OBČINA DESTRNIK
__________________________________________________________________________________________

Številka:430-2/2020-2
Datum: 13. 2. 2020

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

»Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega
kanalizacijskega sistema«

STORITEV

VRSTA POSTOPKA:
ODPRTI JAVNI POSTOPEK PO 40. ČLENU ZAKONA O JAVNEM
NAROČANJU
SKLENITEV POGODBE ZA OBDOBJE 3 LET
OBJAVLJENO NA PORTALU JAVNIH NAROČIL
(JN000359/2020-B01)
Popravek z dne 13. 2. 2020 vsebuje naslednje spremembe:
-

-

Na str. 4 se črta OBR-10A S strani ponudnika parafiran in žigosan vzorec garancije za odpravo napak v
garancijski dobi (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorcu).
Na str. 9 se zahtevana bonitetna ocena zniža na min SB4.
Na str. 10 se spremenijo zahteve glede tehnične usposobljenosti in sicer se zniža zahtevan volumen vozila
za čiščenje kanalizacije in prevoz blata ter gošče, črta se točka g).
Poglavje 11. 1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe, str. 12 – spremeni se iz bančne garancije v
bianco menico z menično izjavo – OBR-10 se ustrezno spremeni v MENIČNO IZJAVO ZA RESNOST
PONUDBE.
Objavi se nov popravljen predračun, ki zajema/oračuna tri leta.

1. POVABILO K SODELOVANJU
Naročnik Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253, matična številka.: 5882966000, je na
Portalu javnih naročil z dne 23. 1. 2020, pod številko JN000359/2020-B01 objavil obvestilo o
javnem naročilu 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).
Predmet javnega naročila: »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje
kanalizacijskega sistema«.
Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah
dokumentacije za oddajo javnega naročila (v nadaljevanju razpisna dokumentacija).
Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na Portalu javnih naročil. Sestanka
s ponudniki ne bo.
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba mora veljati 3 mesece od roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci, ESPD in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti napisana in
podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja
ponudbo, lahko naloži podpisane obrazce v pdf obliki in bodo podpisani hkrati s podpisom
ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisane obrazce, ESPD in ostale priloge v pdf obliki, bodo
ti hkrati s podpisom ponudbe podpisane še enkrat, torej ponudniku ni potrebno obrazcev
natisniti, podpisati, žigosati in potem skenirate in naložiti v sistem e-JN, saj so že ti podpisani
s kvalificiranih elektronskim podpisom.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbe.
Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja sta določena v obvestilu o javnem
naročilu na portalu javnih naročil.
Odgovorna oseba naročnika:
Franc PUKŠIČ
župan Občine Destrnik
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1. SPLOŠNA DOLOČILA

Naročnik:

Občina Destrnik
Janežovski Vrh 42
2253 Destrnik

Objava javnega naročila:

Portal javnih naročil

Vrsta postopka:

Odprti javni postopek

Pravna podlaga:

40. člen ZJN-3

Kontaktna oseba s strani Vesna Marinič
Tel: 02 761 92 50
naročnika:
E-pošta: vesna.marinic@destrnik.si
27. 02. 2020 do 12.00 ure
Rok za predložitev ponudb:

Naslov za
ponudbe:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko
sistema e-JN najkasneje do 27. 02. 2020 do 12.00 ure. Za oddano
ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN
označena s statusom »ODDANO«.

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 , v skladu s točko 3
posredovanje
dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo
funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI in so
objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2
27. 02. 2020 ob 12.01 uri

Javno odpiranje ponudb:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem
sistemu e-JN dne 27. 02. 2020 in se bo začelo ob 12.01 uri na
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2
Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN
samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže
podatke o ponudniku ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga
ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna
objava se avtomatsko zaključi po preteku 60 minut od začetka
odpiranja. Ponudniki, ki so oddali ponudbe imajo te podatke na
razpolago v informacijskem sistemu e-JN pod razdelkom »Zapisnik
o odpiranju ponudb«.
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1. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE
Ponudniki morajo ponudbo predložiti v informacijskem sistemu 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, ki je del te
razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem mestu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudnik se mora red 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 informacijskem sistemu
e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevane eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno
potrdilo: SIGENC-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA
(www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu. 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 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 videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu
e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je
objavljen v obvestilu o javnem naročilu na portalu javnih naročil.

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:
- OBR-2 Prijava
- OBR-2A Seznam partnerjev pri skupnem nastopanju (v primeru skupnega nastopanja
partnerjev) z obvezno prilogo
- OBR-2B Seznam podizvajalcev (v primeru nastopanja s podizvajalci) z obvezno prilogo
- OBR-3P Izjava o neposrednih plačilih podizvajalcu (v primeru nastopanja s
podizvajalci) na kateri se obvezno označi, ali podizvajalec zahteva neposredno plačila;
predložiti za vsakega podizvajalca
- OBR-4 Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
- OBR -5 Predračun/Ponudba
- OBR-6A Potrdilo 2X
- OBR-6D Seznam storitev
- OBR-7 Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornih vodja del
- OBR-9 Izjava ponudnika o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
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-

