OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

Številka: 430-0004/2018/2
Datum:

26. 03. 2018
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
VZPOSTAVITEV AVTOMATIZIRANEGA KOLESARSKEGA SISTEMA ZA
SAMOPOSTREŽNO IZPOSOJO KOLES V OBČINAH
PODČETRTEK IN ROGAŠKA SLATINA,
v okviru projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje«

VRSTA POSTOPKA:
POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI V SKLADU S 47. ČLENOM
ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU (ZJN-3)
OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL
JN001904/2018-W01, z dne 26. 03. 2018
Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
1. Povabilo k sodelovanju
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Ugotavljanje sposobnosti
4. Merila
5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja
6. Vzorec pogodbe
7. Opis predmeta javnega naročila – projektna naloga
8. Ponudbena dokumentacija-obrazci za pripravo ponudbe

1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 26. 03. 2018, pod številko JN001904/2018W01, objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v
skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v
nadaljevanju ZJN-3). V postopek oddaje javnega naročila male v rednosti se ne bodo
vključila pogajanja.
Predmet javnega naročila:
Vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo
koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina.
Javno naročilo zajema:
-

dobavo, montažo in vzpostavitev računalniškega avtomatiziranega sistema za
samopostrežno izposojo koles. Sistem mora delovati po principu izposoje koles in
vračila koles uporabnikov na katerokoli od razpoložljivih postaj v sistemu in
omogočiti javni dostop do koles po načelu samopostrežbe;

-

dobava in montaža šestih (6) postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z
vso pripadajočo opremo, pri čemer mora imeti vsaka postaja najmanj deset (10)
ključavnic oz. mest priklopa koles;

-

dobava dvainštiridesetih (42) koles in sicer sedem (7) na vsaki postaji;

-

električna adaptacija dvanajstih (12) koles in sicer dve (2) na vsaki postaji;

-

uporabnina za dobo petih (5) let po začetku obratovanja sistema.

Predmet javnega naročila je podrobneje opredeljen v projektni nalogi.
Ponudnik mora:
-

omogočiti uporabnikom, da pod enakimi pogoji in skladno s splošnimi pogoji
uporabe uporabljajo javni sistem izposoje koles:

-

voditi evidence v zvezi z izposojo koles (število izposoj), število registriranih
uporabnikov, ipd.;

-

poročati naročniku glede uporabe sistema.

Ponudnik mora zagotoviti ustrezen način registracije uporabnikov. Plačila uporabnikov se
izvajajo skladno z izhodiščno tarifo, ki jo določi naročnik.
Za izvedbo predmeta javnega naročila se bo sklenila pogodba v vsebini, kot je opredeljena
z »Vzorcem pogodbe«. Rok za dobavo, montažo in vzpostavitev računalniškega
avtomatiziranega sistema za samopostrežno izposojo koles je 60 dni od uvedbe izbranega
ponudnika v posel oziroma najkasneje do 15. 07. 2018.
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Predmet naročila je enoten in ni razdeljen na sklope. Od ponudnikov se zahteva celovita
ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela in dobave.
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v
nadaljevanju: razpisna dokumentacija; skrajšano RD).
RD je na voljo brezplačno in je objavljena na internetnem naslovu naročnika:
http://www.podcetrtek.eu .
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila razpisne dokumentacije preko portala javnih
naročil. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan
odgovoriti.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda Jurjec, tajnik občinske uprave, E-pošta:
magda.jurjec@podcetrtek.si, telefon 03/81 82 785, mob. 041 399 516.
Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka, določenega v obvestilu o
javnem naročilu, na naslov:
OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 PODČETRTEK
Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in številka objave javnega
razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem
naročilu, in bodo pravilno označene.
Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo
imeti pooblastilo za zastopanje na javnem odpiranju ponudb, izdano s strani zakonitega
zastopnika.
Projekt se izvaja na območju dveh občin, Občine Podčetrtek in Občine Rogaška Slatina.
Naročnik je Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek.
Projekt iz naslova podukrepa »Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost« za izvajanje Strategije lokalnega razvoja
LAS Obsotelje in Kozjansko v obdobju 2017 – 2019, je sofinanciran iz sklada ESRR.
ŽUPAN
Peter Misja
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1.
Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije in priloži zahtevana dokazila.
2.
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:


Ponudba (izpolnjena, žigosana in podpisana);



Vzorec pogodbe (parafiran),



Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (izpolnjen, žigosan in
podpisan- če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci);



Izjave, dokazila in listine iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe;



Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana; če je
skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s
podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec).



Tehnično specifikacijo/popis (izpolnjen, žigosan in podpisan);



Bianco menico (žigosana in podpisana) z menično izjavo (izpolnjena, žigosana in
podpisana);



Partnersko pogodbo (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji-skupna ponudba);



Kopija celotne ponudbene dokumentacije v elektronski obliki na ustreznem nosilcu
(CD, DVD, USB ključ).

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 60 dni od roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja
ponudnika.
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 ponudbo.
Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene.
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3.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
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 skupino
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 bo skupina
gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, je določeno ali bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe ugotavljal za vsakega
ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
4.
Podizvajalci v ponudbi
Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, mora ponudbi predložiti izpolnjen in
podpisan obrazec Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če
podizvajalec zahteva neposredna plačila) za vsakega podizvajalca (OBR-9) ter listine in
dokazila iz 8. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je to zahtevano za
podizvajalce.
5.
Zavarovanje za resnost ponudbe
Ponudnik mora predložiti bianco menico z menično izjavo za resnost ponudbe (OBR-7) v
višini 3.000,00 EUR.
Naročnik bo unovčil menico za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
-

če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni
v ponudbi,

-

če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju
njegove ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z
določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
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-

če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menična izjava za unovčitev menice mora biti v originalu.

6.
Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora
navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste in
rabate.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo
ponudili vseh postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Pripisi in popravki v ponudben predračunu niso dovoljeni.
Ponudnik mora vse popise predložiti v pisni obliki in na CD, DVD ali USB ključu.


V primeru neskladja med pisno obliko in obliko na CD, DVD, USB ključ), velja
pisna oblika.

