DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA
MALE VREDNOSTI

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO
DVEH LET

Kraj in datum: Lendava, maj 2019
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Podatki o naročniku:

NAROČNIK:

ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA
KIDRIČEVA 34, 922 LENDAVA

ODGOVORNA OSEBA NAROČNIKA:
KONTAKTNA OSEBA:
E-NASLOV KONTAKTNE OSEBE:
SPLETNA STRAN NAROČNIKA:

ROK ZA PREJEM PONUDB:

Olga Požgai Horvat dr.med.spec., direktorica
Jožica Kovačič
jozica.kovacic@zd-lendava.si
http://www.zd-lendava.si).

29.5.2019 do 10h

JAVNO ODPIRANJE PONUDB:

29.5.2019 ob 10:01h

ROK ZA POSTAVITEV VPRAŠANJ:

Do 21.5.2019 do 12h

PRIČETEK IZVAJANJA DOBAV:

Takoj po podpisu pogodbe z izbranim
dobaviteljem

ROK ZA IZVEDBO (trajanje JN)

2 leta od podpisa pogodbe

Predmet:

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Sukcesivno vzdrževanje in servisiranje
službenih vozil

VRSTA POSTOPKA:

47. člen ZJN-3 (postopek naročil male
vrednosti)
DA
NE
Do 29.11.2019

RAZDELITEV NA SKLOPE:
VARIANTNE PONUDBE:
VELJAVNOST PONUDBE:
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Finančna zavarovanja:

ZAHTEVE

vrsta zavarovanja

Za resnost ponudbe:

NE

Za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti:

DA (menica)

5% ocenjene vrednosti posla čas trajanja pog.

DA (menica)
/

5% ocenjene vrednosti posla čas trajanja pog.

Za odpravo napak v času
garancije:

znesek

veljavnost

Merila za izbor:
Merilo za izbor:

Ocenjena vrednost:
Ocenjena vrednost posla za obdobje 2 let:

Najugodnejša
cena
specifikacije/prednosti

+

tehnične

70.000,00€ brez DDV

Direktorica:
Olga Požgai Horvat, dr.med.spec.
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
1.1. PODATKI O NAROČILU IN PREDMET NAROČILA

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), naročnik ZDRAVSTVENI
DOM LENDAVA, Kidričeva 34, 9220 Lendava, vabi vse zainteresirane ponudnike,
da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije za javno naročilo
»SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO DVEH LET« (v nadaljevanju:
javno naročilo).
Naročilo je razdeljeno na sklope (3 SKLOPI). Ponudnik odda ponudbo za celoten
sklop ali za več sklopov, nikakor pa ne za del sklopa, v takem primeru bo ponudba
izločena kot nepopolna oziroma nepravilna.
1. SKLOP: OPRAVLJANJE SERVISNIH STORITEV
2. SKLOP: NAKUP OZ DOBAVA REZERVNIH DELOV
3. SKLOP: NAKUP IN PREMONTAŽA PNEVMATIK
1.2. PODATKI O NAROČNIKU
Naročnik javnega naročila je ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva 34, 9220
Lendava.
1.3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL za DOBO
DVEH LET« kot je navedeno v obrazcu ponudbenega predračuna, ki je sestavni
del dokumentacije v zvezi z JAVNIM NAROČILOM. Količine v ponudbenem
predračunu so okvirne in preračunane za orientacijo stroškov servisa, vzdrževanja.
Ker gre za servisiranje motornih vozil nikakor ne moremo predvideti točnega naziva
materiala in del, zato se servisira in dobavlja material izključno po potrebi in
dejanskem stanju vozila. Ocenjena vrednost JNMV za dobo 2 let znaša 70.000,00€
brez DDV.
Predmet javnega naročila so:
Sklop 1







Izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov oziroma rednih servisnih posegov na
vozilih,
Izvajanje vseh ostalih servisnih popravil razen za vozila ki so v garanciji, in
se servisirajo na pooblaščenih servisih,
Avtokleparska, avtoličarska in električarska dela,
Avtovleka do servisa (po potrebi)
Nadomestno osebno vozilo (po potrebi, v skladu z dogovorom z naročnikom)
Vsi servisi in popravila ki presegajo 300€ se izvajajo izključno na podlagi
predhodno potrjenega in podpisanega predračuna s strani naročnika, v
4

kolikor ni pisne potrditve se račun smatra za brezpredmetnim,
Sklop 2
 Nakup rezervnih delov potrebnih pri servisiranju vozil,
Sklop 3
 Nakup in premontaža pnevmatik, preventivni pregledi pnevmatik brezplačno
1* letno, hramba zimskih in letnih pnevmatik,

1.4. ROK IN KRAJ DOBAVE
Rok za opravilo servisa, popravila je največ 3 dni od posameznega naročila, poslanega
po elektronski pošti oz. telefonsko naročenega s strani odgovorne osebe za naročanje
te vrste blaga. V izjemnih primerih je rok za popravilo oz. odpravo napak 24 ur (v
skladu z dogovorom z naročnikom) .
Izbrani ponudnik bo servisiral/vzdrževal vozila v obdobju dveh (2) let od podpisa
pogodbe, sukcesivno glede na sprotne potrebe naročnika.
Vozilo potrebno servisa bo po potrebi prevzel pri naročniku in popravljeno vozilo
dostavil nazaj na naročnikovo lokacijo – v skladu s predhodnim dogovorom z
naročnikom.
Največja oddaljenost od naročnika do izbranega dobavitelja znaša 35 km.
Rok za dobavo rezervnih delov je največ 3 dni od posameznega naročila,
poslanega po elektronski pošti oz. telefonsko naročenega s strani odgovorne osebe
za naročanje te vrste blaga. V izjemnih primerih je rok za dobavo materiala 24 ur ( v
skladu z dogovorom z naročnikom) .
1.5 PODATKI O PONUDNIKIH
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo o JN po ZJN-3,
ter izpolnjevati vse pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu.
Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki
je registrirana za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale
pogoje iz te dokumentacije.
Variantne ponudbe niso dovoljene.
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s
sedežem v Republiki Sloveniji.
1.6. PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil
(www.enarocanje.si, eJN2).
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1.7. PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudbe morajo biti do roka za predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo
informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN:
PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Rok za oddajo ponudb je 29.5.2019 do 10:00 ure.
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s
statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba
ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo
ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta
zadnja oddana ponudba.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že
registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Za
oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno
potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
1.8. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 29.5.2019 10:01 uri v informacijskem sistemu eJN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 .
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob zgoraj navedenem
času prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN
pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut.
Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na
razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.
Vse ostale zahtevane obrazce ponudnik podpiše, žigosa in jih skenirane odda v
zavihek priloge ponudbe.
1.9. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM
Naročnik bo izključno preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v
zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje do dne 25.5.2019 pod pogojem, da je
bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 21.5.2019
do 12. ure.Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni
ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb.
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB
2.1. SPLOŠNI DEL
2.1.1. PONUDBA S PODIZVAJALCI
Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali s podizvajalci.
Ponudnik lahko skladno s 94. členom ZJN-3 del javnega naročila odda v
podizvajanje, pri čemer mora v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega
naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. Podizvajalec nima višjih cen kot
ponudnik.
V tem primeru mora ponudnik v ponudbi predložiti Dokazila za podizvajalca,
navedena v razpisni dokumentaciji
Glavni izvajalec (ponudnik) mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti
o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o
novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in
sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev
mora glavni izvajalec (ponudnik) skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz prejšnjega odstavka.
V primeru, da namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora:
– glavni izvajalec (ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi
potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje
podizvajalcu,
– podizvajalec podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega
izvajalca (ponudnika) poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca
(ponudnika),
– glavni izvajalec (ponudnik) svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo
podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
V primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN3, bo moral glavni izvajalec (ponudnik) najpozneje v 60 dneh od plačila računa poslati
naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel
plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno
povezano s predmetom javnega naročila.
Če glavni izvajalec (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik
Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke
prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
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2.1.2 USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA, ZAVRNITEV VSEH
PONUDB IN ODSTOP OD IZVEDBE
Naročnik lahko kadar koli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek
javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na portalu javnih
naročil. Že predložene ponudbe bo naročnik neodprte vrnil pošiljateljem in jih ob
tem obvestil o ustavitvi postopka javnega naročanja.
Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb
zavrne vse ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o razlogih za
takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestiti ponudnike ali kandidate.
Naročnik bo obvestilo o tem takoj objavil na portalu javnih naročil.