OBR-9A S strani ponudnika parafiran in žigosan vzorec garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorcu)
OBR-10 Menična izjava za resnost ponudbe
OBR-10A S strani ponudnika parafiran in žigosan vzorec garancije za odpravo napak v
garancijski dobi (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorcu)
Parafiran in žigosan vzorec pogodbe (ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v
vzorcu)
Obrazec ESPD.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo
naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega
ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem
oziroma razlogom za izključitev.
Na poziv naročnika bo moral izbrati ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
- Svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno z tihimi družbeniki, delničarji,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih osebi,
- Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe.
Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki
in dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
SKUPNA PONUDBA
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov.
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanja
pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe (razlogov za izključitev, pogojev poklicne,
ekonomske in finančne sposobnosti) ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje
ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse
zahtevane podatke.
Naročnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga označijo
v obrazcu ponudba.
Če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo morala
predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila Pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih
gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupni gospodarskih subjektov v primeru, da je
tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni
pravni akt stopi v veljavo v primeru, če so skupina gospodarskih subjektov izbrana kot
najugodnejši ponudnik.
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PODIZVAJALCI V PONUDBI
Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti:
- Navesti podizvajalca v ESPD-ju glavnega izvajalca,
- Navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje v obrazcu podizvajalci v ponudbi
- Izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,
- V obrazcu podizvajalci v ponudbi poda soglasje za neposredna plačila, če jih
podizvajalec zahteva.
Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih
pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
Izbrani izvajalec bo moral 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 pogodbe in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. Če bo vključil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Naočnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
- če zanj obstajajo razlogi za izključitev in zahteval zamenjavo,
- če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,
- če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.
Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem
členom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz.
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki
ga je predhodno potrdil.
Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od
glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz.
situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo
za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena
ZJN-3.
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
PREDRAČUN IN POPISI TER TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
Ponudnik mora navesti vrednost ponudbe v evrih. Ponudnik mora izpolniti ponudbeni
predračun.
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Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material, montaža, stroške
dela, izvajalčeva oprema, stroške zavarovanja ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo
razpisnih del, vključujoč vse splošne rizike, odgovornosti in obveznosti navedene v pogodbi)
popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.
Navesti mora tudi končno vrednosti ponudbe, ki jo dobi tako, da dobljene vrednosti sešteje in
jih prikaže v predračunu.
Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjeni obrazec Ponudba s
predračunom v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec Popis
del pa naloži v razdelek »drugi dokumenti«.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktne oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve
ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika,
navedeni v ponudbi.
3.OBLIKOVANJE CENE STORITVE
Oblikovanje cene odvoza in črpanja grezničnih gošč in blata, greznic brez iztoka in
MKČN:
- cena mora biti enotna na področju celotne Občine Destrnik
- izbrani izvajalec del mora zagotoviti kader, ki bo znal pravilno komunicirati z
uporabniki
- pri izvedbi storitve delavci izpolnijo delovni nalog in podpišejo podatke potrebne za
vpis greznice in ostalih objektov namenjenih odvajanju in čiščenju odpadne voda za
vpis v kataster in evidence. Izvajalec službe bo občane preden bo izvedel čiščenje
greznice oz. MKČN obvestil s pisnim obvestilom predviden datum opravljanja storitve.
Seznam čiščenja po vaseh občine se bo uskladil z občinsko upravo, s tem da si občinska
uprava pridržuje pravico, da lahko naroči tudi odvoze, ki niso po predvidenem seznamu
(npr. občani lahko sami naročajo odvoz greznične gošče preden bodo na vrsti po
seznamu).
- V ceno na enoto mere morajo že biti vključeni vsi stroški:
a) kakršen koli premik vozila,
b) prevoz do uporabnika in odvoz,
c) odpiranje in zapiranje pokrova greznice,
d) črpanje grezničnih gošč in spiranje greznice,
e) pospravljanje oz. vzpostavitev prvotnega stanja pri uporabniku,
f) odstranitev zemljine nad pokrovom jaška, razbijanje usedlin, sesanje,
g) izpolnitev delovnega naloga pri uporabniku, ki poleg opisa izvedene storitve
vključuje tudi popis greznice za vnos v kataster in raznih zahtevanih evidenc, opis
vseh dodatnih opravljenih del ter tudi morebitnih odstopanj, ter potrditev delovnega
naloga s strani izvajalca del in podpis stranke - uporabnika,
h) voznika kamiona in delavca oz. delovno silo glede na veljavno zakonodajo,
i) vodo za spiranje,
j) vsa potrebna zavarovanja in zavarovanja za kritje škode nastale pri stranki,
k) vse ostale stroške potrebne za strokovno in celovito opravljeno delo

7

Strojno čiščenje javne kanalizacije
Občina ima zgrajene 15.309 m javne kanalizacije in 4 prečrpališča. Čiščenje kanalizacije in
prečrpališč se izvaja po dogovoru in potrebami.
Snemanje s kamero
Snemanje kanalizacije in objektov se izvaja z vozilom in pripadajočo opremo s katerim mora
ponudnik razpolagati. Snemanje se bo vršilo po dogovoru in potrebami.
Kot končna cena velja, cena, ki je podana na enoto mere pri posamezni storitvi v tabeli (v tabeli
so predvidene količine, ki lahko odstopajo tako v manjši obseg kot tudi večji glede na potrebe).
Zap.
št.

Opis storitve

1.

Prevzem blata (odvoz in m3
črpanje grezničnih gošč in
blata iz pretočnih greznic,
greznic brez iztoka in
MKČN) v občini Destrnik
Strojno
čiščenje
javne h
kanalizacije
(čiščenje
kanalov in objektov javne
kanalizacije)
Snemanje s kamero
h
SKUPAJ (1+2+3) ZA ENO LETO
SKUPAJ ZA TRI LETA

2.

3.