Če je v razpisni dokumentaciji ali popisih del določena blagovna znamka, lahko ponudnik
ponudi tudi drugo vrsto blaga, ki je enakovredno razpisanemu blagu.

7.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna 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. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.
A. Razlogi za izključitev
1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če
obstajajo razlogi za izključitev, določeni v 75. členu ZJN-3.
Dokazilo: Izjava, da ne obstajajo razlogi za izključitev, določeni v 75. členu ZJN-3 (OBR2), (če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s
podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec).
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B. Pogoje za sodelovanje:
B.1 Ustreznost za opravljanje poklicna dejavnosti:
2. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

3. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v
državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
(če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s
podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec).
B.2 Ekonomski in finančni položaj:
4. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
Dokazilo:
- Obrazec BON, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je
razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov.
ALI
- Potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za
oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranih transakcijskih računov.
(če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s
podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec).
B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:
5. Ponujen računalniški avtomatiziran sistem za samopostrežno izposojo koles mora biti v
celoti skladen z zahtevami naročnika, opredeljenimi v projektni nalogi, vzorcu pogodbe in
ostalih določilih razpisne dokumentacije.
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi
partnerji skupaj.
Način dokazovanja:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-3«.
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6. Referenčni pogoj. Ponudnik mora izkazati, da izpolnjuje referenčen pogoj: da je bil
ponujen računalniški avtomatiziran sistem za samopostrežno izposojo koles vzpostavljen
in deluje v najmanj enem mestu, pri čemer mora posamezen referenčni sistem obsegati
najmanj 3 postaje za izposojo koles samopostrežnega sistema in skupaj najmanj 21 koles
ter mora uspešno delovati najmanj 1 leto do datuma objave tega javnega razpisa.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsaj
eden od partnerjev. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na
partnerje, podizvajalce ali druge gospodarske subjekte, morajo navedeni subjekti v okviru
konkretnega posla biti nominirani za opravljanje navedenih del najmanj v višini 60 %
vrednosti del, za katere se podeli reference.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik referenčne posle navede v obrazcu »OBR-5«. Referenčna dela morajo biti
potrjena s strani naročnika referenčnega posla(OBR-5A)
7. Ponudnik potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvidenimi
lokacijami izposojevalnic koles, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na
terenu.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi
partnerji skupaj.
Način dokazovanja:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-3«.

8. Ponudnik bo moral v primeru podpisa pogodbe zagotoviti ustrezno zavarovanje
odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi
partnerji skupaj.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-6«.
9. Kadrovski pogoj. Ponudnik mora biti kadrovsko in tehnično sposoben izvesti
predmetno javno naročilo in sicer mora biti, glede na tehnične zahteve predmeta
javnega naročila, v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezno
opremo in druge naprave potrebne za vzpostavitev javnega sistema
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izposoje koles in njegovo vzdrževanje, s čemer bo lahko zagotovil strokovno, kvalitetno in
pravočasno izvedbo

javnega naročila, za katerega daje ponudbo, v skladu z vsemi

zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije. Ponudnik potrdi, da razpolaga s tehničnim
in strokovnim kadrom za kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z
zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter
standardov s področja predmeta javnega naročila.
Način izpolnjevanja:
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe morajo pogoj izpolniti vsi
partnerji skupaj.
Zahtevano dokazilo:
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu »OBR-3«.

4. MERILA

9.
Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe- najnižja cena
ponudbe.
5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

10.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D,
63/2013, 90/2014-ZDU-1, 60/2017, v nadaljevanju ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali
je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v
predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance,
št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN,
sklic 11 16110-7111290-________.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo
v predrevizijskem postopku v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu
ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku,
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če s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor
najugodnejšega ponudnika, vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za
revizijo v predrevizijskem postopku se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka
za revizijo v predrevizijskem postopku vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance.
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se pošlje naročniku po pošti priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
ŽUPAN
Peter Misja
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6. VZOREC POGODBE
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OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254 Podčetrtek

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250 Rogaška Slatina

NAROČNIK:
OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
ki jo zastopa župan Peter Misja
(v nadaljevanju naročnik)
identifikacijska številka za DDV: SI 83117989
matična številka: 5883997,
OBČINA ROGAŠKA SLATINA, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, ki jo zastopa župan mag. Branko Kidrič
identifikacijska številka za DDV:
matična številka:
in
IZVAJALEC:

_____________________________________________
ki ga zastopa direktor ____________________________
id.št. za DDV: SI________________________________
matična številka: _______________________________

