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V skladu z 67.dlenom Zakona o javnem narodanju B (Ur. l. RS, 5t. 9r/r5) razpisna
dokumentacij a vsebuj e :

POVABILO K ODDA.II PONUDBE

NA\/ODIII\PONUDNIKOTVIT-,AIZDEI.AVOPOI\ruDB

DOI(AZOVAIYJE USPOSO BIJENOSTI

RAZPISNI OBRAZCI IN \IZORCI
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I. POVABILO KODDA,II PONUDBE

PODATI(I O NAROENTTU:

Narodnika: Osnovna Sola Gabrovka - Dole, Gabrovka 3e., L274 Gabrovka

Davdna Stevilka: 8458o o6z (nismo davdni zavezanci)

Matidna Stevilka: 5o848 Tgooo

PREDMET RAZPISA:

Predmet razpisa je Nabava, dostava in montaZa opreme za kuhinjo, in sicer:

Naziv artikla: St. artiHov:
1. Plinski Stedilnik s 6 gorilniki (z x plo5da nad

gorilnikom), dimenzije tzo*9o*9o cm, mod 4*7 kW
in 2*4 kW, v kombinaciji s plinsko pedico za r kos

profesionalno rabo'
2. Elektridni Stedilnik s 6 loradratnimi plo5dami,

dimenzije tzo*9o*9o cm, mod z*4 kW in 4*2,5 kW,
v kombinaciji konvekcijsko pedico za perfesionalno r kos

rabo'
3. Plinski kotel za kolidino 1oo l, z dvojnim dnom in

armatura, dimenziie 8o*9o*9o cm, mod zr kW r kos

4. Plinska prekucna.. pon_ev z armaturo, dimenzije r kos
8o*9o*9o cm, mod zr kW

S. Sredinsko stropno napo z razsvetljavo, dimenzije
256*z6t*go cffi, ! pralnim filtrom ? pgmivalni 

r kosstroj, brez motorja in ventilatorja (izdelano po
meri)

6. Grelec kroZnikov, prostostojed, dimenzija 
r kos

Bo*go*9o cm, v notranjosti ena polica
L Mohtost odstopanjamoii -/+ to % od Zelene urednosti

Material vseh artiklov mora biti nerjavede jeklo AiSBo4.

POVABILO K ODDA,II PONUDBE

Narodnik vabi vse potencialne ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za dobavo in
vgradnjo oprem e za centralno kuhinjo Osnovne Sole Gabrovka - Dole.

Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizidna osebe, h je registrirana za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudnik lahko poda ponudbo le za celoto razpisanih del.

Ponudniki mora obvezno ponudbi predloiiti svoje mnenje postavitve kuhinjske
opreme. Za laZjo pripravo mnenja, si lahko ponudniki prostor ogledajo. Za ogled
prostora se lahko dogovorijo na telefonski Stevilki or/ 89 Zr o42.



Pri ponudbi se obvezno navede garancija za svoje delo in opremo.

Rok za oddajo ponudbe je dne 26. 5. zot6 do L2. ure na naslov: Osnorma Sola
Gabrovka - Dole, Gabrovka 3o, L274 Gabrovka.

VR,STA POSTOPI(A

v skladu z 47.dlenom Zakona o javnem narodanju g (Ur. l. RS, 5t. 9r/r5) narodnik
razpisuje javni razpis po postopku narodila male wednosti.

II. NAVODII.A PONUDNIKOMZAIZDEI,AVO PONUDB

NAVEDBA PREDPISOV NA PODI-AGI KATERIH SE TZVA,TA JA\TNO
NAROeTTO

Javni razpis za izbiro izvajalca za nabava, dostava in montaZa opreme za kuhinjo, se
inrajav skladu zZakonom o javnem narodanju 3 (Ur. l. RS, 5t. 9r/r5).

JEZIK, V KATEREM MORA PONUDNIK IZDBI-ATI PONIUDBO TER CENA
PONUDBE

Postopek javnega narodanja poteka v slovenskem jeziku.

Cene za ponujena dela so fiksne za das trajanja pogodbe.

NAVEDBA, KDA,I SE BO pONUDBAsrnr-A TA,POPOLNO

Popolna ponudba je pravodasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in
primerna.

MoZNosr pREDLoZI'wt, roNUDBE s r.oDtzlr'A,TALCU SKUrNE
PONUDBE

Ponudnik ima moZnost v skladu s 94. dlenom ZIN-g predloiiti ponudbo s

podizvajalci oziroma skupno ponudbo, kar izkazuje z ustreznim aktom o skupni
izvedbi narodila.

V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo, se navedejo zakonite zastopnike in
kontaktne osebe izvajalcev v skupnem poslu, prav tako mora ponudnik navesti vse
podizvajalce ter vsak del javnega narodila, ki ga namerava oddati v podizvajanje.

V primeru sklenitve pogodbe, mora izbrani ponudnik izvajati pogodbena dela z v
ponudbi imenovanimi podizvajalci oz. izvajalci v skupnem poslu. V primeru
spremembe podiarajalca mora izvajalec o tem obvestiti narodnika, narodnik pa se

mora s spremembo strinjati.

V primeru izvedbe javnega narodila s podizvajalci je obvezna sestavina pogodbe:



vsaka wsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni
naslov, matidna Stevilka, davdna Stevilka in transakcijski radun), predmet, kolidina,
wednost, kraj in rok izvedbe teh del.