Cena
Predvidena
EUR/enoto
povprečna
letna količina
800

Enota

Skupaj EUR
(brez DDV)

5

2
EUR
EUR

Javni razpis velja za obdobje treh let od podpisa podobe.
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Vsi stroški
morajo biti vračunani v ceno. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu
z obrazcem ponudbenega predračuna. Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo
imel ponudnik z realizacijo naročila.
3.1. PLAČILNI POGOJI
Rok plačila je 30 dni od datuma prejema računa. Računi se izstavljajo mesečno, za pretekli
mesec. Priloga računa je podpisana prevoznica, delovni nalog in druga poročila glede na
opravljeno delo.
V kolikor ponudnik navede, s katerim podizvajalcem bo izvajal naročilo, mora ob podpisu
pogodbe posredovati naročniku soglasje, da lahko naročnik neposredno plačuje podizvajalcu.
4 . UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.
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a) Registracija dejavnosti
Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa in razpolaga z vsemi
dovoljenjih za opravljanje dejavnosti.
Razlog za izključitev se nanaša na prijavitelja (ponudnika), v primeru nastopa z drugimi
gospodarskimi subjekti pa tudi na druge gospodarske subjekte.
Dokazilo: Ponudnik oz. drug subjekt iz prejšnjega odstavka izpolni obrazec Prijava.
b) Bonitetna ocena
Ponudnik vodilni partner mora imeti bonitetno oceno min SB4. Ponudnik lahko predloži
tudi bonitetno oceno drugih institucij, ki so pripravljene na podlagi metodologije Basel II,
pri čemer bo občina kandidatu kot ustrezno oceno priznala tisto oceno, ki sodi v zgornjih
60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju
bonitetnih ocen na podlagi navedene metodologije.
Prijave ponudnikov (drugi gospodarski subjekti) z bonitetno oceno SB5 do SB10, oz. z
bonitetami, ki ne sodijo v zgornjih 60% ocen na lestvici, bodo izločene iz nadaljnjega
postopka.
Dokazilo: Ponudnik predloži ustrezen BON ali drugi ustrezen obrazec, iz katerega je
razvidna višina bonitetne ocene.
c) Višina letnih prihodkov
Ponudnik, ki se prijavlja, mora imeti povprečne letni prihodek od prodaje v zadnjih dveh letih
(2017, 2018=, oziroma od ustanovitve, v kolikor podjetje posluje krajši čas, najmanj v višini
500.000 eurov.
Dokazilo: Ponudnik, katerega izkazi o poslovanju niso objavljeni na spletni strani Ajpes-a
(https://www.ajpes.si/jolp/) prijavi predloži izkaz poslovnega izida za navedeno obdobje.
d) Zavarovanje odgovornosti
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti. Zavarovanje
odgovornosti za škodo vključuje splošno civilnopravno odgovornost, delodajalčevo
odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih
oseb, vse brez omejitve.
Pogoj se lahko izpolni z drugimi gospodarskimi subjekti.
Dokazilo: Ponudnik predloži fotokopijo veljavne zavarovalne police.
e) Kadrovska usposobljenost
Ponudnik mora izpolnjevati kadrovske zahteve, tako da zagotovi tehničnega vodjo, ki
izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Vsaj visokošolsko strokovno izobrazbo (oz. prvo bolonjsko stopnjo) s področja
gradbeništva ali druge tehnične smeti in mora biti najmanj 6 mesecev član IZS
b) najmanj eno leto delovnih izkušenj na področju vodenja del upravljanja in vzdrževanja
čistilnih naprav.
Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Podatki o tehničnem vodji in priloži fotokopijo ustreznega
potrdila o izobrazbi in članstva v IZS.
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f) Preostale nominirane osebe
Ponudnik mora izpolnjevati kadrovske zahteve, tako da nominira osebe, ki izpolnjujejo spodaj
navedene zahteve:
a) oseba z najmanj osnovo izobrazbo in izpitom min C (3 osebe),
b) oseba z najmanj V. stopnjo izobrazbe s področja gradbeništva.
Pogoj se lahko izpolni z drugimi gospodarskimi subjekti.
Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Podatki o kadrovski usposobljenosti in priloži fotokopije
ustreznih potrdil o izobrazbi nominiranih oseb.
g) Tehnična usposobljenost
Ponudnik mora razpolagati z ustrezno opremo za izvajanje pogodbenih obveznosti, ki obsega
najmanj naslednjo brezhibno tehnično opremo:
1) vozilo za čiščenje kanalizacije in prevoz blata ter gošče in vsebin oljnih lovilcev:
a) volumen gošče min 6000 l
b) volumen vode min 4000 l
c) vakuum črpalka min 2200 m3/h
d) visokotlačna črpalka min 170 bar, 330 l/min
e) pretočna črpalka min 1000 l/min
f) minimalna oprema vozila: 30 m sesalne cevi DN 100, 120 m visokotlačne cevi 1
cola, 60 m visokotlačna cev ½ cola, garnitura visokotlačnih šob
g) ADR za prevoz vsebine čiščenja oljnih lovilcev + dovoljenje za čiščenje oljnih lov
(fotokopija)
h) možnost nemotenega delovanja vozila do -10 ˚C
2) vozilo za čiščenje kanalizacije in prevoz blata ter gošče v konfiguraciji »4x4«:
a) volumen gošče min 5000 l,
b) volumen vode min 3000 l,
c) vakuum črpalka min. 2400 m3/h,
d) visokotlačna črpalka min 200 bar, 270 l/min,
e) minimalne oprema vozila: minimalna oprema vozila: 30 m sesalne cevi DN 100, 120
m visokotlačne cevi 1 cola, 60 m visokotlačna cev ½ cola, garnitura visokotlačnih šob
f) vsa eno vozilo za snemanje kanalizacije s samohodno kamero.
Pogoj se lahko izpolni z drugimi gospodarskimi subjekti, ki morajo izpolnjevati zgoraj
predpisane tehnične usposobljenosti, ki jih mora ponudnik prav tako predložiti ob
vložitvi ponudbe.
h) Referenca
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudnika, ki bo dokazal, da je v zadnjih treh letih od
objave razpisa uspel očistiti 1500 m3 vsebine grezničnih gošč ali mulja iz MKČN.
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo dokazal, da je v zadnjih treh letih od
objave razpisa uspel očistiti min 2900 m kanalizacije.
Naročnik ob priznal usposobljenost ponudniku, ki bo dokazal, da je v zadnjih treh letih od
objave razpisa uspel očistiti 100 m3 oljnih lovilcev.
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Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo dokazal, da je v zadnjih treh letih od
objave razpisa uspel izvesti TV pregled min 2900 m kanalizacije.
5.MERILA
Naročnik bo oddal naročila na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe – najnižja cena
ponudbenega predračuna.
6. POGODBA
Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja
»pogodba«, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.
Izbrani ponudnik bo prejel povabilo za podpis pogodbe katerega vsebina bo enaka vzorcu
pogodbe. Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil
spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v predpisanem času, ki ga je določil
naročnik, podpisal pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstopil od
ponudbe štel kot negativno referenco v naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od
ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja
pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika oz. odstopa od pogodbe.
7. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo
osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali
poslovno skrivnost.
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne
vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 22. člena ZJMVETPS.
8. USTAVITEV POSTOPKA
Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja.
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse
ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka,
zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe.
9. NEIZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naročnik se pridružuje pravico odpovedi pogodbe izvajalcu storitev, ki bo kršil pogodbena
določila. Takemu izvajalcu storitev bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostali javnih
razpisih naročnika v naslednjih treh letih.
10. PRAVNO VARSTVO
Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja.
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11.FINANČNA ZVAROVANJA
Ponudnik mora za zavarovanje izpolniti svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti
ustrezno zavarovanje.
Bianco menica, bančna garancija ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah mora biti
brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti javnega
naročila.
11.1. FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE
Ponudnik mora (ne glede na vrednost ponudbe) kot zavarovanje za resnost ponudbe, ponudbi
priložiti originalno bianco menico z menično izjavo v višini 3.000,00 EUR z dobo veljavnosti
za čas veljavnosti ponudbe (OBR-10). V primeru, da ponudnik ne predloži finančnega
zavarovanje za resnost ponudbe, bo naročnik ponudbo izločil.
V primeru, da ponudnik poda veljavnost ponudbe, ki je daljša od zahtevane, mora le-to pokriti
z ustrezno daljšo veljavnostjo finančnega zavarovanje. V nasprotnem primeru naročnik razlike
nad zahtevano veljavnostjo ponudbe, ki ni pokrita s finančnim zavarovanjem, ne bo upošteval.
Pri ponudbi s podizvajalci bianco menico z menično izjavo predloži ponudnik kot glavni
ponudnik, pri skupni ponudbi pa katerikoli partner v ponudbi.
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
b) če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži ali zavrne zahtevano bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
c) če izbrani ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitve pogodbe, v skladu z določbami
navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Menico je potrebno predložiti do: 27. 2. 2020 do 12.00 ure