sklepata
POGODBO št. ________
za vzpostavitev in delno vzdrževanje avtomatiziranega kolesarskega sistema za
samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina
UVODNE DOLOČBE
1. člen
(Uvodna določba)
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da je naročnik Občina Podčetrtek na Portalu
javnih naročil objavil Javno naročilo male vrednosti za vzpostavitev in vzdrževanje
avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah
Podčetrtek in Rogaška Slatina, št. JN001904/2018-W01 z dne 26. 03. 2018, na osnovi
katerega je bil z Obvestilom o oddaji javnega naročila št. .......... z dne .........., kot
najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.
Javno naročilo je sestavni del projekta TRAJNOSTNO MOBILNO OBOSTELJE.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.
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I. PREDMET POGODBE
2. člen
(Predmet pogodbe)
Predmet te pogodbe je vzpostavitev in delno vzdrževanje avtomatiziranega kolesarskega
sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina.
3. člen
(Priloge k pogodbi)
Pogodbene obveznosti se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih
dokumentov:
1) razpisne dokumentacije in projektne naloge,
2) Ponudbe izvajalca z dne ........... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),
3) garancijskih dokumentov,
4) soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.
V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen
sestavni del.
II. POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA
4. člen
(Vrednost pogodbe)
Vrednost te pogodbe znaša ...... EUR brez DDV, oziroma .... EUR z vključenim DDV.
Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih dobav po postavkah iz
pogodbenega predračuna (OBR-POPIS).
Dobave, izvršene na območju Občine Podčetrtek, bo izvajalec zaračunal Občini
Podčetrtek. Dobave, izvršene na območju Občine Rogaška Slatina, bo izvajalec
zaračunal Občini Rogaška Slatina.
5. člen
(Dogovorjene cene)
Vse ponudbene cene vsebujejo vse stroške vezane na posamezno vrsto del (kot na
primer: vrednost količin oziroma presežnih in nepredvidenih del, vse stroške, popuste,
rabate, izvajalčeve materialne stroške in davek na dodano vrednost). Naročnik ni dolžan
izvajalcu povrniti stroškov, ki bi nastali iz naslova nepoznavanja pogojev dela. Izvajalec
izrecno potrjuje, da je seznanjen s projektno nalogo in drugimi specifikacijami iz razpisne
dokumentacije, po katerem bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu
zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne
projektne naloge, ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na
lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del po tej pogodbi, na način, ki ga bo
predhodno uskladil z naročnikom.
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6. člen
(Obračun)
Dobavljeno blago in izvršena dela se obračunajo po podpisu prevzemnega zapisnika s
strani obeh naročnikov, s katerim se potrdi ustreznost izvedene dobave in del.
7. člen
(Ugovor)
Naročnik je upravičen v roku 8 dni od prejema računa podati pisni ugovor zoper
eventualno sporne postavke na e-računu oziroma zoper izstavljen e-račun v celoti. Ugovor
zadrži izplačilo spornega dela zneska, vse do razjasnitve okoliščin in sporazumnega
dogovora glede spornih postavk.
Za nesporni del zneska, zoper katerega naročnik ne poda ugovora, se šteje za potrjenega
po izteku 8 dni od prejema e-računa.
8. člen
(Rok za plačilo)
Naročnik je dolžan izvajalcu plačati račun 30. (trideseti) dan od prejema e-računa.
Naročnika zagotavljata sredstva na proračunskih postavkah:
- Občina Rogaška Slatina: 14030 »Trajnostno mobilno Obsotelje«;
- Občina Podčetrtek: 14034 »Trajnostno mobilno Obsotelje«.
III. ROK DOBAVE
9. člen
(Rok dobave)
Izvajalec se s sklenitvijo te pogodbe zavezuje naročniku v roku 60 dni, šteto od dneva
podpisa te pogodbe s strani zadnje pogodbene stranke, oziroma najkasneje do 15. julija
2018, izpolniti vse pogodbene obveznosti v zvezi z vzpostavitvijo avtomatiziranega
sistema izposoje koles. Za izpolnitev navedenih pogodbenih obveznosti šteje uspešno
opravljena primopredaja.
10. člen
(Pogodbena kazen)
Izvajalec se zavezuje plačati 0,25% od pogodbene vrednosti z DDV, določene v prvem
odstavku 5. člena te pogodbe za vsak dan zamude pri dobavi, vendar skupaj ne več kot
15% od pogodbene vrednosti z DDV, določene v prvem odstavku 5. člena te pogodbe.
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11. člen
(Podaljšanje roka)
V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko
vplivajo na dinamiko dobave, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. V
primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec
sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok dobave.
12. člen
(Dobava, izročitev)
S to pogodbo izvajalec proda ter izroči naročniku v last in posest, naročnik pa kupi blago,
ki je predmet pogodbe.
Izvajalec mora hkrati z blagom ob končnem prevzemu naročniku izročiti še:
- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- vse tovorne liste od odpravnega do namembnega kraja;
- predpisana potrdila o atestih in testiranjih, če so jih za blago po zakonu dolžni
predložiti;
- podpisane in potrjene garancijske liste (za tehnično blago);
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo
- ter druge dokumente, kot je opredeljeno v obrazcu »PONUDBA«.
Navodila za uporabo morajo biti v slovenskem jeziku. V slovenskem jeziku morajo biti tudi
vse oznake opreme, nalepke z navodili za upravljanje.
Izvajalec mora naročnika obvestiti o nameravani dobavi preko e-pošte ali pisno vsaj 2
delovna dneva pred dobavo. V obvestilu mora navesti uro možnega začetka dobave, način
dobave in količino blaga. Naročnik mora prevzem potrditi najkasneje v 1 delovnem dnevu
po prejemu obvestila. Naročnik blaga, ki ni bilo tako najavljeno ali katerega dobava poteka
v nasprotju z dogovorjenim načinom, ni dolžan sprejeti.
Izvajalec je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov na
strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen. Pogodbena kazen se
obračuna pri plačilu pogodbene cene. Pogodbeni stranki soglašata, da naročnik ni dolžan
sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem,
ko je izvajalec z njeno dobavo zamujal.
13. člen
(Končni prevzem)
Končni prevzem se izvede s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno izročenega
količinsko in kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih dodatkov in listin, podpišejo
skrbniki pogodbe ali pooblaščenci pogodbenih strank.
O vzrokih zavrnitve se izdela pisni dokument, ki vsebuje razloge za neuspešen prevzem,
morebitne dogovorjene rešitve problemov ter rok za njihovo odpravo. Prav tako se šteje,
da prevzem ni bil uspešen, v kolikor izvajalec naročniku pri prevzemu ne izroči vseh izjav o
skladnosti in vseh navodil za uporabo in vzdrževanje. Vsi dokumenti morajo biti v
slovenskem jeziku.
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Z dnem podpisa prevzemnega zapisnika je opravljen končni prevzem v zapisniku
navedenega blaga, razen pri naročnikovi zamudi, ko se šteje, da je prevzem opravljen z
dnem zamude, če je dobava povsem pravilna.
Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni
dokumentaciji, ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno, zaradi
česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za
katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. Zavrnitev bo označena na prevzemnem
zapisniku.
Če se izkaže, da dobava ponujenega blaga ni možna zaradi objektivnega razloga, ki
nastopi po podpisu pogodbe, lahko naročnik pogodbo brez kakršnihkoli obveznosti razdre,
lahko pa sprejme nadomestno izpolnitev skladno s predpisi, ki urejajo obligacijsko
področje, pri tem pa mora imeti nadomestno blago v vsakem pogledu boljše lastnosti.
Naročnik, ki v roku ni pripravljen prevzeti pravilno napovedanega blaga ali pa pravočasno
ne odgovori na obvestilo izvajalca, preide v zamudo. Prav tako preide v zamudo naročnik,
ki najkasneje v 1 delovnem dnevu po dobavi in predložitvi ne podpiše prevzemnega
zapisnika.
IV. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
14. člen
(obveznosti izvajalca)
Obveznosti izvajalca so:
- dobava, montaža in vzpostavitev računalniškega avtomatiziranega sistema za
samopostrežno izposojo koles. Sistem mora delovati po principu izposoje koles in
vračila koles uporabnikov na katerokoli od razpoložljivih postaj v sistemu in
omogočati javni dostop do koles po načelu samopostrežbe.
- dobava in montaža šestih (6) postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z
vso pripadajočo opremo, pri čemer mora imeti vsaka postaja najmanj deset (10)
ključavnic oz. mest priklopa koles.
- dobava dvainštiridesetih (42) koles, sedem (7) na vsaki postaji in
- delno vzdrževanje sistema, koles in dobavljenih postaj za obdobje 5 let od
vzpostavitve samopostrežnega sistema za izposojo koles;
- voditi evidence v zvezi z izposojo koles (število izposoj, število registriranih
uporabnikov, ipd.);
- poročati naročniku glede uporabe sistema,
- druge naloge, ki so opredeljene s Projektno nalogo.
15. člen
(obveznosti naročnika)
Obveznosti naročnika so:
- da zagotovi primerne lokacije za postavitev postaj za izposojo koles;
- da pravočasno in na dogovorjen način izpolnjuje svoje finančne obveznosti;
- prerazporejanje koles, čiščenje koles, pospravljanje in hramba koles na ustrezni
lokaciji v zimskem obdobju.
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V. STANDARD KVALITETE IZVAJANJE STORITEV IZPOSOJE KOLES
16. člen
(standard delovanja)
Izvajalec se zavezuje, da bo javni sistem izposoje koles deloval skladno z zahtevami in
pogoji v projektni nalogi naročnika.
Izvajalec mora zagotoviti avtomatsko spremljanje nadzora nad delovanjem sistema.
17. člen
(upravičeno nedelovanje sistema)
Upravičeni razlogi za nedelovanje sistema so:
- vzdrževanje, servis ali/in nadgradnja sistema: največ 10 dni na leto;
- okvara sistema: največ 3 dni na leto;
- odprava poškodb zaradi vandalizma;
- nedelovanje zaradi posledic višje sile;
- nedelovanje iz razloga, če zapade več kot 5 centimetrov snega.
Nedelovanja sistema iz razloga iz prve alineje prvega odstavka tega člena mora izvajalec
predhodno napovedati naročniku in obvestiti uporabnike vsaj 14 dni pred predvidenim
datumom vzdrževanja, servisa ali/in nadgradnje sistema.
18. člen
(višja sila)
Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo
neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob
sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodbena stranka, ki je v zamudi zaradi nastanka višje sile, je dolžna pismeno obvestiti
nasprotno stranko o nastanku višje sile v dveh delovnih dneh po nastanku le te.
Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih
obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.
19. člen
(odprava napake)
V primeru nedelovanja ali okvare sistema mora izvajalec vzpostaviti delujoč sistem
najkasneje v roku enega delovnega dneva.
20. člen
(pogodbena kazen)
V primeru neupravičenega nedelovanja sistema je izvajalec dolžan naročniku plačati
pogodbeno kazen v višini 3% stroškov mesečnega vzdrževanja, za vsak dan nedelovanja.
Kot neupravičeno nedelovanje sistema se šteje nedelovanje sistema, ki ne sodi v okvir
izjem po 20 . členu te pogodbe.
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VI. FINANČNA ZAVAROVANJA
21. člen
(zavarovanje dobre izvedbe)
Izvajalec mora najkasneje v 8 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani
naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro
izvedbo posla v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 5% od
pogodbene vrednosti iz prvega odstavka 5. člen te pogodbe in z veljavnostjo 30 dni po
uspešno opravljeni dobavi, ki ga lahko naročnik unovči pod naslednjimi pogoji:
 če se bo izkazalo, da izvajalec storitve ne opravlja v skladu s pogodbo;
 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
 če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud
Predložitev in veljavnost zavarovanja dobre izvedbe posla je pogoj za veljavnost pogodbe.
23. člen
(zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi)
Izvajalec bo v 8 koledarskih dneh po podpisu prevzemnega zapisnika o končnem
prevzemu blaga in storitev, izročil naročniku kot zavarovanje za odpravo napak in
pomanjkljivosti v garancijski dobi podpisano in žigosano menico z menično izjavo, v višini
5% od pogodbene vrednosti z DDV. Finančno zavarovanje mora imeti rok veljavnosti 5 let,
rok veljavnosti pa začne teči naslednji dan od datuma končnega prevzema.
V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške
odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake.
V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima
naročnik pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za
stroške teh del pa bremeniti izvajalca.

