OBR-1
1_Podatki o ponudniku
Predmet javnega naročila Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

Zakoniti zastopnik ponudnika:
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojna finančna uprava:
Številka transakcijskega računa in banka:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe (z navedbo funkcije):
MSP* (ustrezno obkrožiti):

DA

NE

V primeru, da bomo izbrani za izvedbo javnega naročila, izjavljamo, da:
- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in
normativi,
- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem
upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju RS.
*Ponudnik označi, ali je mikro, malo ali srednje podjetje (MSP) – skladno s Priporočilom Komisije 2003/361/ES z dne 6. 5.
2003 o opredelitvi mikro, malih in srednje velikih podjetij, ki kot mikro, mala in srednje velika podjetja določajo tista podjetja,
ki zaposlujejo manj kot 250 ljudi ter katerih letni promet ne presega 50 milijonov EUR ali katerih letna bilančna vsota ne
presega 43 milijonov EUR.
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Izjavljamo, da:
•
smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,
•
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila,
•
ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za
izvedbo javnega naročila,
•
smo podali resnične oz. verodostojne izjave, ter da fotokopije priloženih listin ustrezajo
originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno
odgovornost,
•
se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika glede predmeta javnega naročila in
druge pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji, in pod katerimi dajemo svojo ponudbo,
•
soglašamo, da naročnik naknadno ves čas postopka javnega naročila in tudi po oddaji javnega
naročila glede na razpoložljiva sredstva obseg naročila skrči ali razširi, v zvezi s čimer ne bomo
zahtevali nadomestila ali odškodnine,
•
zagotavljamo dobavo blaga v skladu z zahtevami naročnika.

Datum:

Žig:

Podpis:

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 se ta obrazec kopira.
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OBR-2
PONUDBA št. ______________
Predmet javnega naročila: Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil dne__________, pod
številko objave _______________» Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega
odpada« se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z
navodili za izdelavo ponudbe:
a) Samostojno
b) Skupno ponudbo
c) Ponudbo s podizvajalci
(Ustrezno obkrožite!)

SKUPNA PONUDBENA VREDNOST
NAZIV PONUJENEGA DELOVNEGA STROJA
(proizvajalec, model/tip)

Ponudbena cena v
EUR brez DDV

Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada
proizvajalec, model/tip:
PONUDBENA VREDNOST (v EUR brez DDV)

EUR

Davek na dodano vrednost (22 %)

EUR

Skupna ponudbena vrednost (v EUR z DDV)

EUR

Vse cene so izražene v evrih in na dve (2) decimalni mesti natančno.
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GARANCIJSKA DOBA:

(najmanj 36 mesecev).

VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do

(najmanj 31. 1. 2022).

PLAČILNI POGOJI:
_____________________________ dni (najmanj 30 dni od prejema pravilno izstavljenega računa,
potrjenega s strani naročnika).
ROK DOBAVE:
Rok dobave je

dni (največ 180 koledarskih dni).

V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 (računske napake) 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.

PRILOGA:
Obrazec predračuna (OBR-2.1)

Datum:

Žig:
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Podpis:

OBR-3
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe
Ponudnik:
Polni naziv podjetja:
Sedež in njegova občina:
Št. vpisa v sodni register:
Št. vložka:
Matična številka podjetja:
KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o.,
Naročnik:
Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu
Pooblastitelj(ica)
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku__________________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Nakup in dobava samohodnega stroja za
drobljenje komunalnega odpada od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,
Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da
oseba, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih ni bil(a)
pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
a) Ime in priimek
EMŠO
stalno /
bivališče

podpis
datum
rojstva

in

kraj

začasno

državljanstvo

Kraj:
Datum:

Podpis:
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OBR-4
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe
Pooblastitelj
____________________________________________________________________
daje soglasje naročniku ______________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila Nakup in dobava samohodnega stroja za
drobljenje komunalnega odpada od Ministrstva za pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij,
Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita
zastopnica ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem
odstavku 75. člena ZJN-3.

Ponudnik:
Polni naziv podjetja:
Sedež in njegova občina:
Št. vpisa v sodni register:
Št. vložka:
Matična številka podjetja:
KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o.,
Naročnik:
Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

Kraj:
Datum:

Žig:

Podpis:
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OBR-5
IZJAVA o izvajanju del s podizvajalci

Predmet javnega naročila Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje
komunalnega odpada, objavljenim na Portalu javnih naročil v Uradnem listu EU, pod materialno in
kazensko odgovornostjo,
IZJAVLJAMO,

a) da dobavo blaga, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci (ni
potrebno izpolniti obrazcev OBR–6.1, 6.2).

b) da BOMO dobavo blaga izvajali s podizvajalci in da bomo izpolnili obrazca OBR-6.1, 6.2., OBR6.3, 6.4 pa predložili na zahtevo naročnika v roku, ki ga bo določil naročnik.