11.2. BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Originalno bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnih, ne
glede na vrednost ponudbe, predložil najkasneje v desetih dneh po sklenitvi pogodbe in sicer v
višini 5% ponudbene/pogodbene vrednosti z DDV. Predložitev te bančne garancije je pogoj za
veljavnost pogodbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 30 dni po preteku
veljavnosti pogodbe.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če se bo
izkazalo, da naročilo ni bilo izvedeno v rokih, kvaliteti in količini zahtevanih v razpisni
dokumentaciji in pogodbi.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih
obveznosti ponudnika do podizvajalca.
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OBR-2
PRIJAVA
Naročnik

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253
Destrnik

Številka JN na Portalu JN

JN000359/2020-B01

Predmet javnega naročila

Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter
strojno čiščenje javnega kanalizacijskega
sistema

Skupno nastopanje skupine
gospodarskih subjektov pri izvedbi JN DA
(ustrezno obkrožite)
Nastopanje s podizvajalci pri izvedbi
DA
JN
(ustrezno obkrožite)

NE

NE

PODATKI O PONUDNIKU
Firma oz. ime
Naslov
ID za DDV
Številka TRR
Matična številka
Član upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa ponudnika ali oseba, ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali
nadzor pri ponudniku (navesti vse)
Številka telefona
Elektronska pošta za
obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba
ponudnika za obveščanje
Odgovorna oseba za
podpis pogodbe
Kraj in datum:

Žig:
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Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-2

SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU

Partnerji (v primeru skupnega nastopanja)
Firma oz. ime (partner 1)
Naslov, matična, ID za DDV
Št. in datum registracije
Registrsko sodišče

Firma oz. ime (partner 2)
Naslov, matična, ID za DDV
Št. in datum registracije
Registrsko sodišče

Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi.

Obvezne priloge:
-

pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov,
pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila,
obrazec ESPD za vsakega partnerja.
Žig:
Kraj in datum:
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Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-2B
Naročnik

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

Oznaka JN

JN000359/2020-B01
SEZNAM PODIZVAJALCEV

Naziv in sedež
podizvajalca

Zap.
št.

Član upravnega,
vodstvenega ali
nadzornega organa
ponudnika ali
oseba, ki ima
pooblastila za
zastopanje ali
odločanje ali
nadzor pri
podizvajalcu

Kontaktni podatki
(telefonska številka ali
e-naslov)

Del javnega
naročila, ki ga
namerava izvesti
podizvajalec in
vrednost le-tega

1.

2.

3.

4.
* Opomba: obrazec se lahko kopira, v kolikor število postavk ne zadostuje za vse
podizvajalce ponudnika.
Obvezna priloga:
- dogovor o sodelovanju pri izvedbi javnega naročila.