2.1.3 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti
ponudnik, nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali,
bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente
ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod
pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in
transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo
ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam.
Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali
pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil. Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če
zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba,
ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne
vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v
skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril,
 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega
naročila,
 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno
razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik
prejel v postopku javnega naročanja.
2.1.4 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA
Naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju obvesti ponudnike
o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o odločitvi
obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih
naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
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2.1.5 SKLENITEV POGODBE
Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom/ki sklenil pogodbo za »SERVISIRANJE
SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO DVEH LET« od dneva podpisa pogodbe. Izbrani
ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik/-ki pogodbe ne bo/
bodo podpisal/ - i v roku 8 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil od ponudbe.
V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale
škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.
Naročnik bo od oseb, ki bodo opravljala dela, zahteval podpis izjave o
varovanju podatkov ter prijavi poslov s finančnimi instrumenti, sklenjenih v
času izvajanja del.

-

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali
pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:
svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji,
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.
2.1.6 ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo
za namen javnega naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih
oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kot
zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke,
pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter
druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu
naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke
in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev
ponudbe v okviru drugih meril.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki
bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami zapisano »POSLOVNA
SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v
dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici ob desnem robu
pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne
odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno.
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.
2.1.7 REVIZIJA POSTOPKA
V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v
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nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je
imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila z domnevno kršitvijo
nastala škoda.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata
drugače.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo,
se vloži v osmih (8) 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 ali
 prejema povabila k oddaji ponudb.
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka pet delovnih dni od
prejema odločitve o dodelitvi naročila. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži
aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati:
 ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno
osebo
 ime naročnika






oznako javnega naročila
predmet javnega naročila
očitane kršitve
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo
pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj
nastopa s pooblaščencem
navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 1.500,00
EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji
ponudbe ali razpisno dokumentacijo. V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na
odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o
plačilu takse v višini dveh odstotkov od vrednosti izbrane ponudbe z DDV. Takso
je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks
za pred revizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje
proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje
podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290XXXXXXLL (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 se vloži pisno neposredno
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pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora
kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna
naročila.
2.1.8 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO
V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi
v naprej določila izbor določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka
veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko
povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru
ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na
nepristranost revizijske komisije.
2.1.9 OBVEZNA VSEBINA PONUDBE TER POGOJI IN DOKAZILA, KI JIH
MORAJO PREDLOŽITI PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV
Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v
zvezi z oddajo javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže
izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je navedena za vsakim zahtevanim pogojem.
Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot
predhodni dokaz Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila –
ESPD. Če ponudnik uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD vsebovati
zahtevane informacije tudi v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Obrazec ESPD ponudnik pripravi tako, da xml datoteko, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije uvozi na spletni strani http://ejn.gov.si/espd, ga izpolni in
natisnjenega podpiše ter ga priloži ponudbi.
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa
dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD, če dvomi v resničnost izjav v
ESPD.
Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko
dokazila tudi fotokopije (v primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno
listino oziroma dokazilo, ga mora ponudnik prinesti na vpogled v roku, ki ga določi
naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega
naročila). Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje.
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
sodelovanje v postopku oddaje
javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih
dokumentov ter izpolnjenimi obrazci.
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2.1.10 PONUDBA
Ponudnik mora pripraviti ponudbo (priloga št. A.01 PONUDBA) v skladu s pogoji iz
javnega razpisa in v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom.
V skupni končni ceni »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO DVEH LET«
morajo biti vključeni vsi elementi cene: prispevki, carine, transportni stroški, popusti,
druge dajatve predpisane s strani države in drugi morebitni stroški ponudnika.
Podane ponudbene cene so fiksne skozi vse obdobje. Spreminjajo se lahko enkrat
letno v sklopu statistične rasti cen (cene na drobno) , kar mora biti urejeno v aneksu k
pogodbi.
2.1.11 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če
bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je
drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3
DOKAZILO: ESPD obrazec.
 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če
bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da
ponudnik ne izpolnjuje 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 ima sedež, ali predpisi države
naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje
obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih treh let do dne oddaje ponudbe.
DOKAZILO: ESPD obrazec.
 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na
dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami.
DOKAZILO: ESPD obrazec.
 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v
zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
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države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
DOKAZILO: ESPD obrazec.
 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski
subjekt:
- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti
ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki
ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja
upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel
postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
-

-

-

-

-

če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt
zagrešil hujšo kršitev
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče
učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih
subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom
ZJN- 3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi
javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom,
pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne
obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene
druge primerljive sankcije;
če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri
dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za
izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh
informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79.
ZJN-3;
če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje

naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel
neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti
predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev
o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.
DOKAZILO: ESPD obrazec.
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2.2 POGOJI ZA SODELOVANJE
2.2.1 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov,
ki se vodijo v državi članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski
subjekt določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji
matični državi opravljajo določeno storitev, morajo navesti, za katero
dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju oziroma
članstvu.
DOKAZILO: ESPD obrazec.
2.2.2 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ/POGOJI
 Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb, vključno z dnevom
oddaje ponudb, ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.
DOKAZILO: ESPD obrazec, podpisana izjava na obrazcu B.01 IZJAVA PONUDNIKA
 Ponudnik mora izkazati, da je v obdobju zadnjih 2 let pred objavo obvestila o
naročilu izvedel najmanj 3 servise in vzdrževanja službenih vozil v vrednosti
20.000,00 EUR brez DDV/ letno za sklop 1 , za sklop 2 in 3 pa po 10.000,00
EUR brez DDV /letno., Naročnik bo kot ustrezne priznal reference, pri katerih so
bile dobave v celoti izvedene, ponudnik pa je izstavil račun, ki ni bil zavrnjen.
DOKAZILO: ESPD obrazec, Izpolnjen seznam referenc na obrazcu B.02
REFERENCE PONUDNIKA.
Naročnik si pridržuje pravico pri referenčnem naročniku preveriti kvaliteto
opravljenega posla, ki ga ponudnik navede kot referenčnega. V kolikor referenčni
naročnik ne potrdi kvalitetne izvedbe, se referenca ne upošteva.
 Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh
predhodnih postopkih javnega naročanja.
DOKAZILO: ESPD obrazec, podpisana izjava na obrazcu B.01 IZJAVA
PONUDNIKA
Zaželjeno je da ponudnik v ponudbi priloži tudi potrdila o nekaznovanosti (Ministrstvo
za pravosodje) za pravno osebo in za odgovorne osebe v podjetju.

2.2.3 TEHNIČNA SPECIFIKACIJA, OKOLJSKI POGOJI
 Ponudnik mora ponuditi odzivni čas 24 ur, v nujnih primerih strojeloma,
avtomobilske nesreče pa takoj oziroma najkasneje 1 uro.
Izbran ponudnik za sklop 1 mora:
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 ponuditi 12 mesečno garancijo na opravljene storitve servisiranja,
 Ponudnik brezplačno nudi pregled kontrolnih točk - stanja vozila vsaj 1* letno.
 Storitve rednega servisa ponudnik obračunava na podlagi urne postavke po
normativih, navodilih in priporočilih proizvajalca, ki jih lahko naročnik preveri pri
generalnem zastopniku za Slovenijo
 V kolikor pride do stroje loma oz. odpovedi delovanja zaradi neustrezne vgradnje
delov, je izvajalec dolžan naročniku poravnati VSO škodo, ki je nastala zaradi le
tega.
Izbrani ponudnik za sklop 2 mora :
- Ob podpisu pogodbe predložiti uradni cenik originalnih nadomestnih delov in
materiala zastopnika blagovne znamke za Slovenijo (priporočene cene
-

-

zastopnika blagovne znamke za Slovenijo)
svoj uradni cenik cenejših nadomestnih delov in materiala ali cenik njegovih
dobaviteljev, pri čemer morajo biti cene primerljive s cenami istovrstnih
nadomestnih delov na trgu.
Izbran ponudnik za sklop 2 mora ponuditi 12 mesečno garancijo za originalne in
cenejše nadomestne dele,
V kolikor pride do stroje loma oz. odpovedi delovanja zaradi neustreznih delov, je
prodajalec dolžan naročniku poravnati VSO škodo, ki je nastala zaradi le tega.

