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NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE

Osnovni podatki o naročilu
Podatki o naročniku
Naročnik:

JP Komunala Izola d.o.o.
Industrijska cesta 8
6310 Izola

Datum oddaje ponudb:

22.12.2017 do 10:00 ure

Javno odpiranje ponudb:

22.12.2017 ob 12:00 uri

Rok za postavitev vprašanj:

18.12.2017 do 23:59 ure

Predmet
Opis in predmet JN:

Razdelitev na sklope:

Naročnik namerava v občinskem pristanišču podaljšati plavajoče
pomole A, B in C, zato vabi vse zainteresirane ponudnike, da oddajo
ponudbo za dobavo plavajočih pomolov in potrebnega priveznega
materiala
Ne

Vrsta postopka:

Postopek naročila male vrednosti (47. člen ZJN-3)

Pravna podlaga:

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15).
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN,
Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I).
 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Uradni
list RS, št. 69/11).
 ostali predpisi, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavna
zakonodaja, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

Variantne ponudbe:
Veljavnost ponudbe do:

Ne
Najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.

Finančna zavarovanja
Odprava napak
(samo za plavajoče pomole)

Vrsta zavarovanja

Znesek

Menica z menično
izjavo

5.000,00 EUR z DDV

Veljavnost
60 mesecev od
dobave plavajočih
pomolov

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku – za plavajoče pomole
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči:
 če izvajalec ne bo odpravil napake v dogovorjenem roku, obsegu in kakovosti skladno s pogodbo.
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti vsebinsko in pomensko enaka vzorcu, ki je
sestavni del te razpisne dokumentacije.
Merilo za izbor
Naročnik bo med popolnimi in pravilnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te
razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika, na podlagi merila »najnižja skupna
ponudbena vrednost za plavajoče pomole in privezni material« s katerim bo sklenil pogodbo.
Ponudbena cena
Ponudnik mora ponuditi ceno skladno s ponudbenim obrazcem »Ponudbena vrednost«. Cena mora biti v
EUR. Cena posamezne postavke mora biti zaokrožena na dve (2) decimalni mesti.
Cene morajo vključevati vse stroške dobavitelja, ki so potrebni za izvedbo naročila.
3
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Predmet javnega razpisa je izbira dobavitelja za: »Dobavo plavajočih pomolov«.
Elementi plavajočih pomolov so potrebni za podaljšanje obstoječih plavajočih pomolov A, B in C v
akvatoriju občinskega pristanišča v Izoli.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudniki morajo ponuditi dobavo razpisanega
blaga v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili dobavo vsega razpisanega blaga v celoti,
izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se
ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.
Z vzorcem pogodbe, ki je kot priloga sestavni del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, se
ponudnik seznani z načinom izvajanja pogodbe. Ponudnik mora izpolnjen (podatki, ki so ponudniku
znani), parafiran ter podpisan in žigosan vzorec pogodbe priložiti k ponudbeni dokumentaciji, s čimer
potrjuje, da se z vzorcem strinja.
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POJASNILA

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil. Naročnik
bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3.
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PODATKI O PONUDNIKU

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet
razpisa.
 Samostojna ponudba
Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje
vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima v
celoti prevzema izvedbo naročila.
 Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, ki jo 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 zastopa. V tem primeru naročnik v skladu
s 3. odstavkom 81. člena ZJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno
odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo
skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
 Ponudba s podizvajalcem
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki, kot
podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila. Ponudnik
mora v ponudbi natančno navesti kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo ali ponudnik nastopi s
podizvajalci, bo naročnik izpolnjevanje pogojev osnovne, poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti (6.
točka) ugotavljal za vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse
gospodarske subjekte skupaj.
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PREDLOŽITEV PONUDBE