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno pladilo, se Bteje, da je neposredno pladilo
podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje narodnika in glavnega iwajalca. Kadar
namerava ponudnik izvesti javno narodilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
pladilo, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narodnika, da na podlagi potrjenega raduna

oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno pladuje podizvajalcu,
- podizvajalec predloZiti soglasje, na podlagi katerega narodnik namesto ponudnika

poravna podizvajaldevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu radunu ali situaciji priloZiti radun ali situacijo

podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

de neposredno pladilo podizvajalcu ni obvezno, narodnik od glavnega izvajalca
zahteva, da mu najpozneje v 6o dneh od pladila kondnega raduna oziroma situacije
po5lje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel pladilo
za izvedene gradnje ali storiwe oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom j avnega narodila.

NAEIN POJA,SNJEVAI\IJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE, SPREMEMBE
IN DOPOLNITVE

Potencialni ponudnik, ki potrebuje pojasnilo k razpisni dokumentaciji naj svojo
zahtevo za pojasnilo oziroma vpra5anja narodniku postavi preko portala javnih
narodil. Dodatna pojasnila bodo posredovana najpozneje Sest (6) dni pred iztekom
roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravodasno. Za
pravodasno se bo Stela vsaka zahteva, ki jo bo narodnik prejel preko portala javnih
narodil najkasneje do 2c.. S.zot6 do rz. ure.

Vsaka sprememba, dopolnitev oziroma pojasnilo je sestarrni del razpisne
dokumentacije. Po potrebi bo narodnik, glede na obseg sprememb oziroma
dopolnitev razpisne dokumentacije, podalj5al rok za oddajo ponudb.

Kontaktna oseba narodnika: Vesna Paternoster, tel. 5t. otlSg 7L o42.

NAerN, MESTO rN ROK ODDA.TE PONUDB

Rok za oddajo ponudbe je dne 26. 5. zot6 do L2. ure na naslov: Osnorma Sola
Gabrovka - Dole, Gabrovka 3o, 1274 Gabrovka.

Ponudnik mora ponudbo predloZiti v zapedatenem ovitku ali tako zaprtem ovitku, da
je na odpiranju ponudb moZno preveriti, da je ovitek zaprt tako, kot je bil predan.

Na ovitku mora biti vidna oznaka: >>Ne odpiraj - Ponudba na javni razpis - Nabava,
dostava in montaila opreme za kuhinjo.,. Na hrbtni strani mora biti ornaden naslov
po5iljatelja.



Ponudbena dokumentacija mora biti razvr5dena po seznamu pri todki razpisni obrazci
in vzorci. Biti mora preluknjana in prevezana z notarsko rrn ico, ki mora biti zavezana
oz. zapedatena in to na nadin, ki omogoda pregled razpisne dokumentacije brez
razvezovanja notarske rrn ice in da ni mogode dodajanje oz. odvzemanje
dokumentacije.

ee ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je dolodeno, narodnik ne nosi
odgovornosti za zaloi,itev ali preddasno odprtje ponudbe.

NAEIN, MESTO IN DATUM ODPIRANJA PONUDB

Odpiranje ponudb bo dne 27.5. zot6 ob ro. uri v prostoru ravnatelja na naslovu OS
Gabrovka - Dole, Gabrovka 3o, L274 Gabrovka.

Predstarmiki ponudnikov se izkaiejo s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika.
Pooblastila ne potrebujejo zastop.rit i ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu pravne
osebe oziroma samostojnega podjetnika poobla5deni za zastopanje (npr. direktor,
prokurist itd.). Nepoobla5deni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj,
ki pomenrjo zastopanje pravne osebe.

Pooblaldena oseba bo najprej izlodila vse nepravodasne ponudbe in jih neodprte
wnila ponudnikom.

OBSEG PONUDBE

Ponudniki morajo predloZiti ponudb o za celotno javno narodilo.

Ponudniki mora obvezno ponudbi predloZiti svoje mnenje postavitve kuhinjske
opreme. Za laZjo pripravo mnenja, si lahko ponudniki prostor ogledajo. Za ogled
prostora se lahko dogovorijo na telefonski Stevilki or/ 89 Zt o42.

MERII.A

Merilo za izbor najugodnej5ega ponudnika je najniZja cena (8o todk), rok
zagotavljanja nadomestnih delov opreme (ro todk) in leta garancije (ro todk).

Pri merilu v wezi z rokom zagotavljanja nadomestnih delov in leti garancije bo ro
todk dobil ponudnik, ki bo ponudil najved moinih let. Ostali ponudniki bodo
todkovani sorazmerno.

VREDNOST PONUDBE

Pri izradunu wednosti ponudbe se natandno owednotijo vse postavke predraduna. V
kolikor v ponudbi pri posamezni postavki cena ne bo vpisana, se Steje, da je cena te
postavke o EUR.

MOZNOST VARIANTNIH PONUDB

Variantne ponudbe niso dopustne.



UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko v postopku javnega narodanja umakne svojo ponudbo. IGdar to stori
po poteku roka za oddajo ponudb, mora narodnik unovditi ponudnikovo garancij o za
resnost ponudbe, de je bila le-ta v postopku zahtevana in predloiena. V primeru
umika bo ponudba neodprta wnjena ponudniku.

ROK VBLIA\AIOSTI PONUDB

Ponudbe morajo biti veljavne 90 dni od skrajnega roka za sprejemanje ponudb.

