo: Izjava ponudnika (OBR-11)

: Izjava banke (OBR-11.1)
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6. DRUGO

6.1 Obrazec izjave, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije
(obrazec št. 12)

Pogoj: ponudnik mora sprejeti vse pogoje razpisne dokumentacije
Dokazilo: Izjava ponudnika

Pogoj: Vzorec mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s čimer
potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe.
Dokazilo: Izpolnjen vzorec pogodbe

6.2 Obveznosti v zvezi z varstvom pri delu in zaposlovanjem (obrazec št. 13)

Pogoj: ponudnik podpiše in žigosa izjavo
Dokazilo: Izjava ponudnika

6.3 Pooblastilo za sodelovanje  pri javnem odpiranju ponudb (obrazec št. 14)

Pogoj in Dokazilo: podpisano in žigosano pooblastilo

6.4 Vzorec pogodbe (obrazec št. 15)

7. OBRAZCI PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev
fotokopij dokumentov. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga
mora ponudnik prinesti na vpogled.

V kolikor ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, morajo vsi
dokumenti odražati aktualno in resnično stanje za kar ponudnik kazensko in materialno
odgovarja.

PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI IN ZARADI PREGLEDNOSTI RAZVRSTITI VSE SESTAVNE
DELE PONUDBENE DOKUMENTACIJE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU:
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PODATKI O PONUDNIKU (OBR-1)

PONUDBA (OBR-2)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH SPOSOBNOSTI (OBR-3)

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV (OBR-3.1)

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB (OBR-
3.2)

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB (OBR-
3.3)

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI (OBR-4)

IZJAVA O NAČINU PLAČILA (OBR-4.1)

IZJAVA O PORAVNANIH OBVEZNOSTIH (OBR-4.2)

SOGLASJEPODIZVAJALCA O NEPOSREDNEM PLAČILU (OBR-4.3)

IZJAVA O TEHNIČNIH SPOSOBNOSTIH IN OPREMLJENOSTI VOZILA (OBR-5)

IZJAVA O REFERENCAH (OBR-6)

POTRDILO O REFERENCAH (OBR-6.1)

IZJAVA O SPOSOBNOSTI ZAGOTAVLJANJA NADOMESTILA V PRIMERU OKVARE
VOZILA ALI ODSOTNOSTI VOZNIKA (OBR-7)

SEZNAM GOSPODARSKIH SUBJEKTOV (OBR-8)

PODATKI O PODIZVAJALCIH (OBR-9)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE (OBR-10)

POOBLASTILO ZA VNOVČENJE MENICE (OBR-10.1)

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-11)

IZJAVA BANKE OZ. ZAVAROVALNICE O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI (OBR-11.1)

VZOREC BANČNE GARANCIJE (OBR-11.2)

IZJAVA, DA PONUDNIK SPREJEMA VSE POGOJE RAZPISNE DOKUMENTACIJE IN DA
POZNA TEREN PREVOZOV (OBR-12)

OBVEZNOSTI V ZVEZI Z VARSTVOM PRI DELU IN ZAPOSLOVANJEM (OBR-13)

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB (OBR-14)

VZOREC POGODBE (OBR-15)