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici, tako, da je na javnem odpiranju možno
preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici mora biti izpolnjen Obrazec NASLOVNICA.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov naročnika do
navedenega dne in ure, kot je to zapisano v tabeli Podatki o naročniku (1. točka). V primeru, da bodo
ponudbe prispele nepravočasno, bo naročnik takšne ponudbe izločil iz postopka odpiranja ponudb in
ponudbe neodprte vrnil na naslov ponudnika.
Ponudniki morajo izpolniti izjave in ponujeno ceno na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih
pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v kopijah,
vendar morajo ustrezati vsebini originala.
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 (ni dovoljeno spreminjati tehničnih popisov
naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo:
 Obrazec 1 - Ponudba ,
 Obrazec 2 - Izjava o izpolnjevanju pogojev in pogodbenih obveznosti,
 Obrazec 3 - Izjava o referencah s potrdilom,
 Obrazec 4 - Izjava ponudnika o izročitvi zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,
 Obrazec 5 - Parafiran vzorec pogodbe.
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UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili
ustrezna dokazila, zahtevana v 5. točki.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk:
A. Osnovna sposobnost ponudnika,
B. Poklicna sposobnost ponudnika,
C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ter
D. Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.
A. Osnovna sposobnost
1.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3.
2.
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
3.
Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje
ponudbe znaša 50 eurov ali več ali, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let
do dne oddaje ponudbe.
4.
Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
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Ob.2
Ob.2

Ob.2

Ob.2

B. Poklicna sposobnost
1.
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo
prevzema v ponudbi.
2.
Gospodarski subjekt mora biti vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih
registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da
lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem
dovoljenju ali članstvu.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila.
C. Ekonomska in finančna sposobnost
1.
Ponudnik v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo razpisa ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
2.
Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema
pravilno izstavljene fakture.
D. Tehnična in kadrovska sposobnost
1.
Ponudnik zagotavlja, da je ponujeni predmet skladen s tehničnimi specifikacijami
naročnika.
2.
Ponudnik je v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega naročila sam, ali s
podizvajalcem, ali s partnerjem v skupni ponudbi že izvedel vsaj dve (2) primerljivi dobavi
plavajočih pomolov, kot jo prevzame v ponudbi, vsako v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR
(brez DDV).
3.
Ponudnik zagotavlja dobavljivost rezervnih delov za plavajoče pomole najmanj 7 let od
prevzema.
4.
Ponudnik prevzame jamstvo za kakovost blaga po tem javnem naročilu v skladu z
garancijskim rokom, ki znaša:
- za plavajoče pomole 60 (šestdeset) mesecev od prevzema s strani naročnika,
- za privezni material veljajo garancije proizvajalca.
5.
Ponudnik v garancijski dobi zagotavlja odpravo napake v roku, ki ne sme biti daljši od 7
delovnih dni po pozivu naročnika – odzivni čas in mora k delu pristopiti takoj po prejemu poziva.
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TEHNIČNI ZAHTEVE ZA PLAVAJOČE POMOLE IN PRIVEZNI MATERIAL