Izbrani ponudnik za sklop 3 mora :
Ob podpisu pogodbe predložiti uradni cenik s priporočenimi cenami pnevmatik
zastopnika blagovne znamke za Slovenijo
- Če zaradi neustreznih pnevmatik pride do strojeloma oz. odpovedi delovanja, je
prodajalec dolžan naročniku poravnati VSO škodo, ki je nastala zaradi le tega.
- Ponudnik brezplačno nudi pregled pnevmatik vsaj 1* letno.
Cene servisne ure so fiksne ves čas veljavnosti pogodbe, tj. 24 mesecev, šteto z
dnem podpisa pogodbe, uskladijo se lahko enkrat letno v skladu s statistično rastjo
cen na podlagi aneksa k pogodbi.
-

1.

Ponudnik ponuja vse storitve za vsa vozila iste blagovne znamke enake pogoje, ne
glede na starost vozila z upoštevanjem določil o vgradnji nadomestnih delov.
2.2.4 DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA
 Če naročnik v času trajanja naročila ni zadovoljen z blagom, katerega je ponudnik
ponudil, mora ponudnik
ponuditi drug izdelek, ki ustreza zahtevam iz razpisne
dokumentacije, za enako ceno. V kolikor naročnik še vedno ne bo zadovoljen bo
pisno pozval dobavitelja, da reši problem, v kolikor ga ne bo, bo naročnik
razveljavil pogodbo, unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in
sklenil pogodbo z drugim najugodnejšim ponudnikom po razpisu.
 Ponudnik mora vzorec pogodbe parafirati in žigosati vsako stran, s čimer potrjuje,
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da se strinja z vzorcem pogodbe.
DOKAZILO:Izpolnjen, parafiran in podpisan vzorec pogodbe na obrazcu VZOREC POGODBE

2.2.5 DOPUSTNOST PONUDBE
Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo
razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza
potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno
nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
2.2.6 IZLOČITEV PONUDBE
Naročnik bo izločil:
 nepravočasne ponudbe;
 nedopustne ponudbe;
 ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam.
Naročnik iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključi
ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta
subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz točk 2.1.12
Razlogi za izključitev, 2 . 2 . 1 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti,
2.2.2 Ekonomski in finančni položaj in 2.2.3 Pogoji za dokazovanje tehnične in
kadrovske sposobnosti ter 2.2.4 Druge zahteve naročnika in obvezna dokazila te
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik pa lahko kadar koli v
postopku izključi ponudnika, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega
naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev
iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
2.2.7 JEZIK IN OBLIKA PONUDBE
Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z
navodili in obrazci iz dokumentacije v zvezi z javnim naročilom. Celoten postopek
javnega naročila poteka v slovenskem jeziku.
Ponudnik vse obrazce izpolni, podpiše, poštempla in skenirane odda v razdelku
ostale priloge ponudbe.
Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo
biti prevedene v slovenski jezik.
2.2.8 VELJAVNOST PONUDBE
Ponudba mora veljati najmanj do 29.11.2019. V primeru krajšega roka veljavnosti
ponudbe se ponudba izloči.
V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti
ponudbe za določeno dodatno obdobje.
16

2.2.9
CENA
Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške,
davke in popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški,
povezani s predmetom javnega naročila.
Naročnik v postopek oddaje javnega naročila ne bo vključil pogajanj.
2.3.0

NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka glede na cene na trgu in tudi,
če je vrednost ponudbe za več kot 50 odstotkov nižja od povprečne vrednosti
pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od naslednje uvrščene
ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe.
Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86.
členom ZJN-3 pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe,
za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev
ponudb.
2.3.1 VARIANTNA PONUDBA
Variantne ponudbe niso dovoljene.
2.3.2 MERILO ZA IZBOR
Naročnik bo naročilo oddal ponudnik, ki bo oddal dopustno ponudbo in katera bo
po merilih zbrala največ točk.
1. SKLOP : CENE STORITEV
skupaj 100 točk
A ) 50 točk najnižji normativ za navedena dela izražen v urah
Število točk se računa po formuli:
-najugodnejša ponudba (najnižji skupni časovni normativ ) se točkuje 50 točk
-vse preostale ponudbe se točkujejo po formuli:
najnižji skupni časovni normativ / skupni časovni normativ x 50 = število točk
B) 50 točk najnižja cena delovne ure
Število točk se računa po formuli:
-najugodnejša ponudba (najnižja cena delovne ure) se točkuje 50 točk
-vse preostale ponudbe s točkujejo po formuli:
najnižja cena delovne ure / cena delovne ure x 50 = število točk
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2. SKLOP CENE REZERVNIH DELOV skupaj 100 točk
A) najugodnejša skupna cena navedenih rezervnih delov 50 TOČK
Število točk se računa po formuli:
- najugodnejša ponudba(najnižja skupna cena) se točkuje 50 točk
- vse preostale ponudbe pa se točkujejo po formuli:
(Skupna cena najugodnejše ponudbe / Skupna cena ponudbe) x 50 = Število točk
B) višina popusta na vse preostale rezervne dele

50 točk

Ponudnik ponuja ________ % popusta na preostale rezervne dele, ki niso našteti
v zgornji tabeli
Število točk se računa po formuli:
-ponudba z največjim popustom se točkuje 50 točk
-vse preostale ponudbe pa se točkujejo po formuli:
(Višina popusta ponudbe / Višina popusta najugodnejše ponudbe) x 50 = Število točk
3.SKLOP PNEVMATIKE skupaj 100 točk
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi naslednjih meril:
a) Ponudbena vrednost z DDV = 86 točk
Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s
86 in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno,
prejme 86 točk.
C = (CMIN/CPON) x 86

C = Število točk za merilo »Ponudbena vrednost
z DDV«
CMIN = Najnižja ponujena cena
CPON = Cena, ki se ocenjuje

b) »Boljši razred energijske učinkovitosti« = 14 točk
Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 14 pnevmatik) vseh pnevmatik iz tega sklopa v
tabeli , ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva, v nasprotnem primeru se
ponudnika izloči.
Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred:
 C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU ≤ 6,5,
 C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU ≤ 5,5,
 C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU ≤ 4,0,
zaradi česar so uvrščene v razred A glede na izkoristek goriva, se v okviru meril točkuje z 1 točko
na posamezno postavko iz sklopa številka 3.
18

Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred:
 C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU 6,6 ≤ KKU ≤
7,7,
 C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU 5,6 ≤ KKU ≤
6,7,
 C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU 4,1 ≤ KKU ≤
5,0,
zaradi česar so uvrščene v razred B glede na izkoristek goriva, se v okviru meril točkuje z
0,5 točke na posamezno postavko iz sklopa številka 3.
Način dokazovanja:
 Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o
energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve.
Vsota doseženih točk po merilih: cena in pnevmatike z boljšim razredom energijske učinkovitosti
je vrednost ponudbe in se giblje do največ 100 točk.
Najugodnejši bo ponudnik, ki bo dosegel največje število točk. Najmanj ugoden bo ponudnik z
najmanjšim številom točk, ostali pa bodo razporejeni med njima glede na doseženo število točk.
V primeru enakega števila točk bo ugodnejši ponudnik z nižjo ceno, v kolikor je tudi ta ista se bo
najugodnejšega ponudnika izbralo z žrebom.
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PODATKI O PONUDNIKU
A.01. PONUDBA
Za oddajo javnega naročila po postopku naročil malih vrednosti za »SERVISIRANJE
SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO DVEH LET« objavljenega na Portalu javnih naročil
št. ______________________z dne __________________ dajemo ponudbo za
sklop____________
Številka:____________________
Datum: ___________________
I. Ponudnik:

Naziv (firma ali ime):
____________________________________________________________
Naslov:
Matična številka________________ Identifikacijska številka za ddv_____________
Zavezanec za DDV: DA NE
Št. Transakcijskega računa:
_________________________________ odprt pri
banki ________________________________________________.
telefon: _____________________________,
kontaktna oseba:_____________________________
e-pošta za obveščanje ponudnika:___________________________
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
____________________________________________________________
Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite):



samostojno - kot samostojen ponudnik
skupaj z podizvajalci

II. Pogoji ponudbe:

2.
3.
4.