Žig:
Kraj in datum:
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Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-3P
PODIZVAJALEC
Zakoniti zastopnik
IZJAVA O
NEPOSREDNIH PLAČILIH PODIZVAJALCU

Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi tega javnega naročila, pri kateri
nastopamo kot podizvajalec (ustrezno označite):
a. zahtevamo neposredno plačilo ter kot podizvajalec soglašamo, da naročnik
namesto ponudniku (izvajalcu) pri katerem nastopamo kot podizvajalec,
poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi
izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki ga bo predhodno potrdil
ponudnik (izvajalec) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil
ponudnik (izvajalec),
b. ne zahtevamo neposrednega plačila.

kraj:

____________________

podpis zakonitega zastopnika podizvajalca
____________________
žig

datum: ____________________
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OBR-4
POOBLASTILO
za pridobitev osebnih podatkov
Naročnik

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

Oznaka JN na Portalu JN

JN000359/2020-B01

Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene zgoraj navedenega javnega razpisa pridobi
podatke iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca in člane
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika ali osebe, ki imajo pooblastila
za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku, pri Ministrstvu za pravosodje (obrazec
se kopira in izpolni za vsakega člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
ponudnika ali osebo, ki ima pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor pri ponudniku).
V kolikor oseba ponudnika ne soglaša s pridobitvijo podatkov ter ne predloži pooblastila, je
potrebno ponudbi predložiti dokazilo.
1. PONUDNIK
ID za DDV
Matična številka
Naslov
2. ČLAN UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA
PONUDNIKA ALI OSEBA, KI IMA POOBLASTILA ZA ZASTOPANJE ALI
ODLOČANJE ALI NADZOR PRI PONUDNIKU (I)
Ime in priimek
Stalno prebivališče
Matična številka (EMŠO)
Datum, kraj in občina rojstva
Državljanstvo
Prejšnji priimek
Podpis

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika/partnerja/podizvajalca:
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OBR-5
Ponudnik:

PREDRAČUN / PONUDBA
št.:

Naročnik

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

Oznaka JN na Portalu JN

JN000359/2020-B01

Predmet javnega naročila

Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno
čiščenje javnega kanalizacijskega sistema

Veljavnost ponudbe

PONUDBENA CENA
[v EUR brez DDV]

DDV [%]

SKUPNA PONUDBENA CENA ZA
ENO LETO
[v EUR z DDV]

Obvezna priloga:
- popis del (izpolnjen dokument se v informacijskem sistemu e-JN naloži pod razdelek
»Drugi dokumenti«).

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-6A
POTRDILO
Naziv izdajatelja potrdila
Naslov
Kontaktna oseba
Tel. št. kontaktne osebe
Elektronski naslov
kontaktne osebe
kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec
Naziv ponudnika
Naslov
za nas izvajal naslednja dela
Predmet
(kratek opis vseh del, ki jih
je izvajalec izvedel)

Vrednost
Kraj opravljanja
Obdobje
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca.
Izvajalec je pogodbeno obveznost izvedel v skladu s pogodbenimi določili po predpisih stroke,
vsa dela pa so ustrezno zaključena.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis izdajatelja potrdila:

OBR-6D
SEZNAM STORITEV
PONUDNIK
Zakoniti zastopnik
Izjavljamo, da smo v zadnji petih letih izvajali najmanj naslednja podobna dela :
Vrsta posega
Lokacija
Naročnik
Obdobje
Vrednost
(objekt)
1
2
3
4
5

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis izdajatelja potrdila:

OBR-7
Ponudnik
Naslov
IZJAVA O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH
ODGOVORNEGA VODJA DEL
Naročnik

Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik

Oznaka JN

JN000359/2020-B01

Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del in da bo
naročilo izvedeno v roku za izvedbo.
Odgovorni vodja del bo:
Ime in priimek odgovornega
vodje del
Izobrazba
Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih vodil gradnje:
Zap.
Pogodbeni partner
Predmet pogodbe in
št.

vrsta objekta

Leto

Vrednost

realizacije

pogodbe

1.
2.
3.
4.
5.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-9
Ponudnik:
Predmet javnega naročila:

Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje
javnega kanalizacijskega sistema

IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Izjavljamo, da bomo v roku 15 dni od sklenitve pogodbe, naročniku predložili brezpogojno
kavcijsko zavarovanje oziroma bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
višini 10% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV. Veljavnost kavcijskega
zavarovanja oziroma bančne garancije mora biti še 30 (trideset) dni po preteku roka za
dokončno izvedbo posla. Kavcijsko zavarovanje oziroma bančna garancija ne bo bistveno
odstopala/o od vsebine garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – OBR-9a.

Kraj in datum:

Žig:
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Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-9a
GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke oziroma zavarovalnice: _________________________
Kraj in datum: ___________________________________________
Upravičenec (naročnik javnega naročila): _____________________
Garancija št. _____________________________________________
V skladu s pogodbo ……………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem in izvajalcem ……………… za posel v vrednosti ………………EUR, je
izvajalec obvezan opraviti:
…………………………………………………………………………………………………
…….
v
skupni
vrednosti
………………EUR
(z
besedo
………………………………………………. ), v roku ……………… (datum, dni, mesecev) v
količini in kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v
15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca)
plačali ……………… EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene
obveznosti ni izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj
navedeni pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če
izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki oziroma zavarovalnici in mora
vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe,
ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št. / .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do ………………. Po preteku navedenega roka garancija ne velja
več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka oziroma zavarovalnica sporazumno
dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko oziroma zavarovalnico rešuje stvarno pristojno
sodišče na Ptuju.
Banka oziroma zavarovalnica
(žig in podpis)
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OBR-10
MENIČNA IZJAVA
ZA RESNOST PONUDBE
_______________________________
(izdajatelj menice)

Na podlagi javnega naročila za _______________________________________________,
objavljenega dne _________________, številka objave ____________________, izročamo eno (1)
bianco menico, na kateri je podpisana pooblaščena oseba za zastopanje:
_________________________________