DOPUSTNE DOPOLNITVE IN SPREMEMBE PONUDB

Dopolnitve ponudbe so dopustne v primeru, ko se ugotovi, da je ponudba formalno
nepopolna. Formalno nepopolna ponudba je tista ponudba, ki je pravodasna in ni
popolna ali vsebuje napake v delih, ki ne vplivajo na njeno razvrstitev glede na merila
in se ne veZejo na tehnidne specifikacije predmeta narodanja v smislu zamenjave
prvotno ponujenega predmeta narodanja z novim predmetom narodanja.

Narodnik bo v primeru, da dolodenih dejstev ne more sem preveriti, od ponudnika
zahteval dopolnitev ali spremembo njegove ponudbe. ee ponudnik v roku, ki ga
dolodi narodnik ponudbe ustrezno ne dopolni oz. spremeni, bo tako ponudbo
narodnik izlodil.

NECUNSKE NAPAI(E V PONUDBI

Narodnik sme izkljudno ob pisnem soglasju ponudnika popraviti oditne radunske
napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se kolidina in cena
na enoto ne smeta spreminjati.

PREDVIDENI ROK T.AODLOEITEV O ODDA,II NAROETIE

Narodnik bo svojo odloditev o oddaji narodila sprejel v roku +S dni od pregleda in
ocenjevanja ponudb.

USTAVITEV JA\A\IEGA RAZP I SA

Narodnik bo sklenil pogodbo za celotna razpisana dela z enim ponudnikom, pridrZuje
pa si pravico skleniti pogodbo v zmanj5anem obsegu od razpisan€g&, glede na
zagotovljena svoja finandna sredsfra za predmetno investicijo.

Skladno z 90. dlenom ZIN-g lahko narodnik kadarkoli pred potekom roka za
odpiranje ponudbe ustavi postopek javnega narodila. Navedeno odloditev mora
narodnik objaviti na portalu javnih narodil. Narodnik si pridriuje pravico preklicati Ze
objavljeni javni razpis, brez kakr5nekoli od5kodninske odgovornosti do kogarkoli.

Narodnik prav tako lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb
zawne vse ponudbe. Pri tem mora postopati skladno s S.todko 9o. dlena ZIN-3.

JA\II\IOST IN ZAUPNOST POSTOPKA IN PODATKOV



Narodnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na dolodbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske druZbe, Stejejo za osebne ali
tajne podatke ali poslovno skrivnost.

Ne glede na dolodbo prej5njega odstavka so javni podatki kolidina iz specifikacije,
cena na enoto, wednost posamezne postavke in skupna wednost iz ponudbe.

ROK PT.AEII-A

Rok pladila s strani narodnika zna5a 30 dni od prejema e-raduna za posamezne
obradunske situacije.

OBVEZNI POGO JI 7.A PONUDNIKA

Narodnik bo iz postopka javnega narodanja izlodil ponudnika oziroma njegovega
partnerja pri skupni ponudbi, de bo le-ta na dan, ko potede rok za oddajo ponudb,
izloden iz postopkov oddaja javnih narodil zaradi uwstitve v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencamiizT4. dlen ZIN-3, oziroma 73. dlena ZINPOV.

Narodnik lahko sodeluje s ponudnikom le v skladu s 35. dl Zakona o integriteti in
prepredevanju korupcij e - ZintPK (Ur.l. RS 5t. 69ltr - UPBz).

Izpolnjevanje navedenih dveh pogojev s strani ponudnika (partnerja pri skupni
ponudbi) bo narodnik preveril sam.

MOZNOST POGA.IAI\IJ

Narodnik v tem postopku ne bo vkljudil pogajanja.

PRA\AIOVAR,STVO

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega narodanja se lahko vloZi v vseh
stopnjah postopka oddaje javnega narodila zoper vsako ravnanje narodnika, razen de

ZIN-g ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega narodanja - ZPWJN - (Ur.l.
RS 5t. 4glzorr,6of zorr-ZTP-D,69lzo13 in golzot4-ZDU-r) ne doloda drugade.

Zahtevek za revizijo, ki se nana5a na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali
razpisno dokumentacijo, se lahko vloii najkasneje v S (petih) delovnih dneh od dneva
objave obvestila o javnem narodilu.

Po odlodiM o oddaji javnega narodila oziroma priznanju sposobnosti je rok za
vloZitev zahtevka za revizijo pet (S) delovnih dni od prejema te odlodbe, skladno z

veljarmim ZPVPJN. V primeru, da vloZijo zahtevek za revizijo osebe, ki so ali
nameravajo predloZiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo vloZi katerakoli od
oseb, ki so oddale skupno ponudbo.

Vlagatelj vloZi zahtevek za revizijo pisno neposredno pri narodniku, 
- 
po poSti

priporodeno ali priporodeno s powatnico ali z elektronskimi sredsM. Zahtevek za

iwizilo se lahko 
- vloZi z elektronskimi sredsM, de narodnik razpolaga z

informacijskim sistemom za sprejem eleltronskih vlog, v skladu z zakonoffi, ki ureja
elektronri.o porlovanje in elelitronski podpis. V tem primeru mora biti zahtevek za



revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s lcvalificiranim
potrdilom. S koprjo zahtevka za revizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo
za finance, sektor zajavna narodila in koncesije.