(Ustrezno obkrožite!)

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s
podizvajalci.

7

OBR-5.1
SEZNAM PODIZVAJALCEV
Predmet javnega naročila: Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

V zvezi s predmetnim javnim naročilom za blago: Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje
komunalnega odpada v objavljenim na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU, pod materialno in
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo
vrednostno udeležbo le-tega:
V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________ (naziv)
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR brez DDV, in sicer bo
navedeni podizvajalec dobavljal ____________________________________________ (navesti del
dobave)
V ponudbi je podizvajalec _______________________________________________________ (naziv)
v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR brez DDV, in sicer bo
navedeni podizvajalec dobavljal ______________________________________________(navesti del
dobave)
(v primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec)
Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvedli predmetno naročilo, sklenili
pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno
naročilo.
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem,
pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika.
Datum:

Žig:

Podpis:

Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
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OBR-5.2
PODATKI O PODIZVAJALCU
Predmet javnega naročila Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

Ime podjetja:
Zakoniti zastopnik:
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojna finančna uprava:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivosti uporablja glavni ponudnik. V primeru večjega števila
podizvajalcev oz. subjektov, katerih zmogljivosti uporablja glavni izvajalec, se obrazec kopira.
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OBR-5.3
ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO
Predmet javnega naročila: Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik, KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska
Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s
strani ponudnika/izvajalec neposredno plača podizvajalcu:
_________________________________________________________________________________
za javno naročilo blaga: »Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada«
objavljeno na Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _____________ in v
Uradnem listu EU.
SOGLASJE PODIZVAJALCA
soglašamo, da naročnik, KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383
Šmartno pri Slovenj Gradcu, na podlagi pogodbe št. ____________________ ter v skladu z ZJN-3
namesto ponudnika/izvajalca:
_______________________________________________________________________________
poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/izvajalca.

Datum:

Žig:

Odgovorna oseba
podizvajalca:
Podpis:

Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki
zahtevajo neposredno plačilo, se obrazec kopira.
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OBR-5.4
PONUDNIKOVO POOBLASTILO ZA IZVAJANJE NEPOSREDNIH PLAČIL
PODIZVAJALCEM

Predmet javnega naročila: »Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada«
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

v skladu z ZJN-3 daje naročniku za javno naročilo blaga: Nakup in dobava samohodnega stroja za
drobljenje komunalnega odpada objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. _______________, z dne
_______________ in v Uradnem listu EU pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plača naslednjim podizvajalcem, ki so zahtevali neposredno plačilo.
Št.

Naziv in naslov podizvajalca

1.
2.
3.

Datum:

Žig:

Odgovorna oseba ponudnika:

Opomba:
Ponudnik v obrazec vpiše vse podizvajalce, ki so zahtevali neposredno plačilo.
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OBR-6
IZJAVA
o sposobnosti za izvedbo posla in garancijskem roku
Predmet javnega naročila: »Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada«
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

Pod materialno in kazensko odgovornostjo
IZJAVLJAMO,
-

da smo tehnično in strokovno sposobni izvesti predmetno javno naročilo;

-

da nudimo dobavo za katere oddajamo svojo ponudbo in nudimo zanje garancijo mesecev
(minimalno 36 mesecev)

-

zagotavljamo ustrezen mobilni servis za dobavljen delovni stroj v času garancijske dobe, z
odzivnim časom največ 24 ur od prejema pisne zahteve naročnika, v primeru okvare,

-

zagotavljamo dobavo rezervnih delov za obdobje 10 let od prevzema delovnega stroja.

Datum:

Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s
podizvajalci.
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OBR-6.1
PRIMERLJIVE DOBAVE ZA GOSPODARSKI SUBJEKT
(izpolni samostojni ponudnik, glavni ponudnik v skupni ponudbi oz. ponudbi s podizvajalci)

Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

Predmet naročila: »Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada«
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo naslednje reference
Zap.
št.

Referenčni naročnik
Proizvajalec / tip / model
(ime in priimek kontaktne
osebe, e- naslov, telefon)

Datum dobave

1.

2.

3.

4.

5.

Naročnik si pridružuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe preveri
neposredno pri referenčnem naročniku.