Veljavnost ponudbe je do
(najmanj do 29.11.2019).
Rok plačila (najmanj 30 dni od
prejema računa)
Dobave po posameznem naročilu naročnika bomo izvedli v roku 3 dni od naročila s
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5.

6.

7.

8.

strani naročnika.
Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da
naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega
naročila. Popust je vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujeni popusti in cene
so fiksne in nespremenljive za ves čas trajanja pogodbe, uskladijo se lahko enkrat
letno v skladu s statistično rastjo cen na podlagi aneksa k pogodbi.
Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter
da v primeru odstopa naročnika od izvajanja javnega naročila ne bodo povrnjeni
ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu,
okoljskimi predpisi, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Svoje pogodbene obveznosti bomo izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje,
navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo.
Soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti
kontradiktorna tem pogojem.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis
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B. OBRAZCI - IZPOLNJEVANJE POGOJEV
B.01
POGOJI

IZJAVA PONUDNIKA – TEHNIČNI IN EKONOMSKO FINANČNI

V zvezi z javnim naročilom »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO
DVEH LET«
objavljenega
na Portalu
javnih
naročil
št.
___________________________________2019, z dne___________________
Izjavljamo, da:
1. na dan oddaje ponudbe nimamo in 360 dni pred rokom za oddajo ponudb nismo imeli
blokiranega nobenega transakcijskega računa.
2. imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v

vseh predhodnih
postopkih javnega naročanja, v skladu z zahtevami Zakona o javnem naročanju.

Kraj in datum:

Žig in podpis:
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Ponudnik:

B. 02

::

REFERENCE PONUDNIKA

V zvezi z javnim naročilom »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA
DOBO

DVEH

LET«

objavljenega

na

Portalu

javnih

naročil

z

dne_____________________
navajamo naslednje reference za opravljena dela, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne
dokumentacije:
Naročnik

Kraj in datum:

Predmet dobave

O

obdobje
izvajanja
dobav

Ponudnik:

Žig in
podpis:
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Vrednost
referenčnega
posla

B.3

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU - REFERENCE PONUDNIKA

Naziv in naslov potrjevalca reference:

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod

kazensko

in

materialno

odgovornostjo

po pogodbi št.

izjavljamo,

da

je

, z dne

ponudnik

,

dobavil/opravil »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO DVEH LET«
vrednosti___________EUR brez DDV, pri

čemer navajamo

samo

v

vrednost

navedenega blaga in ne celotne pogodbe, če je vključevala tudi dobavo drugega
blaga.
V okviru navedenega posla so bila vsa dela v celoti izvedena kvalitetno in v
dogovorjenih rokih.

Kraj in datum:

Ime, priimek
reference:

odgovorne

osebe

Žig in podpis potrjevalca reference:
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potrjevalca

B.3

VZOREC POGODBE

»SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA DOBO DVEH LET« sklop ____________
ki jo skleneta:
NAROČNIK: ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA, Kidričeva 34, 9220 Lendava, ki ga
zastopa direktorica Olga Požgai Horvat, matična številka:___________, DDV št :
36612235, TRR SI56 0112596030921555
in

DOBAVITELJ/PONUDNIK:
__________________________________________________
ki ga zastopa direktor
_____________________________________
Davčna številka: _____________________________________
Matična številka: _____________________________________
številka transakcijskega računa: __________________________








1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
je naročnik izvedel javno naročilo za »SERVISIRANJE SLUŽBENIH VOZIL ZA
DOBO DVEH LET« za izbiro dobavitelja po postopku naročil malih vrednosti,
objava
obvestila
o
javnem
naročilu,
na
Portalu
javnih
naročil,
________________________, z dne ______________________.
Je dobavitelj izbran kot ekonomsko in tehnično najugodnejši/najprimernejši ponudnik
v postopku javnega naročanja, objava obvestila o javnem naročilu, na Portalu javnih
naročil,
____________________ z dne _________________ za sklop
_____________
Ponudba in ponudbeni predračun ponudnika sta sestavni del pogodbe.
Izvajalec bo svoje delo opravljal strokovno in kvalitetno v skladu z normativi in
navodili proizvajalca vozil. Vse pomanjkljivosti, ki bi nastale po krivdi izvajalca del,
gredo v breme izvajalca in jih bo brezplačno odpravil.
V kolikor med dokumenti, ki so del te pogodbe, ter to pogodbo oz. med samim
dokumenti obstaja kakršnokoli neskladje oz. nekonsistentnost, se uporabi rešitev,
ki je ugodnejša za naročnika, ob predpostavki, da takšna rešitev v celoti
izpolnjuje vse zahteve za izvedbo javnega naročila.
2. člen
Količine in posameznega materiala/blaga, ki jih bo naročal naročnik, vnaprej ni
mogoče določiti, prav tako ni mogoče določiti, pogostosti posameznih naročil,
servisa. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vse količine iz razpisne
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dokumentacije in ponudbe izvajalca okvirne ter da bo naročnik blago v času trajanja
te pogodbe naročal glede na dejanske potrebe. Naročnik se ne zavezuje, da bo
naročal vse blago, ki je bilo del razpisne dokumentacije in ponudbe izvajalca.
Skupna ocenjena vrednost naročila servisiranja za dobo 2. let ZNAŠA 70.000,00€
brez DDV.
Dobavitelj jamči in ponuja cene:
 Glej ponudbeni predračun, cenik, ki je sestavni del te pogodbe.
3. Člen
Ponujene cene so fiksne za dobo 2 leta, po enem letu se lahko uskladijo s statistično
rastjo cen življenjskih stroškov.
Če dobavitelj prodaja blago po akcijskih oz. znižanih cenah v določenih obdobjih, ki so
ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna mora naročnika o tem pisno seznaniti in
mu ponuditi blago po teh cenah. Kakovost proizvodov mora ustrezati obstoječim
standardom in deklarirani kakovosti na embalaži, ter splošnim in dodatnim zahtevam, ki
so navedene v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo dobavitelju posredoval naročila za blago po elektronski pošti na naslov
……………………………… ali po telefonu na št. …………………
V primeru pošiljanja naročila po faksu ali elektronski pošti se šteje, da je
dobavitelj naročilo prejel, če naročnik prejme potrdilo o uspešni oddaji telefaksa
oziroma potrdilo o prejemu elektronske pošte s strani prejemnika.
Od že oddanega naročila lahko naročnik odstopi le v soglasju z dobaviteljem.
Dobavitelj se zaveže blago po posameznem naročilu dobaviti najkasneje v roku 3
dni od prejema naročila.
V primeru nepredvidenega izpada oziroma prodaje posameznih pogodbenih artiklov,
ali v primeru prenehanja proizvodnje pogodbenih artiklov je dobavitelj dolžan
naročniku zagotoviti nemoteno oskrbo ali dobaviti drug primerljiv artikel po
pogodbeni ceni.
Če dobavitelj zamudi z dobavo blaga, je dolžan naročniku za vsak dan
zamude plačati pogodbeno kazen v višini 1 % (vendar skupno največ 15 %) od
vrednosti naročila, s katerega dobavo zamuja, pri čemer se šteje, da je dobavitelj v
zamudi z dobavo posameznega naročila, če blaga ne dostavi v pravilnem roku,
obsegu ali kvaliteti. Pri ugotavljanju zamude se šteje, da je posamezno naročilo
dobavljeno, ko je dobavljeno vso naročeno blago v zahtevanih količinah in
kvaliteti. V primeru zavrnitve dela blaga, se šteje, da je posamezno naročilo
dobavljeno, ko je dobavljeno ustrezno nadomestno blago.
Dobavitelj soglaša, da naročnik pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka pobota
pri plačilu računa za dobavo, pri kateri je dobavitelj zamujal.
Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen za zamudo
ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo morebitne tako nastale škode
bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno
od uveljavljanja pogodbene kazni za zamudo. V kolikor dejanska škoda, ki nastane
naročniku zaradi kršitev dobavitelja, presega znesek pogodbene kazni, je
izvajalec d o l ža n presežek povrniti naročniku v ro ku 8 dneh od prejema pisnega
zahtevka.
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Naročnik bo ob posamezni dobavi preveril količinsko ustreznost dobavljenega
blaga. Kakovostno ustreznost naročnik preveri najkasneje v 8 dneh od posamezne
dobave.
V kolikor se ob uporabi posameznega blaga ugotovijo kakšne napake, ki jih
naročnik pri običajnem pregledu ni mogel ugotoviti, naročnik o tem obvesti
dobavitelja najkasneje v 3 dneh od ugotovljene napake na blagu.
4. člen
-