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vloZiM zahtevka pladati takso v vi5ini 1.Soo
EUR, de se zahtevek za revizijo nana5a na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe
ali razpisno dokumentacijo.

V ostalih primerih zna5a taksa dva odstotka od cene najugodnej5e popolne ponudbe
(z davkom na dodano wednost) za sklop ali javno narodilo, vendar ne manj kot 5oo
EUR in ne ved kot 25.ooo EUR.

de se zahtevek za revizijo vloii pred odpiranjem ponudb, se viSina takse iz tega
odstavka odmeri od ocenjene wednosti sklopa ali jarmega narodila.

Vlagatelj mora zahtevku za reizijo priloZiti potrdilo o pladilu takse. Taksa se plada na
TRR pri Ministrstvu za finance, 5t. 5156 o11o oloo 0358 Boz, izrrr5evanje
proraduna RS, sklic 11 16110 -7rru2go-oo-Stevilka JN (6 mestno Stevilo)r6.

Ravnatelj:

Igor Hostnik, prof.

//-zvF
$ enanovKlg.q.fi

1274 GABROVKA



III. DOKAZOVAI\IJE USPOSOBIJBNOSTI

OSNO\AIA SPOSOBNOST PONUDNIKA IN DOKAZII-A

Ponudnik mora narodniku predloZiti vsa dokazila o izpolnjevanju osnovne
sposobnosti za opravljanje dejavnost, in sicer:

a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
b) ekonomski in finandni poloZaj;
c) tehnidno in strokormo sposobnost.

SPRF^IEMANJE POGOJEV JA\TI\IEGA RAZPISA IN MERIL 7.A
OCENJEVANJE PONUDB.

Ponudnik mora predloZiti izjavo (partnerja pri skupni ponudbi), da sprejema pogoje
javnega razpisa in merilaza ocenjevanje ponudb.

PONUDNIK (PARTNER PRI SKUPNI PONUDBI) I[,IA \rEIJA\TNO
REGISTRACIJO 7A, OPRAVIJAI\IJE DEJAVNOSTI V SKI.ADU S
PREDPISI ONZEVE EIAI'VICE, V KATERI IMA REGISTRIRANO
DE.IA\AIOST

Kot dokazilo se za to stranjo priloZi pisna izjava ponudnika (partnerja pri skupni
ponudbi), dana po kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drZave dlanice,
v kateri ima registrirano dejavnost. V kolikor ponudnik razpolaga z ustreznim
potrdilorr, B& lahko priloii k ponudbi.

Ponudniki, ki nimajo sedeZa v Republiki Sloveniji, morajo predloZiti potrdilo. ee
drZava, v kateri ima ponudnik svoj sedeZ, ne izdaja tak5nih dokumentov, lahko da
zapriseZeno izjavo prid ali zapriseZeno izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.

PONUDNTK (PARTNER V SKUPNI PONUDBT) rN NJEGOVT ZAKONTTT
ZASTOPNIKI NISO BILI PRA\AIOMOENO OBSOJENI 7,A I(AZNTVA
DE IAI\IJA iz pruega odstavka TS. dlena ZIN-3 in so opredeljena v Kazenskem
zakoniku - lZr (Ur.l. RS 5t. 5olrz - UPB):
- sprejemanje podkupnine pri volitvah,
- goljufija,
- protipravno omejevanje konkurence,
- povzroditev stedaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem,
- o5kodovanje upnikov,
- poslovna goljufija,
- goljufija na Skodo Ewopske unije,
- preslepitev pri pridobiM in uporabi posojila ali ugodnosti,
- preslepitev pri poslovanju z wednostnimi papirji,
- preslepitev kupcev,
- neupravidena uporaba tuje oznake ali modela,
- neupravidena uporaba tujega izuma ali topografije,
- ponareditev ali unidenje poslovnih listin,
- izdaja in neupravidena pridobitev poslovne skrivnosti,
- zloraba informacijskega sistema,
- zloraba notranje informacije,



- zloraba trga finandnih instrumentov,
- zloraba poloZaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti,
- nedovoljeno sprejemanje daril,
- nedovoljeno dajanje daril,
- ponarejanje denarja,
- ponarejanje in uporaba ponarejenih wednotnic ali wednostnih papirjev,
- pranje denarja,
- zloraba negotovinskega pladilnega sredswa,
- uporaba ponarejenega negotovinskega pladilnega sredstvo,
- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomodkov za ponarejanje,
- davdna zatajitev,
- tihotapstvo,
- izdaja tajnih podatkov,
- jemanje podkupnine,
- dajanje podkupnine,
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje,
- dajanje daril za nezakonito posredovanje,
- hudodelsko zdruZevanje.

Ponudniku ni potrebno predloZiti nobenega dokazila o podatku, o katerem drZavni
organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco.
Ponudnik (in njegov zakoniti zastopnik) namesto dokazila poda izjavo o podatkih,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da izpolnjuje
vse zgoraj navedene pogoje. Podatke iz uradnih evidenc narodnik pridobi sam. Enako
dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz velja tudi za morebitnega partnerja pri skupni
ponudbi in njegovega zakonitega zastopnika.