VII.

PODIZVAJALCI
24. člen
(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.
Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi podizvajalci, skladno z
navedbo podizvajalcev v Obrazec št. ….. ponudbene dokumentacije izvajalca ponudba št.
________ z dne ____________.
Za izvedbo pogodbenih del so nominirani sledeči podizvajalci:
PODIZVAJALEC
naziv: ___________________________________________________________
zakonit zastopnik: __________________________________________________
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polni naslov: _______________________________________________________
matična številka: ____________________________________________________
davčna številka: ___________________________________________________
transakcijski račun: ________________________________________________
banka: __________________________________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Predmet: ___________________________________________________________
Količina: ____________________________________________________________
Vrednost: ___________________________________________________________
Kraj:
____________________________________________________________
rok izvedbe teh del:____________________________________________________
Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav ali storitev, in sicer najkasneje v petih
dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku
skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz prejšnjega člena ter
izpolnjen in podpisan obrazec OBR-9 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno
plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo
na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki
jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik
namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.
Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije
svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.
Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plačilo v skladu s tem členom, mora:
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
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Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku
najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave
vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za
izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
VIII.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
25. člen
(Predstavniki)

Predstavniki naročnikov:
- zastopnik Občine Podčetrtek: ___________________,
- skrbnik pogodbe Občine Podčetrtek: ___________________.
-

zastopnik Občine Rogaška Slatina: ___________________,
skrbnik pogodbe Občine Rogaška Slatina: ___________________.