_____________________________

(priimek in ime)

(podpis pooblaščene osebe)

Namen izdaje menice je zavarovanje resnosti ponudbe z veljavnostjo do __________________.
Občino Destrnik pooblaščamo, da izpolni bianco menico v višini ____________________, da izpolni
vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru:
 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
 če izbrani ponudnik v zahtevanem času ne predloži ali zavrne zahtevano bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
 če izbrani ponudnik ne izpolni ali zavrne sklenitve pogodbe, v skladu z določbami navodila
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Izdajatelj menice pooblašča Občino Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2235 Destrnik, da menico domicilira
pri ____________________________________, ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka
_____________________________________ ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun
izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo teh menic v skladu z vsakokrat veljavnimi
predpisi.
Izdajatelj menice se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem
transakcijskem računu ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menice.
Predmetno pooblastilo se šteje kot nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki
vodi račun izdajatelja menice, za plačilo omenjene menice.
Izdajatelj menice izrecno pooblašča Občino Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2235 Destrnik, da na menico
vpiše klavzulo “brez protesta”.
Izdajatelj menice izrecno soglaša, da veljajo pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe
pooblaščenih podpisnikov izdajatelja.

Kraj: ______________________
Datum: ____________________

Podpis izdajatelja menice:
Žig
_______________________

Obvezna priloga:
- menica
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5. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Popis del v prilogi (excelov dokument).
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6. OSNUTEK POGODBE
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OSNUTEK POGODBE
OBČINA DESTRNIK, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik
ki jo zastopa župan Franc Pukšič (v nadaljevanju: naročnik)
matična številka: 5882966000
identifikacijska številka za DDV: SI 76286193
ter
………………………………………………………………………………….
ki jo/ga zastopa ………………………………………………………….. (v nadaljevanju:
izvajalec)
matična številka: ………………………………………………………..
identifikacijska številka za DDV: SI ……………………………….
bančni račun številka: …………………………………………………. odprt pri
………………………
so dogovorili in sklenili naslednjo

POGODBA št. […………..]
PREVZEM GREZNIČNIH GOŠČ IN BLATA IZ MKČN TER STROJNO ČIŠČENJE
JAVNEGA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA
I.

UVODNA DOLOČBA
1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju izvedel javni razpis za oddajo
javnega naročila storitve »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno
čiščenje javnega kanalizacijskega sistema«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil
dne, …………..2020, pod št. objave: JN……../2020-…,
- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom
o odločitvi o oddaji javnega naročila št. …….., z dne …………., izbral izvajalca kot
najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Prevzem grezničnih gošč in
blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega kanalizacijskega sistema«,
- je ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
II.

PREDMET POGODBE
2. člen

Predmet pogodbe je izvajanje storitev:
- prevzem blata (odvoz in črpanje grezničnih gošč in blata iz pretočnih greznic, greznic
brez iztoka in MKČN) v občini Destrnik,
- strojno čiščenje kanalizacije (čiščenje kanalov in objektov)
- snemanje s kamero
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kar je razvidno iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in ponudbe
izvajalca z dne __________ na podlagi katere je bil izbran.
Obseg vrsta in časovna dinamika izvajanja storitev po tej pogodbi se med izvajalcem te pogodbe
lahko spremeni (v pogodbi so navedene ocene). Izvajalec del se dogovarja z naročnikom za
časovno dinamiko izvajanja storitev »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno
čiščenje javnega kanalizacijskega sistema«.
3. člen
Izvajalec se obvezuje in jamči, da bo izvajal storitev »Prevzem grezničnih gošč in blata iz
MKČN ter strojno čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« strokovno, vestno in v skladu z
vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo področja varstva okolja, področje odpadkov, področja
varnosti in zdravja pri delu in po pravilih stroke.
4. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja te pogodbe upošteval vse zahteve naročnika, ki so
bile navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe, svojo
ponudbo z dne _______ na podlagi katere je bil izbran, kot tudi vsa navodila, ki bi mu jih v
času trajanja te pogodbe dal naročnik.
III.

CENA STORITEV IN POGODBENA VREDNOST
5. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo storitev »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno
čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« izvajal po cenah, ki jih je ponudil v svoji ponudbi z
dne _______ na podlagi katerega je bil izbran.

Zap.
št.

Opis storitve

1.

Prevzem blata (odvoz in m3
črpanje grezničnih gošč in
blata iz pretočnih greznic,
greznic brez iztoka in
MKČN) v občini Destrnik
Strojno
čiščenje
javne h
kanalizacije
(čiščenje
kanalov in objektov javne
kanalizacije)
Snemanje s kamero
h

2.

3.

Enota

Predvidena
Cena
povprečna
EUR/enoto
letna količina
800

5

2
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Skupaj EUR
(brez DDV)

SKUPAJ (1+2+3) ZA ENO LETO
SKUPAJ ZA TRI LETA

EUR
EUR

Skupna pogodbena vrednost »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje
javnega kanalizacijskega sistema« velja za tri leta od sklenitve te pogodbe znaša:
Vrednost brez DDV ___________________ EUR
DDV _________%
Skupaj vrednost z DDV ___________________ EUR
(z besedo: ____________________________________________).
V ceni so všteti vsi stroški vezani na izvedbo naročila po tej pogodbi.
Izvajalec bo storitve »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega
kanalizacijskega sistema« obračunaval na osnovi dejansko izvršenih storitev in ponudbenih
cenah, ki jih je predložil po ponudbi št. __________ z dne ___________.
Vse cene po tej pogodbi so fiksne za 36 mesecev od datuma sklenitve pogodbe.
Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 05027 Čiščenje greznic - občani.
IV.