PONUDNTK (PARTNER pRr SKUPNT PONUDBT) BO tZ POSTOPT(A
JA\AIEGA NAROeaX.re lZLoeEN, eB IMA NA DAI\I, KO JE BILA
ODDAI\IA PONUDBA, V SKI-ADU S PREDPISI DRZAVE, v kateri ima sedeZ,

ali predpisi driave narodnika zapadle, nepladane obveznosti v nrezi s pladili
prispevkov zasocialno varnost ali v nrezi s pladili davkovvwednosti 5o EUR ali ved.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) izkai.e, da izpolnjuje navedene pogoje z

dokazilom iz uradne evidence.

Ponudniku ni potrebno predloiiti nobenega dokazila o podatku, o katerem drZavni
organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) namesto dokazila poda izjavo o podatkih,
dano pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da izpolnjuje
zgoraj navedene pogoje. Podatke iz uradnih evidenc narodnik pridobi sam. Kadar
namerava ponudnik izvesti javno narodilo s podizvajalcem, mora pogoje izpolnjevati
tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega narodila. Za podizvajalca se po
zakonu ne Steje gospodarski subjekt, ki glede na razmerj e z (izbranim) ponudnikom
izpolnjuje kriterij e za povezano druibo po zakonu, ki ureja gospodarske druZbe.

V tem primeru.
- se za potrebe neposrednih pladil za podinrajalca Steje subjekt, ki je pravna ali

fizidna oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega narodila,



- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem skleniti pogodbo, s katero uredi
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega narodanja.

PONUDNTK (PARTNER.IU pRr SKUPNT PONUDBT) BO tZ POSTOPKA
JA\ IEGANAROCaI\I.Ie LZLO0EN, en:
- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za zaletek postopka

prisilne poravnave in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo,
- je v stedajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za zadetek stedajnega

postopka in sodiSde o tem predlogu 5e ni odlodilo,
- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za zadetek postopka

prisilnega prenehanja in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo, z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodi5de ali je opustil poslovno dejavnost ali je 'r, katerem
koli podobnem poloilaju,

- je bil s pravnomodno sodbo v kateri koli drZavi obsojen za prestopek v nrezi z
njegovim poklicnim rarrnanjem,

- mu lahko narodnik na kak5ni koli upravideni podlagi dokaZe veliko strokovno
napako ali huj5o kr5itev poklicnih pravil,

- je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z dolodbami ZIN-3, v tem ali
predhodnih postopkih, namerno podal zavajajode razlage ali teh informacij ni
zagotovil.

Ponudnik priloZi pisno izjavo ponudnika (partnerja pri skupni ponudbi), dana po
kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ni v postopku
prisilne poravnave ali da zanj ni bil podan predlog za zadetek postopka prisilne
poravnave in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo; da ni v stedajnem postopku ali da
zanj ni bil podan predlog za zadetek stedajnega postopka in sodiSde o tem predlogu 5e
ni odlodilo; da ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za
zadetek postopka prisilnega prenehanja in sodi5de o tem predlogu 5e ni odlodilo, z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodiSde ali ni opustil poslovne
dejarmosti ali ni v katerem koli podobnem pololaju; da ni bil s pravnomodno sodbo v
kateri koli drZavi obsojen za prestopek v nrezi z njegovim poklicnim rarmanjem; da
mu narodnik na kakSni koli upravideni podlagi ne more dokazati velike strokorrne
napake ali huj5e kr5iwe poklicnih pravil; da pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z dolodbami ZIN-3, v tem ali predhodnih postopkih, ni namerno podal
zavajajode razlage ali teh informacij ni zagotovil. PriloZi se tudi pooblastilo ponudnika
(partnerja pri skupni ponudbi) in morebitnega podizvajalca za pridobivanje podatkov
in potrdil iz ustreznih uradnih evidenc, ki velja tudi za pridobivanje potrdil.

EKONOMSI(A IN FINANIENA SPOSOBNOST PONUDNI I(A

Transakcijski radun ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi, v zadnjih Sestih mesecih pred skrajnim rokom za sprejem ponudb, ni bil
blokiran. Kot dokazilo mora ponudnik predloZiti potrdilo poslovne banke, ki vodi
radun ponudnika (partnerja pri skupni ponudbi), iz katerega izhaja, da ni imel
blokiranega raduna. ee ima ponudnik ved radunov, mora predloZiti toliko potrdil, kot
ima radunov.

V primeru, da se bo izvedeno narodilo s podizvajalci, neposredno pladevalo
podizvajalcem. Mora ponudnik priloiiti pisno izjavo ponudnika dano pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da bo v primeru izvajanja narodila s



podizvajalci, narodnika pooblastil, da na podlagi potrjene obradunske situacije
neposredno pladuje podizvajalcem.

V primeru izbire ponudnika, ki bo sodeloval s podizvajalci, mora ponudnik priloZiti
izjave pogodbenih podizvajalcev, da bodo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri
izvedbi razpisanih del v skladu z razpisnimi pogoji. V izjavi naj bo posebej navedena
wsta in wednost del, ki jo bodo pogodbeni podizvajalci opravljali. Podizvajalci
predloZijo tudi soglasje na podlagi katerega narodnik namesto ponudnika poravna
podizvaj aldevo terj atev do ponudnika.

ZAVAROVAI{JA

Za rednost ponudbe se zahteva bianco menica z menidno izjavo s pooblastilom za

unovdenje v viSini 3.ooo,oo €.

Izjava ponudnika, da bo predloZil menico z menidno izjavo kot zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v vi5ini ro %o od pogodbene wednosti (z DDV).
Izbrani ponudnik predloZi menico z menidno izjavo ob podpisu pogodbe.