Datum:

Žig:
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Podpis:

OBR-6.2
REFERENČNO POTRDILO

Predmet naročila: »Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada«
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv, naslov, kontaktna oseba - tel. št., e-naslov)

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec
(naziv, naslov)

za nas uspešno izvedel dobavo:
(opis opreme: proizvajalec/tip oz. model)

(kraj in čas dobave)

(v zadnjih treh (3) letih šteto do roka za oddajo ponudb).
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je izpolnil vsa zahtevana pogodbena določila.
Dobava in vgradnja sistema je bila izvedena pravočasno, v dogovorjeni vrednosti in kvaliteti.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.

Datum:

Žig:

Podpis izdajatelja potrdila,
referenčni naročnik:
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OBR-7
Predmet javnega naročila: »Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada«
Ponudnik:
(naziv ponudnika)

(naslov ponudnika)

IZJAVA o dostavi blaga
Pod materialno in kazensko odgovornostjo

IZJAVLJAMO,

-

da bomo zagotovili dostavo delovnega stroja v dneh (najkasneje v roku 180 koledarskih dni)
od pisnega naročila s strani naročnika, in sicer na sedež naročnika Kocerod d.o.o., Mislinjska
Dobrava 108 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu oziroma v skladu s predhodnim dogovorom
z naročnikom.

Datum: Žig:

Podpis:

Navodila za izpolnitev:
Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s
podizvajalci.
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OBR-8
Vzorec pogodbe
KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj
Gradcu, ki ga zastopa mag. Ivan Plevnik kot naročnik, ID za DDV: SI94050198, MŠ: 6086381
(v nadaljevanju: naročnik)
in
(v nadaljevanju: izvajalec / dobavitelj)
skleneta naslednjo
POGODBA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA
»Nakup in dobava samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je:
naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku v skladu s 40.
členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju
ZJN-3), objavljenim na Portalu javnih naročil dne 2021, pod številko objave
/2021
in v Uradnem listu Evropske unije z namenom sklenitve pogodbe za Nakup in dobava
samohodnega stroja za drobljenje komunalnega odpada;
dobavitelj
bil izbran na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št.
z
dne
kot najugodnejši ponudnik..

II.

PREDMET POGODBE
2. člen

Dobavitelj bo v skladu s to pogodbo naročniku dobavil delovni stroj po ponudbi št.
Sestavni del pogodbe je razpisna in ponudbena dokumentacija.

III.

z dne

.

POGODBENA VREDNOST IN PLAČILO
3. člen

Pogodbena vrednost naročila za po ponudbi št. z dne
EUR brez DDV DDV ( %)
EUR brez DDV
EUR z DDV

2021 znaša:

Pogodbena vrednost naročila je fiksna. V ceno so vključeni vsi stroški, ki so potrebni za izvedbo
predmetnega javnega naročila (špediterske, prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške …).
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ceno.
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4. člen
Dobavitelj bo naročniku za dobavljen delovni stroj za izdal račun. Naročnik se obvezuje, da bo pravilno
izstavljen račun, potrjen s strani naročnika poravnal v roku 30 dni, in sicer na transakcijski račun
dobavitelja št. , odprt pri banki
.

IV.

OBSEG NAROČILA
5. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavil delovni stroj, ki je predmet te pogodbe, v skladu s ponudbeno
vrednostjo in vsemi zahtevami naročnika, ki izhajajo iz razpisne in ponudbene dokumentacije.

V.

POGODBENI ROK
6. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku dobavil delovni stroj najkasneje v roku
dni (največ 180 koledarskih dni od podpisa pogodbe).

VI.

koledarskih

PREVZEM DELOVNEGA STROJA
7. člen

Dobavitelj se obvezuje delovni stroj predati na sedež podjetja Kocerod d.o.o. (razloženo).

VII.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
8. člen

Dobavitelj bo naročniku ob dobavi delovnega stroja predal navodila za varno uporabo in vzdrževanje v
slovenskem jeziku, seznam nadomestnih delov, izjavo o skladnosti, garancijsko izjavo, poročilo o
pregledu delovnega stroja in druge dokumente, ki so potrebni za normalno vzdrževanje.
9. člen
Predstavniki pogodbenih strank ob prevzemu delovnega stroja sestavijo prevzemni zapisnik, v katerem
natančno ugotovijo predvsem:
 ali delovni stroj ustreza vsem tehničnim zahtevam, ki jih je določil naročnik;
 ali je delovni stroj dobavljen v skladu z določili te pogodbe;
 datum prevzema delovnega stroja;
 morebitne pripombe naročnika v zvezi z ustreznostjo dobavljenega delovnega stroja,
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične
narave.
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V kolikor se bo za dobavljeno delovni stroj ugotovilo, da ni v skladu z razpisno in ponudbeno
dokumentacijo, bo zavrnjen.