Dobavitelj jamči:
da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo,
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma vso dokumentacijo,
da je z razpisnimi in plačilnimi pogoji seznanil tudi vse podizvajalce,
da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti,
da bo obveznosti izvedel strokovno in v skladu z dokumentacijo,
da bo prevzel odgovornost za škodo, ki bi jo povzročil sam ali kateri koli od
njegovih delavcev, pri izvajanju te pogodbe
da je seznanjen in sprejema vse zahteve naročnika navedene v dokumentaciji o
javnem naročilu.
5. člen
Naročnik bo dobavitelju za dobavljeno blago plačal po tej pogodbi dogovorjen
znesek na podlagi izstavljenega e - računa, ki ga dobavitelj lahko izstavi po dobavi
posameznega blaga. Šteje se, da je blago dobavljeno, ko predstavnik naročnika
podpiše dobavnico za prejeto blago.
Račun mora biti opremljen z naročnikovo številko JN te pogodbe in priloženo čitljivo
podpisano dobavnico.
Rok za plačilo računa je n a jm a n j 30 dni po uradnem prejemu e- računa s strani
naročnika. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan v
Republiki Sloveniji, se rok plačila prestavi na prvi naslednji delovni dan. Šteje se,
da je plačilo izvedeno tisti dan, ko je izdan nalog za izplačilo na banko, pri kateri
ima naročnik odprt transakcijski račun.
6. Člen
Pooblaščeni
predstavnik
naročnika
po
tej
pogodbi
je
____________________________________
.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja po tej pogodbi je
.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja lahko veljavno v imenu in za račun dobavitelja
prevzema obveznosti, ki izvirajo iz te pogodbe.
7. Člen
Ne glede na to, da je pogodba sklenjena za določen čas, lahko naročnik kadar
koli odpove pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti
podana pisno priporočeno po pošti s povratnico, odpovedni rok pa se šteje od dne,
ko dobavitelj prejme odpoved.
V primeru odpovedi pogodbe po prejšnjem odstavku se pogodbeni stranki
zavezujeta, da bosta v celoti in v pogodbenih rokih realizirali vse tekoče posle
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oziroma naročila, ki so bili sklenjeni pred odpovedjo pogodbe.
V primeru, da:
pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo
pogodbenih obveznosti,
dobavitelj več kot dvakrat zamuja z dobavo naročenega blaga po tej pogodbi;
dobavitelj pred zamenjavo artikolv/blaga ne pridobi pisnega soglasja naročnika,
dobavitelj več kot dvakrat dostavi odprto blago, neustrezno blago, kakovostno
slabše blago, lahko naročnik odstopi od te pogodbe. Odstop učinkuje z dnem, ko
dobavitelj prejme pisno obvestilo naročnika, poslano priporočeno po pošti. V tem
primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR in vso
škodo. Plačilo pogodbene kazni se pobota z neizvršenimi plačili naročniku.
Presežek je dobavitelj dolžan plačati v 8 dneh od odstopa od pogodbe s strani
naročnika.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne
zakonodaje s strani dobavitelja .
8. Člen
Dobavitelj zagotavlja, da nobena od pooblaščenih ali drugih oseb dobavitelja, niti
nobeden od njegovih svetovalcev, pogodbeno ali kakor koli drugače povezanih
subjektov z njim (tudi prek subjektov, ki niso povezani lastniško, upravljavsko ali
kakor koli drugače in obstaja tveganje oziroma verjetnost, da je morebitna
ugodnost vodila do sklenitve pogodbe) v zvezi s sklenitvijo pogodbe ni sprejel in ne
bo sprejel nobenega plačila ali druge ugodnosti od naročnika oziroma kakorkoli z
njim povezanih subjektov, niti takšno plačilo ali ugodnost nobenemu ni bila
obljubljena.
Naročnik zagotavlja, da nobena od pooblaščenih ali drugih oseb naročnika,
nobeden od njegovih svetovalcev, pogodbeno ali kakor koli drugače povezanih
subjektov z naročnikom (tudi prek subjektov, ki niso povezani lastniško,
upravljavsko ali kakor koli drugače in obstaja tveganje oziroma verjetnost, da je
morebitna ugodnost vodila do sklenitve pogodbe), v zvezi s sklenitvijo pogodbe
ni sprejel in ne bo sprejel nobenega plačila ali druge ugodnosti od dobavitelja
oziroma kakor koli z njim povezanih subjektov, niti takšno plačilo ali ugodnost
nobenemu ni bila obljubljena.
V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz tega člena je že sklenjena
ali veljavna pogodba nična.
9. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je pooblastitelj
seznanjen, (1) da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti
pooblaščenca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v
pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali
predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali (2) da je pristojni
državni organ pri pooblaščencu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v
zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem
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na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi
odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je
od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. V
primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pooblastitelj pa mora nov postopek
oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 dneh od seznanitve s
kršitvijo. Če pooblastitelj v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
10. Člen
Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila
Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.
11. člen
Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki,
kot aneks k pogodbi.
12. Člen
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali
sporazumno, če pa spora ne bosta mogli rešiti sami pa bo o sporu odločalo stvarno
pristojno sodišče po sedežu naročnika.
13. člen
Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, sklene
pa se za določen čas z veljavnostjo 2 leta od njene sklenitve.
14. člen
Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta pogodbeni
stranki vsaka po en (1) izvod.

, dne
Dobavitelj:

Lendava, dne
Naročnik:
Zdravstveni dom Lendava

Olga Požgai Horvat, dr. med.
spec. .

Izjava o finančnem zavarovanju

ponudnik____________________________________izjavljam:

 da bomo v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, ob podpisu pogodbe kot
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, predložili izpolnjeno,
podpisano in žigosano menično izjavo v višini 5% od pogodbene vrednosti (vrednost
skupaj z DDV) ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 30 od
končnega roka za izvedbo storitev;
 da bomo v kolikor bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, ob podpisu pogodbe kot
zavarovanje za garancijo za odpravo napak včasu garancije, predložili izpolnjeno,
podpisano in žigosano menično izjavo v višini 5% od pogodbene vrednosti (vrednost
skupaj z DDV) ter podpisano in žigosano bianco menico, ki ostane v veljavi še 30 od
končnega roka za izvedbo storitev;
 da bomo v primeru spremembe končnega roka za izvedbo storitve ustrezno
spremenili menično izjavo oziroma podaljšali njeno veljavnost.