Bandno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v skladu s priloienim
vzorcem, predloLi izbrani ponudnik narodniku ob primopredaji opreme v vi5ini S %
od skupne pogodbene wednosti del (z DDV).

K ponudbi se priloZi parafiran obrazec bandne garancije iz razpisne dokumentacrje s
strani ponudnika.

REFERENCE

Ponudnik mora izkazati, da je ,, zadnjih 5 letih dobro izvedel dve primerljivi dobavi
opreme za vrtce oz. Sole ter objekte, ki potrebujejo podobno opremo (hoteli,
restawaclje, domovi starej5ih,...), vsaka v wednosti najmanj 2o.ooo EUR, brez DDV.
Za izpolnjevanje tega pogoja se, v primeru skupne ponudbe, reference ugotavljajo
skupno, to je se seStevajo.

Kot dokazilo mora ponudnik priloZiti seznam izvedenih dobav in montaZ opreme, od
tega vsaj dve (z) primerljivi dobavi opremi v zadnjih petih letih, vkljudno s potrdilom
o dobro opravljenem delu. V potrdilu mora biti navedena wednost, datum in kraj
opravljene storitve z navedbo, da je bila opravljena po predpisih stroke in ustrezno
zakljudena ter z navedbo podatkov narodnika. Potrdilo mora biti podpisano in
Zigosano s strani narodnika.

Ponudnik mora ponudbi priloZiti pisno izjavo, s katero ponudnik daje garancijski rok
za dobavljeno opremo in sogla5a z rokom izvedbe del.

PONUDNIK MORA PRILOZTTT SN

Predradun

Soglasje ponudnika glede popravka morebitnih radunskih napak v ponudbi.

Predlog sporazumne pogodbe.



fV. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

1. Osnormi podatki ponudnika

2. Sodelujodi izvajalci v skupni izvedbi narodila ali podizvajalci

3. Osnormi podatki podizvajalca

4. Ponudba

S. Predlog postavitve

6. Izjava ponudnika, da sprejema pogoje javnega razpisa in meril a za ocenjevanje

ponudb

7. Izjava o izpolnjevanju pogoja v wezi z veljavno registracijo za opravljanje

dejavnosti

8. Izjava v ntezi z kaznivih dejanj

9. Izjava v nrezi s postopkom prisilne poravnave, stedaja, prisilnega prenehanja,

itd.

10. Pooblastilo za pridobitev potrdila iz uradnih evidenc

11. Izjava o neposrednem pladevanju situacij podizvajalcem

t2. Izjava podizvajalcev glede sodelovanja pri izvedbi razpisanih del v skladu z

razpisnimi pogoji in soglasje za poravnavo terjatev

13. Vzorec menidne izjave

14. Izjava o izdaji menice z menidno izjavo s pooblastilom zaizpolnitev

15. Potrdilo o referendnem delu

t6. Soglasje ponudnika glede poprave morebitnih radunskih napak v ponudbi

L7. Predlog pogodbe za Osnorrne Sole Gabrovka - Dole - nabava, dostava in

montaia oprem e za kuhinjo (podpisano in poZigosano)



Narodnik: Osnovna Sola Gabrovka - DoIe, Gabrovka Bo,
tz74 Gabrovka, ki jo zastopa Igor Hostrrik (v
nadalj evanju: naroinik)
Matidna Stevilka: So848 T3ooo
DS: 8+S8oo6z (nismo davdni zavezenci)

ln

izvajalec:

(v nadalj evanju: izvaj alec)
Matidna Stevilka:
ID za DDV:
Radun:
odprt pri

skleneta in dogovorita naslednjo:

POGODBO
za Osnovne Sole Gabrovka - Dole - nabava, dostava in montai,a

opremezakuhinjo

PREDMET POC,ODBE
f . ilen

Narodnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi
objavljenega na portalu javnih narodil, s sklepom 5t.

narodila male wednosti,
z dne

opreme za
izbran za najugodnej5ega ponudnika za nabava,

kuhinjo v Osnovni Soli Gabrovka
dostava

Dole
in montaZa
ponudnik

Izbrani ponudnik mora zagotoviti naslednjo opremo:
Naziv artikla: St. artiklov:
Plinski Stedilnik s 6 gorilniki (z x plo5da nad
gorilnikom), dimenzije tzo*9o*9o cm, mod 4*7 kW
in z*4 kW, v kombinaciji s plinsko pedico za
profesionalno rabo'

r kos

Elektridni Stedilnik s 6 lwadratnimi plo5dami,
dimenzije rzo*9o*9o cm, mod z*4 kW in 4*2,5 kW,
v kombinaciji konvekcijsko pedico za perfesionalno
rabol

r kos

g. Plinski kotel za kolidino 1oo l, z dvojnim dnom in
armatura, dimenzrje 8o*9o* mod zr kW r kos

4. Plinska prekucna ponev z armaturo, dimenzije
r kos8o*go* mod zr kW

Sredinsko stropno napo z razsvetljavo, dimenzije*z6t*go cm, s im filtrom za r kos



stroj, brez motorja in ventilatorja (izdelano po
meri)

6. Grelec kroZnikov, prostostojed, dimenzija r kos8o*go*go cm, v notraniosti ena polica
I Mohtost odstopanjamoii -/+ to % od ielene urednosti

Material vseh artiklov mora biti nerjavede jeklo AiSBo4.

