OBČINA MENGEŠ
Slovenska cesta 30
1234 Mengeš
telefon: 01/723 70 81
telefaks: 01/724 71 00
e-pošta: obcina@menges.si

Številka JN: JNMV-0006/2016-G-POG
Št. dokumenta: 430-7/2016
Datum: 8. 7. 2016

1

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:
Oddaja javnega naročila po postopku naročila male vrednosti
IZGRADNJA BRVI ZA PEŠCE NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU

Številka javnega naročila
JNMV-0006/2016-G-POG

Javni razpis po postopku naročila male vrednosti je bil objavljen na portalu za javna naročila dne 8.
7. 2016, pod številko objave JN003548/2016-W01.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), OBČINA
MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš, vabi ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z
razpisno dokumentacijo po postopku naročila male vrednosti, za predmet naročila »IZGRADNJA BRVI
ZA PEŠCE NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU«, najkasneje do:
dne 22. 7. 2016 do 9:00 ure na naslov: OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš,
oziroma ponudbo pošljejo s priporočeno pošiljko.
Po pošti prispela ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo
predmeta javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb
neodprte vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.
Javno odpiranje ponudb bo:
dne: 22. 7. 2016 ob 9:30 uri v sobi SEJNA SOBA OBČINE MENGEŠ, Slovenska 30, Mengeš
kraj: OBČINA MENGEŠ, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Kontaktna oseba naročnika: Gregor Lojevec
S spoštovanjem,
Župan:
Franc Jerič

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE:
1. Ponudnik mora podati ponudbo za javno naročilo na predloženih obrazcih. Ponudbo mora pripraviti
v slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.
2. Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem
vrstnem redu:
- Podatki o ponudniku
- Ponudba
- Predračun
- Izjava
- Izjava o lastniških razmerjih
3. Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami in tako dobljene
vrednosti sešteje. Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano
vrednost. Predračun mora biti veljaven do 20. 9. 2016. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik
zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.
4. Opis naročila:
Zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila so razvidne iz tehničnih specifikacij, ki
so del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
5. Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa.
6. Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslovu naročnika.
7. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
Ponudnik, ki ne bo izpolnjeval vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bo izločen iz postopka
javnega naročanja.
7.1. Ponudnik ali vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 42. člena ZJN-3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.
7.2. Ponudnik ne sme biti na dan, ko se izteče rok za prijavo ponudb uvrščen v evidenco ponudnikov
z negativnimi referencami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev posebej.
7.3. Ponudnik/podizvajalec ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak od partnerjev posebej.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
7.4. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11; v nadaljevanju ZIntPK) oziroma
funkcionar naročnika ali njegov družinski član ni udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali
zakoniti zastopnik ali ni neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu
udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
8. Dodatni pogoji/zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
/
9. Dopustnost variantnih ponudb: NE
10. Možnost pogajanj: NE
11. Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril:
Št. Merilo
1. cena

Udeležba (%)
100

12. Ponudnik lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije zahteva izključno v pisni obliki, preko
Portala javnih naročil, in sicer najkasneje do 19. 7. 2016 do 09:00 ure. Na vprašanja, ki bodo do
naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s
ponudnikovimi vprašanji.
Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na portal najpozneje tri 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.
13. Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik
lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Po
sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega
naročila odstopi od izvedbe javnega naročila. O zavrnitvi vseh ponudb ali odstopu od izvedbe
javnega naročila bodo ponudniki obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila
nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku
zaradi nesklenitve pogodbe.
14. Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V primeru, da bo
ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina pred
sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih
pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku
neomejeno solidarno.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner
v skupni ponudbi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo vse
ponudbe v katerih nastopa.
15. V primeru skupne ponudbe, je treba v ponudbi navesti vse pogodbene partnerje (naziv, polni
naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun). Navedene podatke vsak od
pogodbenih partnerjev predloži na ustreznih obrazcih te razpisne dokumentacije.
16. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci mora v pogodbi o izvedbi javnega naročila
pooblastiti naročnika, da le-ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem.
Pri tem je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:
• vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,
• podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
• predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
17. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih
dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima:
• ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje podizvajalcem in
• podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
18. V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je treba v ponudbi navesti vse podizvajalce
(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) in del naročila, ki ga
bo izvedel posamezni podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).
Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te razpisne dokumentacije.
19. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila, ki mu je bilo oddano, ne
glede na število podizvajalcev, vključenih v izvedbo.

20. Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega
naročila posredovati 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.
Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema
poziva.
21. 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.
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne
vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 22. člena ZJN-3. Po sprejemu odločitve o oddaji
naročila bo naročnik ponudniku na njegovo zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo
dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo poslovno skrivnost ali tajne podatke.
22. Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTPD in 63/13).
Priloge:
1.
2.
3.
4.
5.
8.

Podatki o ponudniku
Ponudba
Predračun
Izjava
Izjava o lastniških razmerjih
Tehnične specifikacije

Obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU
POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
ELEKTRONSKI
OSEBE:

NASLOV

KONTAKTNE

TELEFON:
TELEFAX:
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA:
ODGOVORNA
POGODBE:

OSEBA

ZA

PODPIS

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA

V kolikor se podatki razlikujejo od navedenih prosimo, da ponudbo dopolnite s točnimi podatki!

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

Navodila za izpolnitev:
* Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri
oddaji ponudbe s podizvajalci.
* V primeru večjega števila partnerjev v skupni ponudbi se obrazec kopira.

Obrazec št. 2

Ponudnik:

P O N U D B A št. _________
Na osnovi javnega naročila št. JNMV-0006/2016-G-POG, po postopku naročila male vrednosti, za
predmet naročila »IZGRADNJA BRVI ZA PEŠCE NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU«, dajemo ponudbo,
kot sledi (ustrezno obkrožiti!):
a) Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik;
b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov;
c) Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.

Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna).

Ponudbena cena brez DDV

DDV (22%)

Skupaj z DDV

Ponudba velja do: 20. 9. 2016

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec št. 3

Ponudnik:

P R E D R A Č U N št. _________
Št. Predmet
1.

IZGRADNJA BRVI ZA PEŠCE
NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU

EM

Količina

kos

1

Cena v €
(brez DDV)

DDV
(%)

Cena skupaj v €
(brez DDV)

Skupaj brez DDV:
Popust:

€
%

Skupaj brez DDV s popustom:

€

DDV:

€

Skupaj z DDV:

€

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik:
- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se
količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati,
- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani
naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko
napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna
vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.
- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Kraj in datum:

€

Žig in podpis ponudnika:

Obrazec št. 4

Ponudnik:

IZJAVA
Za javno naročilo št. JNMV-0006/2016-G-POG, za predmet naročila »IZGRADNJA BRVI ZA PEŠCE
NA ŠOLSKI ULICI V MENGŠU«, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
Št. Pogoji
1. Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali ponudnika iz 1.
odstavka 75. člena ZJN-3.
2. Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih
denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira
davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika so
na dan oddaje ponudbe ali prijave, nižje od 50 eurov.
Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za
obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave.
3. Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih
subjektov z negativnimi referencami na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.
4. Ni nam bila več kot enkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretje
države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb.
5. Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. imamo registrirano dejavnost oz. smo
vpisani v enega od poklicnih in poslovnih registrov.
6. Imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila.
7. Imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z
ustreznim standardom kakovosti.
ter soglašamo z zahtevami glede izpolnjevanja tehničnih specifikacij in v primeru merila ekonomsko
najugodnejša ponudba pa tudi meril za izbor.

V skladu z 2. odstavkom 95.a člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v
ponudbi, če dvomi v resničnost ponudnikovih izjav. Ponudnik/partner/podizvajalec soglaša, da
naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

Navodila za izpolnitev:
* Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri
oddaji ponudbe s podizvajalci in vsi podizvajalci.
* V primeru večjega števila partnerjev v skupni ponudbi oziroma podizvajalcev se obrazec kopira.

Obrazec št. 5

Ponudnik:

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot
najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV skladno z določbo 6.
odstavka 14. člena ZintPK ter 13. in 14. odstavkom 71. člena ZJN-3, naročniku posredovali izjavo
oziroma podatke o:
• udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za
posledico ničnost pogodbe.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