Datum:

Ponudnik:

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM

Ponudnik:
(firma in sedež družbe oziroma
samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik
oz.pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika ZDRAVSTVENI DOM
LENDAVA, KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA, da lahko podpisano in žigosano
bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo posla, za
javno naročilo za »servisiranje službenih vozil za obdobje DVEH let« sklop
________skladno z določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetno
javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za
znesek …………… EUR ( 5% ponudbene vrednosti z DDV). Ponudnik se
odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico
plačati, takoj ko dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaže na račun naročnika, ZDRAVSTVENI DOM
LENDAVA, KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA št. SI56 012596030921555, odprt
pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v
zavarovanje.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA,
KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA, da predloži menico na unovčenje in izrecno
dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim
bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem
izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da
izvede plačilo.

Datum:________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_____________________

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM

Ponudnik:
(firma in sedež družbe oziroma
samostojnega podjetnika) Zakoniti zastopnik
oz.pooblaščenec ponudnika:

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika ZDRAVSTVENI DOM
LENDAVA, KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA, da lahko podpisano in žigosano
bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za odpravo napak v
garancijski dobi, za javno naročilo za »servisiranje službenih vozil za
obdobje DVEH let« sklop ________skladno z določili razpisne dokumentacije
in ponudbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila izpolni v
vseh neizpolnjenih delih za znesek …………… EUR ( 5% ponudbene
vrednosti z DDV). Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni
menici in se zavezuje menico plačati, takoj ko dospe, v gotovini.
Menični znesek se nakaže na račun naročnika, ZDRAVSTVENI DOM
LENDAVA, KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA št. SI56 012596030921555, odprt
pri UJP. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v
zavarovanje.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika ZDRAVSTVENI DOM LENDAVA,
KIDRIČEVA 34, 9220 LENDAVA, da predloži menico na unovčenje in izrecno
dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim
bankam iz naslednjih mojih računov:

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem
izplačilo menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da
izvede plačilo.

Datum:________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
____________________

1. SKLOP : CENE STORITEV

skupaj

100 točk

50 točk najnižji normativ za navedena dela izražen v urah
Število točk se računa po formuli:
-najugodnejša ponudba (najnižji skupni časovni normativ ) se točkuje 50 točk
-vse preostale ponudbe se točkujejo po formuli:
najnižji skupni časovni normativ / skupni časovni normativ x 50 = število točk
PONUDNIK IZPOLNI PRILOŽEN OBRAZEC X1 PONUDBENI PREDRAČUN Z
NORMATIVI STORITEV IN CENO DELOVNE URE.
A) Normativi za najbolj pogoste storitve pri servisiranju naštetih vozil :
Vzdrževalni servisni pregled vozila VW Transporter T5,2.5TDI,128KW,l.2007
Vzdrževalni servisni pregled vozila VW Transporter T5,2.0TDI,132KW,l.2013
Vzdrževalni servisni pregled vozila VW Transporter T6,2.0TDI,103KW,l.2016
Vzdrževalni servisni pregled vozila VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016
Vzdrževalni servisni pregled vozila Renault Clio IV,1.2 16V,55KW,l.2016
Zamenjava filtra potniškega prostora VW Transporter
T5,2.5TDI,128KW,l.2007
Zamenjava filtra potniškega prostora VW Transporter
T5,2.0TDI,132KW,l.2013
Zamenjava filtra potniškega prostora VW Transporter
T6,2.0TDI,103KW,l.2016
Zamenjava filtra potniškega prostora VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016
Zamenjava filtra potniškega prostora Renault Clio IV,1.2 16V,55KW,l.2016
Zamenjava filtra zraka VW Transporter T5,2.5TDI,128KW,l.2007
Zamenjava filtra zraka VW Transporter T5,2.0TDI,132KW,l.2013
Zamenjava filtra zraka VW Transporter T6,2.0TDI,103KW,l.2016
Zamenjava filtra zraka VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016
Zamenjava filtra zraka Renault Clio IV,1.2 16V,55KW,l.2016
Zamenjava filtra goriva VW Transporter T5,2.5TDI,128KW,l.2007
Zamenjava filtra goriva VW Transporter T5,2.0TDI,132KW,l.2013
Zamenjava filtra goriva VW Transporter T6,2.0TDI,103KW,l.2016
Zamenjava filtra goriva VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016
Zamenjava zavornega olja
Test z diagnostično napravo
Zamenjava zavornih oblog spredaj VW Transporter T5,2.5TDI,128KW,l.2007
Zamenjava zavornih oblog spredaj VW Transporter T5,2.0TDI,132KW,l.2013
Zamenjava zavornih oblog spredaj VW Transporter T6,2.0TDI,103KW,l.2016
Zamenjava zavornih oblog spredaj VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016
Zamenjava zavornih oblog spredaj Renault Clio IV,1.2 16V,55KW,l.2016
Zamenjava zavornih oblog zadaj VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava zavornih oblog zadaj VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016
Zamenjava zavornih kolutov spredaj VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava zavornih kolutov spredaj VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

Zamenjava zavornih kolutov spredaj Renault Clio IV,1.2 16V,55KW,l.2016
Zamenjava zavornih kolutov zadaj VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava zavornih kolutov zadaj VW Touran 1.6TDI,110KW,l.2016
Zamenjava jermenov razdelilnega sistema z vodno črpalko VW Transporter
T6,2.0TDI,103KW,l.2016
Zamenjava jermenov razdelilnega sistema z vodno črpalko VW Touran
1.6TDI,110KW,l.2016
Zamenjava volanskega končnika VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava kolesnega ležaja spredaj VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava kolesnega ležaja zadaj VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava motorčka ventilatorja kabine VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava zaganjača motorja VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava alternatorja motorja VW Transporter T5,2.5TDI
Zamenjava kompresorja klime VW Transporter T5,2.5TDI
Skupni časovni normativ za navedena dela
Vsa ostala dela se obračunavajo po normativih proizvajalca vozil.

h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h
h

B) Najnižja cena delovne ure 50 točk
Cena delovne ure brez DDV: _____________EUR
Število točk se računa po formuli:
-najugodnejša ponudba (najnižja cena delovne ure) se točkuje 50 točk
-vse preostale ponudbe s točkujejo po formuli:
najnižja cena delovne ure / cena delovne ure x 50 = število točk

2. SKLOP : CENE REZERVNIH DELOV

skupaj 100 točk

Kriterij za izbiro ponudnika je največje število skupno doseženih točk.
A) najugodnejša skupna cena navedenih rezervnih delov 50 TOČK
Število točk se računa po formuli:
- najugodnejša ponudba(najnižja skupna cena) se točkuje 50 točk
- vse preostale ponudbe pa se točkujejo po formuli:
(Skupna cena najugodnejše ponudbe / Skupna cena ponudbe) x 50 = Število točk

CENE REZERVNIH DELOV (BREZ DDV):
Motorno olje MOBIL 1 5W30 ESP FORMULA 8Litrov
EUR
Motorno olje MOBIL 1 5W30 ESP FORMULA 5Litrov
EUR
Motorno olje CASTROL LL 5W30 5 Litrov
EUR
Motorno olje ELF 10W40

4Litre
EUR

Filter olja VW Transporter T5,2.5TDI 4Mot,128 KW, l.2007,znamke
PURFLUX
Filter olja VW Transporter T5,2.0TDI 4MOT,132KW, l.2013, znamke
PURFLUX
Filter olja VW Transporter T6,2.0TDI, 103KW, l.2016,znamke PURFLUX

EUR
EUR
EUR

Filter olja TOYOTA RAV4 2.0D,4WD,110 KW, l.2001,znamke NIPPARTS
EUR
Filter olja RENAULT Clio II 1.2,43 KW,l.2002, znamke PURFLUX
EUR
Filter olja Renault Clio IV 1.2 16V, l.2016, znamke PURFLUX
EUR
Filter olja VW Touran 1.6 TDI,81KW, l.2016, znamke PURFLUX
EUR
Filter zraka VW Transporter T5, 2.5TDI 4Mot,128 KW,l.2007,znamke
PURFLUX
Filter zraka VW Transporter T5,2.0TDI 4MOT,132KW, l.2013, znamke
PURFLUX
Filter zraka VW Transporter T6, 2.0TDI, 103KW,l.2016 znamke PURFLUX