Predstavniki izvajalca:
- zastopnik izvajalca: ____________________,
- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ________________.
Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na:
- E – naslov Občine Podčetrtek: __________________________ ;
- E – naslov Občine Rogaška Slatina: __________________________ ;
- E – naslov izvajalca: ___________________________.
IX.

SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE
26. člen
(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:
izvajalec huje krši določila iz te pogodbe,
izvajalec ne opravlja dobav ali storitev po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po
pisnem opominu naročnika,
pride do spremenjenih okoliščin,
iz razloga navedenega v IX. poglavju (Podizvajalci) členu te pogodbe,
izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.
V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena
dela in izvedene dobave, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo pogodbene
kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti
dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od
pogodbene vrednosti.

20

27. člen
(Predčasno prenehanje pogodbe)
Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik
seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo
kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi
javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prejšnjem
odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača
izvajalcu izvršena dela in dobave, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo
pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta
obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.
28. člen
(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)
V primeru, da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in
dokončati del po tej pogodbi v skladu s potrjenim terminskim planom, morajo partnerji ali
vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner
oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi. Naročnik
ima pravico kadarkoli med gradnjo preveriti bonitetno stanje izvajalca, kar pomeni, da mu
morata na pisni poziv posredovati vse zahtevane informacije v 8 dnevnem roku.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)
Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti
sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse pravice in obveznosti po tej
pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

30. člen
(Protikorupcijska klavzula)
Nična je 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
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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.
31. člen
(Končna določba)
Pogodba stopi v veljavo po popisu vseh pogodbenih strank in pod pogojem predložitve
finančnega zavarovanja skladno z 29. členom te pogodbe.
Ta pogodba je sestavljena v šestih (6) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po dva (2) izvoda.
Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti
oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih
garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.
32. člen
(sestavni deli pogodbe)
Sestavni deli te pogodbe so tudi priloge:
-

Zemljevid lokacij izposojevalnic koles;

-

Ponudba izbranega izvajalca.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:
NAROČNIK:
Občina Podčetrtek
Župan:
Peter Misja

IZVAJALEC:
_______________________
Direktor:
_______________________

Številka:
Datum:
Občina Rogaška Slatina
Župan
Mag. Branko Kidrič
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7. PROJEKTNA NALOGA
za vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za samopostrežno izposojo
koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina, v okviru projekta »Trajnostno mobilno
Obsotelje.«

1.0 SPLOŠNI OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
V splošnem predstavlja predmet javnega naročila vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega
sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina, v okviru
projekta »Trajnostno mobilno Obsotelje.« Javno naročilo med drugim vključuje dobavo in
montažo potrebne opreme, pa tudi uporabnino in delno vzdrževanje sistema za dobo petih (5)
let po začetku obratovanja sistema.

2.0 OBSEG NAROČILA IN TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
Naročilo med drugim zajema:
 Dobavo, montažo in vzpostavitev računalniškega avtomatiziranega sistema za
samopostrežno izposojo koles. Sistem mora delovati po principu izposoje koles in
vračila koles uporabnikov na katero koli od razpoložljivih postaj in omogočati javni
dostop do koles po načelu samopostrežbe. Omogočiti je treba registracijo, dostopnost
preko telefona, sistem na kraju izposoje, enostaven sistem za spremljanje uporabe in
nadzor, ustrezna navodila za upravljavca in uporabnika, osnutek splošnih pogojev za
dostop in uporabo sistema za uporabnike. Sistem mora biti enostaven za rokovanje,
tako za uporabnika, kot tudi za upravljavca sistema. Dostopen mora biti 24 ur na dan, 7
dni v tednu. Izposoja mora biti omogočena ob predhodni identifikaciji uporabnika na
enostaven način. Sistem mora omogočati spremljanje zasedenosti koles po postajah.
Vsi fizični deli sistema morajo biti iz kakovostnih materialov, odpornih na vremenske
vplive.
 Dobavo in montažo šestih (6) postaj za izposojo koles samopostrežnega sistema z vso
pripadajočo opremo, pri čemer mora imeti vsaka postaja najmanj deset (10) ključavnic
oz. mest priklopa koles.
 Dobavo dvainštiridesetih (42) koles, in sicer sedem (7) na vsaki postaji.
 Električno adaptacijo dvanajstih (12) koles, in sicer dveh (2) na vsaki postaji.
 Dobavo in montažo šestih (6) postaj za izposojo na šestih (6) lokacijah.
Naročnik na vseh lokacijah zagotovi ravno utrjeno površino velikosti 820 x 200 cm in električno
napeljavo, ki vključuje enofazni tok, do 16 amper varovalko, napajalni kabel 3 x 2,5 mm2.
Izvajalec mora izvesti načrtovanje z grafično umestitvijo v prostor, izdelavo in postavitev postaj
za izposojo na šestih (6) lokacijah. Postaja mora imeti jekleno konstrukcijo, kakršnokoli
temeljenje v utrjeno podlago, pripravljeno s strani naročnika, je obveza izvajalca. Stojala za
postavitev koles morajo biti kovinska, vsaka postaja jih mora imeti najmanj deset (10). Na vsaki
postaji mora biti po en računalniški terminal z zaslonom za uporabnike. Na vsaki postaji mora
biti postavljen sistem videonadzora, ki mora omogočati 24 urni nadzor. Sistem mora omogočati
tudi nadgradnjo postaje in stojal v električne polnilnice za električna kolesa.
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3.1 Lokacije postavitve postaj
Predvidene lokacije za postavitev postaj:




k. o. 1229 Podčetrtek, parcelna številka 287/56,
k. o. 1229 Podčetrtek, parcelna številka 143,
k. o. 1219 Sodna vas, parcelna številka 479/148,





k. o. 2635 Rogaška Slatina, parcelna številka 603/1,
k. o. 2635 Rogaška Slatina, parcelna številka 829/3,
k. o. 2635 Rogaška Slatina, parcelna številka 1626/2.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe lokacij na območju občin Podčetrtek in Rogaška
Slatina. V primeru, da naročnik zaradi kakršnihkoli razlogov ne bo izvedel vseh lokacij,
dobavitelj ni upravičen do plačila za neizvedene postaje. Končne mikrolokacije bodo določene
pri uvedbi v delo.