OBRAČUN STORITEV IN NAČIN PLAČILA
6. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec naročniku izstavljal račune za opravljeno delo
»Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega kanalizacijskega
sistema« mesečno in sicer do vsakega 8. dne v tekočem mesecu za opravljeno storitev v
preteklem mesecu.
Pogodbena dela se obračunavajo na osnovi dejansko izvršenih storitev in po cenah, ki so
navedene v 5. členu te pogodbe.
K vsakemu izstavljenemu mesečnemu računu za opravljeno storitev »Prevzem grezničnih gošč
in blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« je izvajalec dolžan
priložiti prevoznico, delovni nalog in evidenčni list izvajanja storitve za obračunani mesec. V
primeru, da prevoznica, delovni nalog in evidenčni list izvajanja storitev za obračunani mesec
niso priloženi računu se račun zavrne.
Naročnik je vsak prejeti mesečni račun dolžan pregledati najpozneje v roku osem dni od dneva
prejema računa in nesporni del računa potrditi, morebitni sporni del računa pa v navedenem
roku pisno oporekati, sicer se šteje, da je račun potrjen.
7. člen
Izvajalec mora do 31. januarja, v vsakem letu trajanja te pogodbe, predati naročniku zbirnik
izvedenih storitev in količin.
8. člen
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Naročnik bo izvajalcu plačal vsak potrjen mesečni račun 30 dan od uradnega datuma prejema
računa, na transakcijski račun št SI56 __________________ pri ____________________.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se kot zadnji dan za plačilo šteje prvi
naslednji delovni dan.
V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
9. člen
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati
zamudne obresti skladno z zakonom.
V.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
10. člen

Naročnik se zavezuje izvajalcu storitev po tej pogodbi, po podpisu te pogodbe in pred začetkom
del izročiti:
- tabelarični prikaz plana odvoza grezničnih gošč po občini
- obseg katastra kanalizacije je možno videti na sedežu podjetja.
Izvajalec je dolžan pred začetkom izvajanja storitev po tej pogodbi prejeto dokumentacijo
pregledati in naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti, v nasprotnem
primeru se šteje, da je izvajalec v celoti seznanjen z vsemi potrebnimi podatki, ki se nanašajo
na izvajanje storitve po tej pogodbi.
11. člen
Izvajalec se obvezuje za naročnika opraviti storitev »Prevzem grezničnih gošč in blata iz
MKČN ter strojno čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« na območju občine Destrnik, ki
je predmet te pogodbe v celoti, ob tem pa vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in
strokovnjaka ter po pravilih stroke.
Izvajalec se obvezuje:
- opraviti storitev strokovno, kvalitetno z usposobljenim kadrom in zahtevami tehnične
karakteristikami opreme in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, normativi in standardi,
- izročati naročniku dokazila – prevoznice, delovne naloge in evidenčne liste
posameznih prevozov,
- imeti registrirana vozila v skladu z zakonodajo,
- imeti organizirano dežurno službo za nujne intervencije vse dne v letu,
- začeti intervencijski ukrep pri stranki v roku ene ure od poziva,
- ter ostale zahteve po razpisni dokumentaciji.
VI.

IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, OBRAČUN IN SPREMEMBA
OBRAČUNSKIH KOLIČIN
12. člen
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O izvedbi storitve in prevzemu obračunskih podatkov sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh
pogodbenih strank, vsake štiri meseci zapisnik, s katerim se ugotovi predvsem:
- ali izvedena storitev ustreza določilom te pogodbe, veljavnim predpisom, normativom
in standardom in pravilom stroke,
- morebitne spremembe terminov izvajanja storitev in spremembe obračunanih podatkov
za pripravo mesečnega obračuna s strani izvajalca,
- kakovost izvedenih storitev in vse morebitne pripombe naročnika v zvezi z izvedbo
storitev ali kakovostjo izvedenih storitev,
- opredelitev del, ki jih je naročnik dolžan izvesti za nemoteno izvajanje storitev po tej
pogodbi.
VII.

ROKI IZVEDBE STORITVE
13. člen

Izvajalec bo dela po tej pogodbi pričel s __________ in izvajal storitev »Prevzem grezničnih
gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« za obdobje treh
let.
Naročnik mora izvajalca uvesti v posel najmanj 5 dni pred predvidenim datumom začetka del
po tej pogodbi.
14. člen
Po podpisu te pogodbe, najpozneje pa z dnem začetka del po tej pogodbi, mora izvajalec izročiti
naročniku zavarovalno polico za zavarovanje odgovornosti za škodo, ki jo z opravljanjem svoje
dejavnosti lahko povzroči tretji osebi ali naročniku.
15. člen
Pogodbeno dogovorjeni termini »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno
čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« se lahko spremenijo:
- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahteve naročnika,
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega
ravnanja naročnika ali izvajalca.
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo terminov
odvozov, mora izvajalec takoj pisno opozoriti naročnika in obrazložiti okoliščine, ki bi lahko
vplivale na spremembo terminov.
VIII. POSEBNI POGOJI
16. člen
Izvajalec izvaja »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega
kanalizacijskega sistema« na območju celotne občine Destrnik.
IX.

DODATNE STORITVE
17. člen
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Vsa dodatna ali več dela v zvezi s storitvijo »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter
strojno čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« morajo biti s strani naročnika pisno
naročena.
X.