EUR
EUR
EUR

Filter zraka TOYOTA RAV4 2.0D,4WD,110 KW,l.2001,znamke
NIPPARTS
Filter zraka RENAULT Clio II 1.2, 43 KW, l.2002,znamke PURFLUX

EUR
EUR

Filter zraka RENAULT Clio IV 1.2 16V,55KW, l.2016, znamke PURFLUX
EUR
Filter zraka VW Touran 1.6 TDI, 81KW, l.2016,znamke PURFLUX
EUR
Filter kabine VW Transporter T5, 2.5 TDI 4Mot,128 KW,l.2007,znamke
PURFLUX
Filter kabine VW Transporter T5, 2.0TDI 4MOT,132KW, l.2013, znamke
PURFLUX
Filter kabine VW Transporter T6, 2.0TDI, 103KW, l.2016, znamke
PURFLUX
Filter kabine TOYOTA RAV4 2.0 D, 4WD, 110 KW,l.2001,znamke
NIPPARTS
Filter kabine RENAULT Clio II 1.2, 43 KW, l.2002, znamke PURFLUX

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Filter kabine RENAULT Clio IV,1.2 16V, 55KW, l.2016, znamke
PURFLUX
Filter kabine VW Touran 1.6TDI, 81 KW, l.2016, znamke PURFLUX

EUR
EUR

Filter goriva VW Transporter T5, 2.5TDI 4Mot,128 KW, l.2007,znamke
PURFLUX
Filter goriva VW Transporter T5,2.0TDI 4MOT,132KW, l.2013, znamke
PURFLUX
Filter goriva VW Transporter T6, 2.0TDI, 103KW, l.2016, znamke
PURFLUX
Filter goriva VW Touran 1.6TDI, 81KW, l.2016 , znamke PURFLUX

EUR
EUR
EUR
EUR

Zav.obloge spredaj VW Transporter T5, 2.5TDI 4Mot,128
KW,l.2007,znamke ATE
Zav.obloge zadaj VW Transporter T5 2.5 TDI 4Mot,128 KW,l.2007, znamke
ATE
Zav.kolut spred.VW Transporter T5 2.5 TDI 4Mot,128 KW,.2007,znamke
ATE,2kos
Zav.kolut zadaj VW Transporter T5 2.5 TDI 4Mot,128 KW, l.2007,znamke
ATE,2kos
Zav.obloge spredaj VW Transporter T6,2.0TDI ,103 KW,l.2016,znamke
ATE
Zav.obloge zadaj VW Transporter T6,2.0 TDI ,103 KW,l.2016, znamke
ATE
Zav.kolut spred.VW Transporter T6,2.0 TDI ,103 KW,l.2016,znamke
ATE,2kos
Zav.kolut zadaj VW Transporter T6,2.0 TDI ,103 KW, l.2016,znamke
ATE,2kos
Zav.obloge spredaj TOYOTA RAV4 2.0D,4WD,110 KW, l.2001,znamke
NIPPARTS
Zav.obloge zadaj TOYOTA RAV4 2.0D, 4WD, 110 KW, l.2001,znamke
NIPPARTS
Zav.kolut spredaj TOYOTA RAV4 2.0D,4WD,110 KW, l.2001,znamke
NIPPARTS,2kos
Zav.kolut zadaj TOYOTA RAV4 2.0D, 4WD, 110 KW, l.2001,znamke
NIPPARTS,2kos
Zav.obloge spredaj VW Touran 1.6TDI, 81KW, l.2016, znamke ATE

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

Zav.obloge zadaj VW Touran 1.6TDI, 81KW, l.2016, znamke ATE
EUR
Zav.kolut spredaj VW Touran 1.6TDI, 81KW, l.2016, znamke ATE, 2kos
EUR
Zav.kolut zadaj VW Touran 1.6TDI, 81KW, l.2016, znamke ATE, 2kos
EUR
Zav.obloge spredaj RENAULT Clio 1.2 16V, 55KW, l.2016,znamke ATE
EUR
Zav.kolut spredaj RENAULT Clio 1.2 16V, 55KW, l.2016, znamke ATE,
2kos
Tekočina za pranje vetrobranskega stekla zimska koncentrat do -60 C,
5Litrov
Tekočina za pranje stekla letna koncentrat 5:1, 5litrov

EUR
EUR
EUR

SKUPAJ CENA NAVEDENIH ARTIKLOV
EUR
B) VIŠINA POPUSTA NA VSE PREOSTALE REZERVNE DELE

50 točk

Ponudnik ponuja ________ % popusta na preostale rezervne dele, ki niso našteti v
zgornji tabeli
Število točk se računa po formuli:

-ponudba z največjim popustom se točkuje 50 točk
-vse preostale ponudbe pa se točkujejo po formuli:
(Višina popusta ponudbe / Višina popusta najugodnejše ponudbe) x 50 = Število točk

3. SKLOP :PONUDBENI PREDRAČUN PNEVMATIKE skupaj 100 točk
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.
Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi naslednjih meril:
a) Ponudbena vrednost z DDV = 86 točk
Število točk pri tem merilu se izračuna (po spodaj navedeni formuli) kot razmerje med
najnižjo ponujeno ceno in ceno ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži s 86
in zaokroži na eno decimalno mesto. Ponudnik, ki v ponudbi ponuja najnižjo ceno, prejme
86 točk.
C = (CMIN/CPON) x 86

C = Število točk za merilo »Ponudbena vrednost
z DDV«
CMIN = Najnižja ponujena cena
CPON = Cena, ki se ocenjuje

b) »Boljši razred energijske učinkovitosti« = 14 točk
Ponudnik mora ponuditi najmanj 90 % (najmanj 14 pnevmatik) vseh pnevmatik iz tega sklopa v
tabeli , ki so uvrščene vsaj v razred C glede na izkoristek goriva, v nasprotnem primeru se
ponudnika izloči.
Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred:
 C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU ≤ 6,5,
 C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU ≤ 5,5,
 C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU ≤ 4,0,
zaradi česar so uvrščene v razred A glede na izkoristek goriva, se v okviru meril točkuje z 1 točko
na posamezno postavko iz sklopa številka 3.
Ponudba s pnevmatikami, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 661/2009 uvrščene v razred:
 C1, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU 6,6 ≤ KKU ≤ 7,7,
 C2, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU 5,6 ≤ KKU ≤ 6,7,
 C3, morajo imeti koeficient kotalnega upora izražen v kg/t, KKU 4,1 ≤ KKU ≤ 5,0,
zaradi česar so uvrščene v razred B glede na izkoristek goriva, se v okviru meril točkuje z
0,5 točke na posamezno postavko iz sklopa številka 3.
Način dokazovanja:
 Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca, nalepko o
energijski učinkovitosti ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Vsota doseženih točk po merilih: cena in pnevmatike z boljšim razredom energijske učinkovitosti je
vrednost ponudbe in se giblje do največ 100 točk.
Najugodnejši bo ponudnik, ki bo dosegel največje število točk. Najmanj ugoden bo ponudnik z

najmanjšim številom točk, ostali pa bodo razporejeni med njima glede na doseženo število točk. V
primeru enakega števila točk bo ugodnejši ponudnik z nižjo ceno, v kolikor je tudi ta ista se bo
najugodnejšega ponudnika izbralo z žrebom.