VIII. PODIZVAJALCI
10.

člen

Dobavitelj sme izvesti javno naročilo sam ali s podizvajalci.
Odstop del podizvajalcu ne vpliva na pravna razmerja med naročnikom in dobaviteljem in njune
medsebojne pravice in obveznosti po tej pogodbi.
11.
a člen
(Ta določba bo vključena v pogodbo, če bo dobavitelj dobavil blago brez podizvajalcev)
Dobavitelj izjavlja, da dobave blaga, ki je predmet te pogodbe ne bo izvedel s podizvajalci, pri čemer se
zaveda, da bo naročnik v primeru predložitve neresničnih izjav ali dokazil podal Državni revizijski
komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Dobavitelj mora med izvedbo pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah v zvezi z
dobavami podizvajalcev in poslati informacije o podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v
izvedbo dobave blaga, in sicer najkasneje v petih delovnih dneh po spremembi.
V primeru vključitve podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom o spremembi posredovati
naslednje podatke in dokumente:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti izjave oziroma izpolnjene ESPD obrazce podizvajalcev, s katerimi se ugotavljajo
pogoji
sposobnosti za sodelovanje podizvajalcev v postopku javnega naročanja,
- priložiti zahtevo podizvajalca/ev za neposredno plačilo, če podizvajalec/i to zahteva/jo.
11. b člen
(Ta določba bo vključena v pogodbo, če bo dobavitelj dobavil blago skupaj s podizvajalci)
Dobavitelj bo dobavo blaga po tej pogodbi opravil s podizvajalci:
Firma in sedež
Davčna (ID za DDV), Vrednost dobave (v Opis dobave, ki jo bo izvedel
Podizvajalca
matična
EUR brez DDV)
podizvajalec
številka, transakcijski
račun
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V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3,
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost
zavezuje naročnika in glavnega dobavitelja.
V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da mora:
- dobavitelj v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenih računov oz. situacij s
strani
glavnega dobavitelja plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- dobavitelj svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno
potrdil.
Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz prehodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno
plačilo
podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot to velja za plačila dobavitelju ter skladno
z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 19/2010).
Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od dobavitelja zahteval, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Dobavitelja mora imeti ob sklenitvi te pogodbe na dan začetka izvajanja te pogodbe in v času njegove
izvedbe, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Ob morebitni zamenjavi podizvajalcev oziroma vključitvi novih podizvajalcev mora dobavitelj o tem
pisno obvestiti naročnika v petih dneh po spremembi in mu predložiti:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
- priložiti izjave oziroma izpolnjene ESPD obrazce podizvajalcev, s katerimi se ugotavljajo
pogoji
sposobnosti za sodelovanje podizvajalcev v postopku javnega naročanja,
- priložiti zahtevo podizvajalca/ev za neposredno plačilo, če podizvajalec/i to zahteva/jo.
Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega
ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena
ZJN-3.
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Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi,
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvedbo javnega naročila in če novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema
predloga.
Dobavitelj v celoti odgovarja naročniku za izvedbo vseh dobav, ki so predmet te pogodbe.
Če naročnik ugotovi, da je dobavo blaga izvedel podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni
dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni zamenjal podizvajalca na način določen v tej pogodbi,
ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri delavce
kateregakoli od podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Za dobave svojih podizvajalcev glavni dobavitelj odgovarja, kot da bi jih opravil sam.

IX.

GARANCIJA ZA BREZHIBNO DELOVANJE DOBAVLJENEGA BLAGA IN ŽIVLJENJSKA DOBA
12.

člen

Garancijski rok za dobavljeno blago ____________________ od dneva kakovostnega prevzema blaga s
strani naročnika, življenjska doba pa _________ let.
V garancijskem roku dobavitelj zagotavlja brezhibno delovanje dobavljenega blaga in brezplačno
odpravljanje napak, ki niso nastale po krivdi naročnika. Naročnik ob uveljavljanju garancijskega
zahtevka določi primeren rok za odpravo napak, ki ne sme biti krajši od 45 dni. Če dobavitelj v
določenem roku ne odpravi napake, mu je dolžan dobavljeno blago z napako nadomestiti z novim,
brezhibnim blagom. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom oziroma zamenjavo v času
garancijskega roka bremenijo dobavitelja. Naročnik ima pravico do povračila škode, ki mu je nastala
zaradi napake, iz razloga, ker blaga ni mogel uporabljati, in sicer od trenutka, ko je zahteval popravilo
ali zamenjavo, do njune izvršitve.
Garancijski rok se pri manjšem popravilu podaljša za toliko časa, kolikor časa naročnik ni mogel
uporabljati blaga, za zamenjano blago pa garancijski rok začne teči znova, in sicer se šteje od dneva
kakovostnega prevzema zamenjanega blaga.