3.2 Dobava koles
Vsaka postaja mora imeti sedem (7) koles.
Karakteristike koles:
 Mestno kolo 26 col
 Okvir aluminij
 Najmanj tri (3) prestave
 Obvezna oprema kolesa so krmilo, prednja in zadnja zavora, luči (bela za osvetljevanje
ceste, rdeči odsevnik zadaj), zvonec, košara za prtljago, blatniki, sedež nastavljiv po
višini.
 Robustna in trpežna,
 Univerzalna unisex oblika
 Povprečna nosilnost do 200 kg in
 Barva kolesa: dokončno se opredeli ob uvedbi v delo.
Vsa dobavljena kolesa morajo omogočati nadgradnjo v električna kolesa. Električna adaptacija
dvanajstih (12) koles je sestavni del predmetnega naročila, in sicer dveh (2) na vsaki postaji.

3.3

Uporabnina in vzdrževanje sistema

Javno naročilo vključuje uporabnino za dobo petih (5) let po začetku obratovanja sistema, ta
zajema:
o uporabo licenčnega programa za vodenje, krmiljenje in nadzor sistema;
o strežnik in ustrezno zagotavljanje varnosti pred udori z nadgradnjami;
o 1x letni vzdrževalni pregled postaje;
o tehnično pomoč;
o vzdrževanje ter vse nadgradnje sistema in izboljšave.
Javno naročilo vključuje delno vzdrževanje sistema za dobo petih (5) let po začetku
obratovanja sistema, ki zajema:
o
o

sprotno odpravo kakršnih koli napak v sistemu;
delovanje klicnega centra - sprejemanje klicev, zasedenost postaj 24/7;
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o

o
o

pripravo koles na zimovanje, po preteku obdobja hrambe pa pripravo koles za
nadaljnjo uporabo. Predvideno obdobje zimskega časa je od 1. novembra do
31. marca, ki ga lahko naročnik in izvajalec tudi opredelita drugače glede na
vremenske razmere;
servis oziroma popravila koles (najmanj 1,5 ur mesečno / postajo);
vsa ostala opravila v okviru vzdrževanja sistema, z izjemo tistih, ki jih prevzema
naročnik (prerazporejanje koles, čiščenje koles pospravljanje in hramba koles
na ustrezni lokaciji v zimskem obdobju).

Ponudnik mora v tem obdobju zagotavljati vse dejavnosti iz naslova vzdrževanja in
upravljanja sistema in koles. Kakršnihkoli dodatnih stroškov naročnik ne bo priznaval, zato
mora ponudnik v ponudbeni ceni zajeti vse predvidene in nepredvidene stroške v okviru
upravljanja in vzdrževanja sistema in koles.
Ponudnik mora pri podaji ponudbene cene upoštevati tudi vse nepredvidene okoliščine, ki bi
morebiti lahko nastale v obdobju vzdrževanja in delnega upravljanja. Naročnik ne bo priznal
kakršnihkoli dodatnih stroškov. Navedeno mora ponudnik upoštevati pri oblikovanju
ponudbene cene, ki je fiksna in ni predmet pogajanj ali kakršnihkoli naknadnih sprememb.

3.4 Strojni del sistema – postaja s priključnimi mesti za kolesa



6 postaj (skupaj 6 računalnikov in 6 uporabniških konzol, po 1 komplet na postajo)
Postaje morajo biti montažne narave in ne smejo predvidevati večjih posegov v tla – z
minimalnim temeljenjem

Opis priključnega mesta:
 Priključno mesto predstavlja ogrodje z vgrajenim po enim zaklepom za eno kolo na
vsakem priključnem mestu (ključavnica)
 Skupno število priključnih mest v celotnem sistemu mora biti najmanj 6 x 10
 Ogrodje mora biti izdelano iz robustnega materiala odpornega na vremenske vplive, kar
pomeni, da morajo biti materiali antikorozijsko zaščiteni, npr. vroče pocinkani, ponudba
pa mora vključevati tudi enobarvni premaz
 Barva priključnega mesta (ogrodje in terminal): nevpadljiva, v svetlih zemeljskih tonih,
dokončno se opredeli ob uvedbi v delo
 V kolikor rešitev vključuje dodatne zunanje komponente, morajo biti odporne na
vandalizem, vremenske vplive in ne smejo biti moteče za uporabnika
 Omogočeno mora biti enostavna izposoja koles oziroma odklepanje in zaklepanje koles
iz priključnega mesta in enostavno rokovanje s priključnim mestom
 Ključavnica mora uporabnika opozarjati, ali je kolo pravilno zaklenjeno ali ne
 Priključno mesto mora omogočati nadgradnjo v polnilnice za električna kolesa
Opis sistema za izposojo koles
 Vsako priključno mesto mora biti ves čas povezano s centralno nadzorno postajo in prek
nje s celotnim sistemom upravljanja (aplikacijo)
 Vsaka postaja mora imeti terminal z računalnikom in uporabniško konzolo
 Uporabniška konzola je zaslon na dotik s čitalcem kartic, ki omogočajo uporabniku, da
se prijavi v sistem, komunicira skozi uporabniški račun s sistemom – izposoja kolesa,
preverjanje stanja
 Vsaka postaja mora imeti sistem videonadzora
 Vloga računalnika na postaji je, da upravlja s priključnimi mesti – ključavnicami za
odklep / zaklep, komunicira in posreduje podatke strežniku ter nazaj uporabniku preko
uporabniške konzole
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Zaradi oddaljenega delovanja postaje ter povezovanja s strežnikom mora postaja
vključevati možnost dostopanja do interneta preko Wi-Fi ali GSM podatkovnega omrežja
(SIM kartica in GPRS mobilni internet ali sorodna oblika zanesljivega podatkovnega
prometa)
Sistem mora ob izpadu internetne povezave še vedno omogočati delovanje in
shranjevanje podatkov lokalno. Ob ponovni vzpostavitvi povezave se podatki
samodejno sinhronizirajo s sistemom za krmiljenje.
Sistem mora biti zasnovan varčno, kar pomeni, da mora biti v času pripravljenosti, ob
neuporabi, skupna poraba na postaji minimalna (do 100 W/h).