CENE PNEVMATIK (brez DDV)
Letna
kol

1

cena

Zimska pnevmatika
CONTINENTAL 215/60R17C
VANCONTACT WINTER
109/107T

4
KOS

EUR

Zimska pnevmatika GOODYEAR
215/65R16C 109/107T CARGO UG
2

4
KOS

EUR

Zimska pnevmatika GOODYEAR
205/65R16C 107T CARGO UG 2

4
KOS

EUR

Zimska pnevmatika
CONTINENTAL 205/60R16 92H
WINTERCONTACT TS850P

4
KOS

EUR

Zimska pnevmatika GOODYEAR
205/55 R16 91T UG 9 M+S

4
KOS

EUR

Zimska pnevmatika FULDA
195/65R15 91 T
KRISTALLMONTERO 3

4
KOS

EUR

Zimska pnevmatika SAVA
195/55R16 ESKIMO HP2

4
KOS

EUR

Zimska pnevmatika FULDA
185/65R15 88T
KRISTALLMONTERO 3

4
KOS

EUR

Letna pnevmatika CONTINENTAL
215/60R17 109/107T
VANCONTACT ECO

4
KOS

EUR

10 Letna pnevmatika CONTINENTAL
215/65R16C 109T VANCONTACT
ECO

4
KOS

EUR

11 Letna pnevmatika GOODYEAR
205/65R16C 109/107T
EFFICIENTGRIP

4
KOS

EUR

12 Letna pnevmatika GOODYEAR
205/60R16 92H EFFICIENTGRIP

4
KOS

EUR

13 Letna pnevmatika GOODYEAR
205/55 R16 91H EFFICIENTGRIP

4

2

3

4

5

6

7

8

9

Razred
Koeficient
energijske
kotalnega upora
učinkovitosti
(poraba goriva)

KOS

EUR

14 Letna pnevmatika FULDA
195/65R15 91 H ECOCONTROL HP

4
KOS

EUR

15 Letna pnevmatika FULDA
185/65R15 88T ECOCONTROL

4
KOS

EUR

16 Letna pnevmatika FULDA
195/55R16 87V ECOCONTROL

4
KOS

EUR

Montaža in centriranje
pnevmatik reševalno vozilo

4
KOS

EUR

Montaža in centriranje
pnevmatik osebno vozilo

4
KOS

EUR

Xx
xxx

CENA SKUPAJ
EUR

Datum:________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

Izjava o sprejemanju vseh pogojev dokumentacije javnega razpisa
Ponudnik izjavljam:
 da je veljavnost naše ponudbe do 29.11.2019
 da se strinjamo z vsebino vzorca pogodbe,
 da s podpisom tega obrazca potrjujemo da smo skrbno preučili celotno razpisno
dokumentacijo, da njeno besedilo v celoti razumemo, vse morebitne nejasnosti pa so
odpravljene z naročnikovimi odgovori na vprašanja,
 da podpisujemo ponudbo kot celoto, in se v celoti strinjamo z razpisnimi pogoji,
 vse izjave podpisujemo pod kazensko in materialno odgovornostjo,
 da smo v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti potrebne za izvedbo
predmetnega javnega naročila,
 zavezujemo se, da bomo, v primeru če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu
posredoval podatke o:
-

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

-

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Datum:________________

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:
_______________

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM
PLAČILOM

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za servisiranje in
popravilo vozil ZD Lendava, izjavljamo, da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v
nadaljevanju navajamo sledeče podatke:

PODATKI O PODIZVAJALCU:

PODIZVAJALEC

NASLOV PODIZVAJALCA

SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA

ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA
MATIČNA ŠTEVILKA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV
TRANSAKCIJSKI RAČUN
(ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva
neposrednega plačila s strani naročnika)

KONTAKTNA OSEBA

TELEFON / MOBILNI TELEFON

ZAKONITI ZASTOPNIK

št.:
odprt pri:

PREDSTAVNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem): V primeru
več oseb, dodati vrstice v tabeli.
Ime in
priimek:

Naslov:

Datum rojstva:

Kraj, občina in
država rojstva:

EMŠO:

IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM:
Izjavljamo, da podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano
poslovanje z naročnikom.
(Izjava se upošteva le v primeru, da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 EUR
brez DDV.)
UDELEŽBA PODIZVAJALCA:
V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe za
______________ udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% ponudbene vrednosti, in
sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:
_________________________________________________________________________
(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil)
IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM:
Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti)
a) Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika.
b) NE ZAHTEVA neposerednega plačila s strani naročnika.

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih.

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO

PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka)
_________________________
_________________________
_________________________

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za servisiranje in
popravilo vozil ZD Lendava, v primeru, da bo ponudnik _____________________________________
(naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem javnem naročilu ter bo
naročnik z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po predmetnem
javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam.

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za tiste
podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati
podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih.

Kraj in datum:

PODIZVAJALEC:
Žig in podpis:

PREDRAČUN

PONUDNIK:

__________________________________________________

ki ga zastopa:_____________________________________
Davčna številka: _____________________________________
Matična številka: _____________________________________
Kontaktna oseba:
Tel/ email: ______________________________________
Št. Objave javnega naročila: _________________________

A SKUPNI ČASOVNI NORMATIV

UR

B CENA DELOVNE URE (brez DDV)

EUR

SKLOP 2

A SKUPNA CENA REZERVNIH DELOV
B VIŠINA POPUSTA NA REZERVN. DELE

EUR
%

SKLP 3

A SKUPNA CENA PNEVMATIK
B ENERGIJSKI RAZRED

SKLOP 1

V ____________, dne:

Ponudnik:

EUR
Ustreza/ne ustreza

VOZILA ZD LENDAVA
Registrska
številka

Številka šasije

MS HS-540

WV3ZZZ7JZHX028396

MS FZ-015

WV1ZZZ7HZGH021677

MS KC-757

WV3ZZZ7JZCX013034

MS J8-928

WV1ZZZ7H27H031112

MS HS-105

VF1JL0000567787485

MS 78-80D

JTMBA33V705033479

MS E6-510
MS DT-256

JTEYH20V000006248
WVGZZZ1TZFW052548

Znamka in tip

VW Transporter
2.0TDI 4MOT
VW Transporter
2.0TDI
VW Transporter
2.0TDI 4MOT
VW Transporter
2.5TDI 4MOT
Renault Trafic 1.6 dci

MS DT-835

WVGZZZ1TZHW006235

VW Touran 1.6 TDI

MS CF-926

VF15RSNOA55317770

MS CF-927

VF15RSNOA55285736

MS M3-594
MS NP-953

VF7SXHMRPJT647969

MS NP-952

VF7SXHMRPJT653145

MS NP-951

VF7SXHMRPJT653144

MS NP-950

VF72RHNPJK4018095

MS NP-954

VF73EYHZPJJ794683

MS NP-955

VF73EYHZPJJ794681

MS NP-956

VF73EYHZPJJ794682

Izdelave

150/1968 2017

specialno

103/1968 2016

specialno

132/1968 2013

specialno

128/2461 2007

specialno

92/1598

osebno

2017

100/2231 2006

specialno

110/1998 2000

specialno

77/1598

2015

osebno

81/1598

2016

osebno

85/1598

2016

osebno

55/1149

2016

osebno

55/1149

2016

osebno

55/1149

2012

osebno

44/1149

2002

osebno

61/1199

2018

osebno

61/1199

2018

osebno

61/1199

2018

osebno

81/1199

2018

osebno

96/1499

2018

osebno

96/1499

2018

osebno

96/1499

2018

osebno

VW Touran 1.6 TDI
VW Touran 1.6 TDI

VF1CB0FCF26689852

Vrsta
vozila

Toyota Rav 4 2.0D

MS DT-831

VF1BB2L0546628725

Leto

Toyota Rav 4 2.2D

WVGZZZ1TZGW574563

MS ZL-477

Moč
KW /
Del.prost.
v ccm

Renault Clio 1.2 16V
Expresion
Renault Clio 1.2 16V
Expresion
Renault Clio Storia 1.2
16V
Renault Clio 1.2
Autentique
Citroen C3 1.2 Feel
Pure Tech 82
Citroen C3 1.2 Feel
Pure Tech 82
Citroen C3 1.2 Feel
Pure Tech 82
Citroen C3 1.2 Aircross
Citroen C4 1.5HDI
Spacetourer
Citroen C4 1.5HDI
Spacetourer
Citroen C4 1.5HDI
Spacetourer