Narodnik narola,iwajalec pa prevzame v izvedbo dela navedena v 1. odstavku tega
dlena skladno s ponudbo izvajalca 5t. z dne

z. 6len

Dela iz prej5njega dlena se bodo izvajala na osnovi:
. javnega narodila 5t.: NMV
o razpisne dokumentacije

Sestavni del te pogodbe je poleg navedenega 5e bandna garancija izvajalcaiz rz. dlena
te pogodbe.

ROKI
3. ilen

Izvajalec se zaveZe opremo nabaviti in montirati najpozneje do 3r. B. zo16.
Izvajalec ob zakljudku del preda opremo narodniku s primopredajnim zapisnikom.

POGODBBNAVREDNOST
4. ilen

Vrednost nabave in montaZe opreme (z upo5tevanim popustom):
EUR. V ceno ni zajet DDV.

5. ilen

Pogodbene cene so fiksne za das trajanja pogodbe.

PI.AdII.A
6. ilen

Izvajalec bo po opravljenem delu obradunaval iarr5ena dela.

Narodnik se zavezuje, da bo obveznosti pladal izvajalcu 30. dan od prejema e-raduna.
Narodnik bo pladal wednost na TRR izvajalca 5t.
odprtega pri

Vso dokumentacijo je izvajalec dolZan predloZiti v roku 10 dni od kondanja vseh
pogodbenih del po tej pogodbi.

OBYE,ZNOSTI NAROENTT<A.



7. ilen

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblaSda narodnika, da lahko le-ta na podlagi
potrjenih situacij izvede neposredna pladila podizvajalcem v skladu z zakonodajo.
Priloga k izstavljenim situacijam bodo tudi potrjeni raduni oz. situacije, ki jih je
izstavil podizvajalec. Vsak posamezni podizvajalec mora narodniku predloZiti soglasje
na podlagi katerega bo narodnik namesto ponudnika porarmal podizvajaldevo terjatev
do ponudnika.

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:

Naziv in naslov:
Matidna Stevilka: ,ID za DDV: SI
Transakcijski radun 5t. odprt pri

Vrsta del, ki jih bodo izvedli podizvajalci:

Predmet, kolidina, wednost, kraj in rok izvedbe teh del:

Izvajalec, ki iwajajavno narodilo z enim ali ved podizvajalci, mora imeti ob skleniM
pogodbe z narodnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.
Podizvajalec bo narodniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim
narodnikom (izvajalcem) v petih dneh od skleniffe te pogodbe. Narodnik bo preveril
ali ima izvajaldevo pooblastilo in podizvajaldevo soglasje in po potrebi izvajalca ali
podizvajalca pozval za predloZitev dokumenta v pe[if, dneh od prejema poziva. de
izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasja narodniku ne predloZi v navedenem
roku, bo narodnik DrZavni revizijski komisije predlagal, da uvede postopek o
prekrSku.

Narodnik bo predal izvajalcu en izvod razpoloZljive dokumentacije in z izvajalcem
sodeloval s ciljem, da se prevzete obveznosti izvr5ijo pravodasno in kvalitetno.
Narodnik bo izvajalca pravodasno obve5dal o vseh spremembah in novo nastalih
situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvrSitev prevzetih storitev.

OBVEZNOSTI IZVA,TAI.f,,A
f. ilen

Izvajalec se zavei,e:

Izvajati dela po prejeti dokumentaciji in po pogodbenem predradunu del.
Vgrajevati elemente in opremo ustrezne kvalitete po predpisih in standardih.
Narodniku pred pridetkom del predloZiti plan izvedbe narodenih del.
Izvajati dela po veljavnih tehnidnih predpisih in standardih.
Izvajati dela po terminskem planu.
Sodelovati in usklajevati se z inrajalcem gradbeno-obrtni5kih in instalacijskih del.
Izroditi narodniku ob kondanju del dokazila - ateste, certifikate, garancije za
izdelano in montirano opremo in/ali opraviti predpisane preizkuse, ki so potrebni
za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt.



Pravodasno opozoriti narodnika na vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev.
Narodniku najpozneje ob podpisu pogodbe izroditi garancijo za dobro izvedbo del
v vi5ini 10 % pogodbene wednosti del (z DDV) za uveljavljanje jamdevalnih
zahtevkov zakvalitetno in pravodasno izwlitev del.
Ob podpisu te pogodbe se izvajaleczavezuje zavarovati predmet te pogodbe zoper
vse zavarovalne rizike pri pristojni zavarovalnici in sicer za das od sklenitve
pogodbe do uspe5ne predaje predmeta te pogodbe narodniku.
Med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe
varstva pri delu in pred poZarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.
Z dopisom obvestiti narodnika o pridetku in dokondanju del.

POGO D B EN I PREDSTA\N\II KI
g. ilen

Predstavnik narodnika po tej pogodbi je:
Iarajalec doloda za svojega predstavnika:

PREGLED IN PREDA,IA OPREME
1tl. ilen

Ko so pogodbena dela kondana, izvajalec o tem obvesti narodnika. K obvestilu o
dokondanju del mora inrajalec predloZiti tudi vse listine in dokumente skladno z
dolodili te pogodbe ter sodelovati pri tehnidnem pregledu.

Po uspeSno opravljenem pregledu opreme in odpravi vseh pomanjkljivosti, sta
narodnik in izvajalec dolZna v roku desetih (to) dni izvr5iti zapisni5ko primopredajo
izvedenih del.