3.5 Ureditev lokacij postaj
Ponudnik mora zagotoviti montažo sistema z vsem priključnim materialom na dogovorjenih
lokacijah in ureditev lokacije po končani montaži.
Naročnik na šestih (6) lokacijah zagotovi ravno utrjeno površino velikosti 820 x 200 cm in
električno napeljavo, ki vključuje enofazni tok, do 16 amper varovalko, napajalni kabel 3 x 2,5
mm2.
3.5 Programska aplikacija za upravljanje in nadzor sistema










Vse komponente (postaje, priključna mesta, ključavnice in kolesa) se povezujejo v
računalniško voden sistem za izposojo koles. Postaje komunicirajo s strežnikom, na
katerem mora biti nameščena programska aplikacija, ki upravlja in nadzoruje celoten
sistem. Tudi za videonadzor je potrebno zagotoviti ustrezen nadzorni sistem, ki je v
skladu z veljavnimi pravili in veljavno zakonodajo.
Vsa priključna mesta morajo biti preko internete povezana v sistem za upravljanje in
nadzor. Programska aplikacija mora omogočati preverjanje razpoložljivih koles preko
interneta in mobilne naprave. Ustrezno spletno stran mora izdelati izbrani ponudnik, kar
mora v popolnosti upoštevati tudi pri podaji ponudbene cene. Dostop preko mobilne
naprave mora biti omogočen uporabnikom preko vseh operacijskih sistemov (Android,
IOS in Windows) vsaj preko brskalnika.
Uporaba kartice na enostavne način (samo branje ID kode, kartico je potrebno
predhodno registrirati na ustreznem izdajnem mestu in pripisati lastniku):
o Kartice so izvedene po standardu ISO-14443
o Čitalniki morajo podpirati standard ISO-14443, 13,56 MHz
Izdelava kartic za obdobje enega leta po vzpostavitvi sistema (obdobje vzdrževanja) je
strošek izvajalca, kar mora ponudnik v polnosti upoštevati pri podaji ponudbene cene.
Najmanjše število kartic, ki jih mora ponudnik brezplačno zagotoviti v obdobju
vzdrževanja je 500.
Programska aplikacija mora omogočati integracijo sistema izposoje koles v širši
informacijski sistem mestne kartice, ki ga načrtuje naročnik. To pomeni, da postane
sistem izposoje koles eden od podsistemov informacijskega sistema mestne kartice:
o Z možnostjo uporabe mestne kartice in/ali mobilne naprave kot
identifikacijskega elementa sistema (preko standarda ISO-14443) z uporabo
RDIF tehnologije
o Omogoča prenos informacij sistema izposoje koles v ostale dele sistema
mestne kartice (podatki o zasedenosti koles ipd.)
o Omogoča opcijsko prikaz enostavnih podatkov naročnika (npr. javna obvestila,
posebnosti v prometu)
o Vse tovrstne integracije niso predmet tega naročila, a jih mora programska
aplikacija na načelni ravni omogočati.
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Programska aplikacija mora omogočati naslednje:
Za administratorja sistema:
o Vnos in urejanje uporabnikov
o Zaklepanje/odklepanje postaje/priključnih mest preko sistema
o Onemogočanje uporabnikov/izgubljenih kartic
o Urejanje uporabnikov (vpis novih uporabnikov, stanje kartice uporabnika, izposoja,
onemogočanje kartic).
Nadzorni sistem deluje v povezavi z aplikacijo za upravljanje sistemov in omogoča vpogled na
več nivojih (administrator sistema/vzdrževalec/analitika/finance) in obveščanje ob določenih
kriterijih.
Administrator – dostop z najvišjimi privilegiji:
o Dodajanje/urejanje uporabnikov
o Kontrola stanja postaj koles (delujoče/nedelujoče/število delujočih)
o Kontrola stanja vseh priključnih mest (delujoč/nedelujoč)
o Kontrola stanja koles (izposojen/na voljo/na popravilu)
o Kontrola časov izposoje
Vzdrževalec:
o Kontrola stanja postaj koles (delujoče/nedelujoče/število delujočih)
o Kontrola stanja vseh priključnih mest (delujoč/nedelujoč)
o Kontrola stanja koles (izposojen/na voljo/na popravilu)
o Kontrola zasedenosti postaj in obveščanje o zasedenosti(e-pošta, sms,ipd)
o Vnos sprememb stanj/premeščanje koles
Analitika:
o Poročanje po uporabnikih, kolesih, priključnih mestih, postajah - trenutno stanje,
tedensko, mesečno, letno, tiskanje poročil.
Finance:
o V povezavi z analitiko priprava mesečnih/tedenskih/dnevnih obračunov po kriterijih
naročnika.
4.0 PRIDOBIVANJE SOGLASIJ
Izvajalec je dolžan pridobiti vsa soglasja, ki bi jih morebiti potreboval za izvedbo javnega
naročila. Naročnik bo izvajalcu podelil pooblastilo, navedeno upoštevati pri podaji ponudbene
cene.
5.0 ZAVAROVANJE
Zavarovanje odgovornosti za nastalo škodo, oziroma proti poškodovanju in kraji, je
odgovornost naročnika.
6.0

GARANCIJSKA DOBA

Za posamezne sklope sistema so zahtevane garancijske dobe naslednje:
o
o
o

Za sistem – najmanj 5 let od pričetka uporabe sistema.
Za kolesa – najmanj 5 let od pričetka uporabe sistema.
Za postaje – najmanj 5 let od pričetka uporabe sistema.
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DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE
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OBR-1
P O N U D B A, št. _____________
Ponudnik:
___________________________________________________________________
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
Predmet naročila: Vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za
samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina.
Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, z dne 26.
03. 2018, pod št. objave