X.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
13.

člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo ob primopredaji blaga izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, brezpogojno, plačljivo na prvi poziv, brez ugovorov
naročnika garancije. Vrednost bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja znaša 3 % od pogodbene
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vrednosti z DDV . Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni po izteku
garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora pokrivati
primere, če dobavitelj v primeru okvare ali kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost
uporabe predmeta pogodbe v garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti.

XI.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
14.

člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za
pridobitev posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.

XII.

ODSTOP OD POGODBE
15.

člen

Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če
dobavitelj:
- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi
ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj
na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje
kot rezultat dolga,
- zamudi z dobavo blaga (opravljeno storitvijo) za več kot 30 dni,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.
V kolikor dobavitelj po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe in tako ne izpolni pogodbenih obveznosti
iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe tudi za nedobavo blaga.

XIII.

POGODBENA KAZEN

16.
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člen

V kolikor dobavitelj naročniku ne dobavi blaga v pogodbenem roku, ki je določen za posamezno
dobavo in ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika, je dolžan plačati naročniku
pogodbeno kazen v višini 5‰ (promilov), od vrednosti posamezne dobave za vsak dan zamude
posamezne dobave z DDV, vendar ne več kot 15% (odstotkov) od vrednosti celotne zamujene dobave
z DDV.
Dobavitelj je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti
pogodbe z DDV, če blaga, ki je predmet pogodbe, ne dobavi.
Dobavitelj se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi
obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben
račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku 8 dni od prejema.
Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko
do popolne odškodnine.

XIV. PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE
17.

člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliščin:
- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev
obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju v času izvajanja pogodbe
ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s
pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti
pogodbe še najmanj šest mesecev. V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz
prejšnjega odstavka se šteje, daje pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe
o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe
bo naročnik obvestil izvajalca/dobavitelja.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se
šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
XV.

OMEJITEV POSLOVANJA
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18.

člen

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski
član:
 udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,
 neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem (5 %) deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

XVI. NADZOR IN SKRBNIŠTVO POGODBE
19.

člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _____________, s strani dobavitelja pa _________.
Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.

XVII. VIŠJA SILA
20.

člen

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti,
oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek
izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.
Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o
nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne
dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.
Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe
obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta
sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od
pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata druga drugi poravnati vse do takrat nastale
obveznosti.

XVIII. KONČNE DOLOČBE
21.

člen

Ta pogodba je sklenjena za predmetni nakup in preneha z njeno izpolnitvijo.
22.

24

člen

V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu dobavitelja, se obveznosti iz
te pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.
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23.

člen

Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne, le če
so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k tej pogodbi.
Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb iz te pogodbe, je dovolj pisno obvestilo ene stranke
drugi stranki.
24.

člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo
določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 –UPB; s spremembami in dopolnitvami).
25.

člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali
sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu po slovenskem pravu
odločalo stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.
26.

člen

Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en)
izvod.
V________________ dne: __________

V Mislinjski Dobravi,

Številka: _________________________

Številka: ____________________

IZVAJALEC / DOBAVITELJ:

NAROČNIK:
Kocerod d.o.o.
mag. Ivan Plevnik, direktor

________________________

Navodila za izpolnitev: Vzorec pogodbe žigosa in podpiše samostojni ponudnik, vodilni partner v skupni ponudbi oziroma glavni izvajalec.
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Podatki o lastniških deležih in povezanih družbah na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10 in naslednji)

PODATKI O PONUDNIKU:
Naziv
ponudnika:
Sedež
ponudnika:
Matična
številka:
Davčna številka:
Lastniški deleži (navedite lastnike in njihove deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek,
naslov prebivališča in delež lastništva)
Naziv in naslov:
Delež v %:
Ustanovitelji:
Družbeniki:
Tihi družbeniki:
Delničarji:
Drugi lastniki:

Kraj in datum:

Odgovorna oseba:

Žig:

Podpis:
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