Oprema, ki ne bo dobavljena in vgrajena v zahtevani kvaliteti
in po predhodno sprejetih in potrjenih vzorcih s strani narodnika, se
ne more prevzeti in se mora odstraniti, narodnik pa ima pravico, da zahteva novo
opremo oziroma novo montaZo.

V nobenem primeru se ne more prevzeti opremo slab5e kakovosti, za katere bi
ponujal izvajalec procentni odbitek na nekvaliteto.

GARANCIJA IN ZAVAROVAI\IJE ODPRAVE NAPAK

tt. ilen

Izvajalec daje za svoja dela in opremo letno garancijo. Garancijski rok tede

od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

tz. ilen

Izvajalec se obvezuje, da bo na narodnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski
dobi odpravil v dogovorjenem roku.



ee izvajalec ne odpravi napak v roku 15 dni od poziva za odpravo pomanjkljivosti, jih
je po nadelu dobrega gospodarja upraviden odpraviti narodnik in to na radun
izvajalca. Za pokritje teh stro5kov bo izvajalec ob kondnem prevzemu del izrodil
narodniku bandno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na s
% wednosti pogodbenih del (z DDV), ki mora biti brezpogojna in nepreklicna, in sicer
za obdobje za pet dni dalj5e od 

- 

let.

15 dne'*rni rok za odpravo pomanjkljivosti se nana5a samo na tiste hibe, katerih
takoj5nja odprava ne bi povzrodila vedje Skode. V primeru nastanka takih
pomanjkljivosti, katerih ne takojSnja odprava bi imela lahko velike finandne in druge
posledice, mora izvajalec pristopiti k odpravi na dan obvestila, oz.lahko ta dela narodi
narodnik drugemu izvajalcu na radun izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred
iztekom tega roka, je izvajalec dolZan podalj5ati veljavnost garancije za odpravo
napak v garancijski dobi.

Izvajalec ni dolZan odpraviti napak, ki bi nastale zaradi nestrokorme ali nenamenske
uporabe objelta ali njegovega posame znegadela.

K vsakemu pregledu izvajaldevih del mora biti izvajalec pozvan. Ta se je dolZan
komisijskega ogleda udeleiiti. V kolikor se ogleda ne udeleZi, lahko komisrja, sestavi
narodnikovih predstavnikov delo opravi polnoveljavno brez udeleZbe izvajaldevega
predstarmika.

POGODBBNA I(AZEN
13.ilen

de izvajalec ne inrr5i pogodbenih del v rokih dolodenih s terminskim planom, je
dolZan narodniku pladati pogodbeno kazen za vsak dan zamude.
Pogodbena kazen zna5 z, t %oo (en promil) za vsak dan zamude od skupne wednosti
vseh pogodbenih del. Pogodbena kazen lahko zna5a najved ro yo (deset odstotkov) od
skupne wednosti pogodbenih del, kar se izvajalcu obraduna pri kondni situaciji.
Izvajalec se prav tako zaveile poravnati vse stro5ke poobla5denega inZeniritrB&,
strokovnega na&ora in morebitne druge stro5ke narodnika, zaradi neupravideno
prekoradenega roka.

ODSTOP OD POGODBE
r4. ilen

Narodnik ima pravico odstopiti od pogodbe, de pride izvajalec v tak5no finandno
situacijo, ki bi mu onemogodila izvedbo pogodbenih obveznosti.

15. ilen

Narodnik ima pravico odstopiti od pogodbe, de izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni
od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne pridne z delom brez kakr5nihkoli stro5kov.

16. ilen



Narodnik ima pravico odstopiti od pogodbe, de izvajalec po svoji krivdi kasni z deli iz
potrjenega podrobnega plana napredovanja del ved kot 3o dni, oziroma de ne dosega
pogodbeno dogovorjene loralitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno
dogovorjenem roku, ki mu ga dolodi narodnik. Narodnik plada izvedena dela v vi5ini
8o %.

NESNVAI\IJE SPOROV
17. ilen

Morebitne spore bosta pogodbeni stranki re5evali sporazumno. V primeru sporov, ki
jih narodnik in izvajalec ne moreta re5iti sporazumno, re5uje le te pristojno sodi5de.

OSTAI-A DOLOEII-A
rS.ilen

Pogodbene stranke soglaSajo, da se za urejanje razmerij med njimi pri izvajanju del
po tej pogodbi uporabljajo dolodila Obligacijskega zakonika, de s pogodbo ni drugade
dolodeno.

rg.ilen

Upo5tevajod dolodbe pruega odstavka 14. dl. Zakona o integriteti in prepredevanju
korupcije(ZIntPK) (Ur.l. RS 3t.6912011 - UPBz) je nidnavsaka pogodba, pri kateri
kdo v imenu ali na radun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kak5no nedovoljeno
korist za:
- pridobitev posla ali,
- sklenitev posla pod ugodnej5imi pogoji ali
- opustitev dolZnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzrodena Skoda ali je omogodena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predsta'*rniku, zastopniku, posredniku.

2o.. ilen

Pogodba je napisana v Sestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po tri (3) izvode.

2L. ilen

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpi5eta obe pogodbeni stranki.

Izvajalec:

Stevilka:

V

Narodnik:

Stevilka:

V Gabrovki,
dnedne



Zakoniti zastopnik: Ravnatelj:
Igor Hostnik, prof