JN001904/2018-W01,

se prijavljamo na vaše obvestilo in

prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
o

Samostojno

o

Skupno ponudbo

(Ustrezno obkrožite)
1. Ponudbena cena
predračunska vrednost (brez DDV)
_____________________ EUR
popust (……… %)
_____________________ EUR
predračunska vrednost s popustom (brez DDV)
_____________________ EUR
znesek DDV
_____________________ EUR
ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV)
_____________________ EUR
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.
Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudbe.
V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila.
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2. Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka in pristojna finančna uprava

Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)
Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:
Št. Firma partnerja v skupni ponudbi
1
2
3
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Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu
pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).
4. Nastopanje s podizvajalci
Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite)
DA
NE
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazca:
1. Podizvajalci v ponudbi
2. Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec
zahteva neposredno plačilo).
Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži teh dveh obrazcev.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-2

Ponudnik:
___________________________________________________________________

IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da

ne obstajajo razlogi za

izključitev, določeni v 75. členu ZJN-3.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-3
Ponudnik:
___________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE
1. Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES,
izpostava _______________, številka ________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona____________________________________________________________
__ pridobili ustrezno dovoljenje, številka ________________ , izdano pri
______________ dne ________________.
Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje
dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz.
vpisa pri Finančnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke
B, izpolnite točko C.)

2. V zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.
Ponudnik predloži dokazila v skladu z 8. točko B. 2

3. Izjavljamo, da smo sposobni razpisana dela izvesti do ___________________ .
V primeru zamude pri izvedbi del bomo poravnali pogodbeno kazen.

4. Izjavljamo da je ponujen računalniški avtomatiziran sistem za samopostrežno izposojo
koles v celoti skladen z zahtevami naročnika, opredeljenimi v projektni nalogi, vzorcu
pogodbe in ostalih določilih razpisne dokumentacije
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5. Ponudnik potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvidenimi
lokacijami izposojevalnic koles, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na
terenu.

6. Izjavljamo, da razpolagamo s tehničnim in strokovnim kadrom za kvalitetno izvedbo
celotnega javnega naročila skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije,
pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:
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OBR-4
Ponudnik: ___________________________________________________________
Polni naziv podjetja:
___________________________________________________________
Sedež in njegova občina:
___________________________________________________________
Št. vpisa v sodni register:
___________________________________________________________
Št. vložka: ___________________________________________________________
Matična številka podjetja:
___________________________________________________________
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik, Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254
Podčetrtek, za namene javnega razpisa »vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega
sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška
Slatina«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 26. 03. 2018, pod številko objave
JN001904/2018-W01, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: ___________________________________ podpis __________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ________________________,
stalno bivališče _____________________________________________________

b) Ime in priimek: ___________________________________ podpis __________
EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ________________________,
stalno bivališče _____________________________________________________.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
Ponudnik:
__________________________________________________________________

IZJAVA O REFERENCAH
Izjavljamo, da smo tovrstni, primerljivi računalniški avtomatiziran sistem za samopostrežno
izposojo koles vzpostavili in deluje v najmanj enem mestu in posamezni referenčni sistem
obsega najmanj 3 postaje za izposojo koles samopostrežnega sistema in skupaj najmanj
21 koles in uspešno deluje najmanj 1 leto do datuma objave tega javnega razpisa (predloži
se ustrezno potrdilo).
SEZNAM DEL V LETU: _________________________

Pogodbeni partner

Število postaj

Število koles

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-5A

POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

______________________________________________________

(naslov)

______________________________________________________

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)
_______________________________________________________
(naslov)
_______________________________________________________

za nas izvedel/vzpostavil
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________,
v obdobju od _____________ do ___________________ .
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.
Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični.

Datum: ____________

Žig in podpis izdajatelja potrdila:
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OBR- 6

Ponudnik:
___________________________________________________________________

IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI

izjavljamo, da bomo v primeru podpisa pogodbe zagotoviti ustrezno zavarovanje
odgovornosti za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-7
VZOREC
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
__________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:_________________________ ,
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254
Podčetrtek, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost
ponudbe za javni razpis »vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega sistema za
samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška Slatina«, pod
številko objave JN001904/2018-W01 z dne 26. 03. 2018, skladno z določili razpisne
dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v
vseh neizpolnjenih delih za znesek 3.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom
proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe v plačilo.
Menični znesek se nakaže naročniku Občini Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek
na račun, številka 01292 0100003930, odprt pri Banka Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se
zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo
»BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254
Podčetrtek, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. Ta izjava
velja za čas veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do __________.
PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA!
Datum:

Podpis in žig:
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OBR-8
VZOREC
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
_________________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
___________________________________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, p.
Podčetrtek, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro in
pravočasno izvedbo del za javni razpis »vzpostavitev avtomatiziranega kolesarskega
sistema za samopostrežno izposojo koles v občinah Podčetrtek in Rogaška
Slatina«, objavljenega dne 26. 03. 2018, pod številko JN001904/2018-W01, skladno z
določili razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem
obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________ EUR (5% od
pogodbene vrednosti). Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in
se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.
Menični znesek se nakaže naročniku Občini Podčetrtek na račun, številka 01292
0100003930, odprt pri Banka Slovenije.
Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj
se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠCA naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254
Podčetrtek, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take
menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:

Žig in podpis odgovorne osebe

_________________

________________________
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OBR-9
Ponudnik:
________________________________________________________________

PODIZVAJALCI V PONUDBI
Naziv podizvajalca
Naslov
Matična številka
Davčna številka
Transakcijski račun
Vrsta del, ki jih bo
izvedel podizvajalec
Količina del
Vrednost del brez DDV
Okvirni roki in kraj
izvedbe del
Ocenjen delež
podizvajalca pri celotni
izvedbi naročila
Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem
naročilu.

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani
naročnika:

DA

NE ( ustrezno obkroži)

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s
podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu
pogodbe.

Datum: __________________
Žig in podpis podizvajalca:
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