POGODBENA KAZEN IN ŠKODA
18.člen

V primeru, da se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi storitve po tej pogodbi ne drži s to pogodbo
dogovorjenih terminov izvedbe naslednjih storitev ali del in sicer v primeru:
- če izvajalec ne opravi »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno čiščenje
javnega kanalizacijskega sistema« v celoti in storitev ni opravljena po krivdi izvajalca,
- če izvajalec ne opravi storitve »Prevzem grezničnih gošč in blata iz MKČN ter strojno
čiščenje javnega kanalizacijskega sistema« po predpisanem urniku
bo naročnik unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
19. člen
Če naročnik zaradi zamude izvajalca z izvedbo storitev po tej pogodbi nastale škode, ki presega
vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom
pogodbene kazni.
V primeru, da izvajalec pri izvajanju storitev po tej pogodbi povzroči škodo tretji osebi ali
naročniku je za nastalo škodo odškodninsko odgovoren. Za škodo, ki bi jo izvajalec pri
izvajanju storitev povzročil tretji osebi, naročnik v nobenem primeru ni kakorkoli odgovoren
in v zvezi s tem ne prevzema nikakršnih stroškov.

XI.

ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
20. člen

Izvajalec jamči za kakovostno, dobro in pravočasno izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe
z izdajo nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv plačljive bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini _______ eurov skupaj z DDV, izdane s strani prvovrstne banke
ali ugledne finančne institucije in jo izroči naročniku v roku 10 dni po podpisu pogodbe s strani
obeh pogodbenih strank. Veljavnost bančne garancije mora biti še 30 dni od prenehanja
veljavnosti pogodbe do __________.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je unovčljiva na prvi poziv plačnika
v naslednjih primerih:
- če izvajalec ne izvede naročila po tej pogodbi v skladu z določili pogodbe,
- če bo izvajalec zamujal z izvedbo storitev po tej pogodbi iz razlogov, ki niso posledica
ravnanja naročnika ali višje sile, za kar ne štejejo vremenske razmere, pa za zamudo ne
bo utemeljenih razlogov, ki jih skupaj ugotovita naročnik in izvajalec,
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe,
- če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od te pogodbe.
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V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v roku določenem v prvem odstavku tega člena, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena,
naročnik pa unovči garancijo za resnost ponudbe.
Uveljavljanje bančne garancije ne izključuje siceršnje odškodninske odgovornosti izvajalca.
XII.

VARSTVO PRI DELU
21. člen

Izvajalec je dolžan v času trajanja te pogodbe in izvajanje storitev »Prevzem grezničnih gošč in
blata iz MKČN ter strojno čiščenje javnega kanalizacijskega sistema«, v celoti upoštevati vse
veljavne predpise, ki urejajo področje delovnih razmerij in varstva pri delu.
XIII. POOBLAŠČENE OSEBE
22. člen
Naročnik določa za skrbnika te pogodbe Sonjo Mahorič, ki je pooblaščena za zastopanje vseh
vprašanj, ki so predmet te pogodbe.
Izvajalec pooblašča ______________ za zastopanje v vseh vprašanjih, ki so vezane na predmet
te pogodbe.
V primeru, da bi katera od pogodbenih strank zamenjala pooblaščeno osebo po tej pogodbi, je
dolžna obvestiti nasprotno stranko v roku treh dni po zamenjavi.
XIV. ODSTOP OD POGODBE
23. člen
Naročnik je prost zaveze naročila po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih
bo naročnik odstopil od te pogodbe. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe
so zlasti:
- če izvajalec ne izpolnjuje več pogojev po Zakonu o javnem naročanju,
- če izvajalec ni več vpisani v evidenco prevoznikov odpadkov, ki jo vodi ministrstvo
v okviru evidence oseb, ki imajo potrdilo za opravljanje dejavnosti varstva okolja,
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja,
- če izvajalec preneha z poslovanjem,
- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem največ 5-dnevnem roku
z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z izvajanjem terminskega plana izvajanja storitev
za več kot 10 dni,
- če izvajalec izvaja storitve nekvalitetno in v nasprotju z veljavnimi predpisi, pravili
stroke in zahtevami ter naročili naročnika,
- če izvajalec ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe na podlagi katere je bil izbran,
zahtev naročnika in določil te pogodbe.
Izvajalec sme odstopi od pogodbe:
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-

-

če mu naročnik tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne more biti krajši od 7 dni,
ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so le-ta bistvena za izvedbo
storitve po tej pogodbi,
če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati, za kar se šteje prenehanje poslovanje izvajalca.

Ob odpovedi pogodbe je izvajalec dolžan upoštevati šestmesečni odpovedni rok.
Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna.
XV.

POSLOVNA SKRIVNOST
24. člen

Podatki iz te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno izvajanje, se
štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge
podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju te pogodbe in se zavezuje,
da jih ne bo sporočil tretjih osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej. Izvajalec bo svojo
dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na to pogodbo, razširil
tudi na vse svoje delavce, ki so ali bodo kakorkoli izvrševali celotni ali posamični del naročila
po tej pogodbi. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvrševanja te
pogodbe, kot tudi za čas po tem.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko
odgovoren za vso škodo.
XVI. TRAJANJE POGODBE
25. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, izvajati pa se začne s
____________.
Ta pogodbe je sklenjena za določen čas treh let in sicer od _______________ do _________.
XVII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
26. 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 ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, 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, posredniku;
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je nična.
XVIII. REŠEVANJE SPOROV
27. člen
Pogodbeni stranke boste morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali
sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče na Ptuju.
XIX. DRUGE DOLOČBE
28. člen
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusi izvajalca, naročnik samostojno
odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.
29. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve te pogodbe, ki so
v skladu z veljavnimi predpisi in to pogodbo, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki aneksov.
30. člen
Ta pogodba je sestavljena v 4 enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih
vsaka od pogodbenih strank prejeme po 2 izvoda.

Janežovski Vrh, …………………………

…………………..…………………………

NAROČNIK:
ŽUPAN OBČINE DESTRNIK
Franc PUKŠIČ

IZVAJALEC:
_______________________
[žig in podpis]
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