Plavajoči pomoli za podaljšanje pomolov A,B in C v akvatoriju občinskega pristanišča v Izoli.
Opis
1. Element plavajočega pomola dolžine 10,0m, širine 2,50m, količina 3 kos.
2. Element plavajočega pomola dolžine 12,0m, širine 2,50m, količina 9 kos.
3. Privezna bitev, količina 150 kos – nosilnost primerna za plovila do 8 m (Skica bitve).
4. Inox privezna rinka, zunanji premer 140mm, notranji premer 100mm, premer profila 20mm,
skupaj s pritrdilnimi vijaki M24, količina 30 kos.
5. Veriga za sidrenje morskih oznak, črna:
- dimenzije 20 x 180 x 110, količina 1150 mt,
- dimenzije 30 x 270 x 165, količina, 123 mt,
rezana na dimenzije, določene s strani naročnika.
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Tehnične zahteve plavajočih pomolov
Plavajoči pomoli morajo biti konstrukcijsko primerni za vetrove do hitrosti 40 m/sek in max. višine vala
500mm v akvatoriju občinskega pristanišča.
Nosilnost plavajočega pomola mora biti min. 200 kg/m2.
Višina pohodne površine postavljenega plavajočega pomola mora biti 600mm nad vodno linijo s toleranco
+/- 50mm.
Elementi plavajočih pomolov morajo biti konstrukcijsko ter po odmiku pohodne površine od vodne gladine
primerni za montažo na obstoječe plavajoče pomole enakih dimenzij, znamke EUROFLOATS.
Zapisane dimenzije elementov plavajočih pomolov so zavezujoče, veljajo pa kot omejitev maksimalne
možne površine elementov pomolov. Plavajoči pomoli so sestavljeni iz posameznih elementov, ki so
medsebojno povezani, v skladu s projektom naročnika.
Ogrodje je sestavljeno iz vroče pocinkanega jekla (Fe360 ali enakovredno) iz UPN in IPE profilov (ali
enakovredno), ustrezno zvarjenih in s pripadajočimi varilskimi certifikati, po normah UNI EN ISO 1461.
Pomoli so opremljeni z betonskimi plovci, stene plovcev so iz mikroarmiranega betona, polnjeni s
poliestirenom.
Površina plavajočih pomolov mora biti pokrita z obstojnim tropskim lesom (vrste MASSARANDUBA ali
BALAU ali enakovredne), širine letve med 90mm in 100mm in debeline med 20 in 22mm, rjave nianse,
skladne z barvo obstoječih plavajočih pomolov, pritrjenim z inox vijaki s spodnje strani,.
Na obeh straneh pomola mora biti kineta namenjena elektro vodovodnim napeljavam. Kineta širine cca.
300mm mora imeti možnost pregleda preko pokrovov kinete izdelanih iz legiranega Al.
Vsi plavajoči pomoli morajo imeti izvrtane luknje v kovinski konstrukciji, ki so namenjene za pritrditev bitev
iz Al legure in inox pritrdilne ploščice, na razdalji vsakih 500mm. Naročnik ob podpisu pogodbe preda
načrt dejanske postavitve bitev.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti natančno tehnično dokumentacijo s fotografijami ponujenih elementov
plavajočih pomolov in vseh pripadajočih vgrajenih elementov, zaželeno v slovenskem jeziku, iz katere
mora biti nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti ustrezne certifikate ponujenih elementov plavajočih pomolov in vseh
pripadajočih ugrajenih delov.
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Privezne bitve
Ponudnik mora ponuditi privezne bitve iz Al legure in INOX pritrdilne ploščice, po skici v nadaljevanju.

Verige za sidrenje

Veriga za sidrenje
morskih oznak,
črna

Nazivni premer
d
20

Delitev
t
180

Širina
b
110

Količina

L=4 mt, 115 kos
L=6 mt, 40 kos
L=15 mt, 30 kos
Skupaj 1150 mt
Veriga za sidrenje
30
270
165
L=55 mt, 2 kos
morskih oznak,
L=13 mt, 1 kos
črna
Skupaj 123 mt
Zgoraj navedene dimenzije, razen nazivnega premera, lahko odstopajo za največ 5%.
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Slike obstoječega plavajočega pomola

Lokacija dobave
Izbrani dobavitelj bo moral naročeno blago dostaviti na lokacijo DAP - Občinsko pristanišče Izola,
Slovenija.
Dobavni rok
Maximalni dobavni rok za dobavo blaga je 60 (šestdeset) koledarskih dni od veljavnosti pogodbe.
Garancija
Izbrani dobavitelj prevzame jamstvo za kakovost dobavljenih plavajočih pomolov v skladu z garancijskim
rokom, ki znaša 60 (šestdeset) mesecev od prevzema s strani naročnika.
Predaja predmeta javnega naročila naročniku se izvede z ustreznim zapisnikom. Izbrani dobavitelj bo
naročniku izročil tudi vse potrebne in potrjene garancije.
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POUK O PRAVNEM SREDSTVU

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D, 63/13, 90/14-ZDU-1I in 60/17) 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 zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika
v postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110
0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, ter priložiti potrdilo o njenem
plačilu.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski postopek
v petih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za
predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Številka: 11-9-4099/2017
Datum: 5.12.2017

Predstojnik naročnika
Direktor
Denis Bele
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OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
NASLOVNICA

POŠILJATELJ:

Označi:
o Ponudba
o Sprememba
o Umik
»NE ODPIRAJ - PONUDBA«

Za javni razpis:
»Dobava plavajočih pomolov«
(Izpolni naročnik)
Datum in ura prispetja:__________________________
Način prispetja:________________________________
Zaporedna številka prispetja:____________________
Podpis prevzemnika:____________________________
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Javno podjetje
KOMUNALA IZOLA d.o.o.
Industrijska cesta 8
SI 6310 IZOLA
SLOVENIJA

Obrazec 1

PONUDBA
NAROČNIK
Firma oz. ime:
Naslov:
Predmet javnega naročila:

Komunala Izola d.o.o.
Industrijska cesta 8
6310 Izola
Dobava plavajočih pomolov

PONUDNIK
Ponudnik

Partner v skupni ponudbi

Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
transakcijskega
računa:
Številka telefona:
Elektronska
pošta
za
obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika
za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:
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Obrazec 1

PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI (ustrezno označite)
DA

NE

TABELA ZA PODIZVAJALCE

1.
Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Opis del

transakcijskega

Delež
oddanih del
v
podizvajanje v % od celote

2.
Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka
računa:
Opis del

transakcijskega

Delež
oddanih del
v
podizvajanje v % od celote
*V primeru da ponudnik nastopa z več podizvajalci, tabelo ustrezno kopira.
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Obrazec 1
PONUDBENI PREDRAČUN št.___________
Na osnovi javnega naročila za predmet »Dobava plavajočih pomolov«, objavljenega na Portalu javnih
naročil dne ______ 2017 pod št._________ in v skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila, naša ponudba znaša:
Opis

e.m.

količina

Dobava elementov plavajočih
pomolov dolžine 10,0m, širine 2,50m.
Pomoli so sestavljeni iz vroče
cinkanega jeklenega nosilnega
okvirja in betonskih plovcev s
polnilom iz polistirena ter pohodne
površine iz tropskega lesa. Nosilnost
pomola min. 200kg/m2. V ceni je
zajet ves material potreben za
montažo in spajanje pomolov.

kos

3,00

Dobava elementov plavajočih
pomolov dolžine 12,0m, širine 2,50m.
Pomoli so sestavljeni iz vroče
cinkanega jeklenega nosilnega
okvirja in betonskih plovcev s
polnilom iz polistirena ter pohodne
površine iz tropskega lesa. Nosilnost
pomola min. 200kg/m2. V ceni je
zajet ves material potreben za
montažo in spajanje pomolov.

kos

9,00

Dobava in montaža priveznih bitev iz
Al legure in INOX pritrdilne ploščice.
V ceni je zajeta bitev, ustrezen
pritrdilni material za montažo, rezanje
lesenih letev pomola ter vsa dodatna
in zaščitna dela potrebna za
montažo.

kos

150,00

Inox privezna rinka, zunanji premer
140mm, notranji premer 100mm,
premer profila 20mm, skupaj s
pritrdilnimi vijaki M24.

kos

30,00

Veriga za sidrenje morskih oznak,
črna, dim. 20 x 180 x 110,
rezana na dimenzije, določene s
strani naročnika.

mt

1150,00

Veriga za sidrenje morskih oznak,
črna, dim. 30 x 270 x 165,
rezana na dimenzije, določene s
strani naročnika.

mt

123,00

vroče cinkani visokoodporni škopci
VOTSK D28 mm z varovalko

kos

50,00

vroče cinkani visokoodporni škopci
VOTSK D22 mm z varovalko

kos

210

poliestrska vrv za,
premera 12 mm,
tip Armare Sea-King ali enakovredno

mt

2400,00

Skupna ponudbena vrednost za
plavajoče pomole in privezni
material v EUR brez DDV
DDV 22%
Vrednost skupaj v EUR z DDV
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Znamka
ponujenega
blaga

Cena / e.m.

Vrednost

Ponudnik mora ponuditi blago po vseh postavkah iz ponudbe. Ponudbene cene so fiksne. Končna
vrednost je izražena v evrih (EUR) in se mora zaokrožiti na največ dve (2) decimalki. V ponudbeni ceni je
zajet davek na dodano vrednost, ki je prikazan ločeno. V končno ceno so zajeti vsi stroški ponudnika
(prevozni, špediterski, dostava, DDV, popusti). Ponudnik mora pri oblikovanju vrednosti ponudbe
upoštevati vse tehnične zahteve predmeta naročila, ki so navedene v razpisni dokumentaciji.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- natančno tehnično dokumentacijo s fotografijami ponujenih elementov plavajočih pomolov in vseh
pripadajočih vgrajenih elementov ter priveznega materiala, zaželeno v slovenskem jeziku, iz katere mora
biti nedvoumno razvidno, da ponujeno blago izpolnjuje naročnikove tehnične zahteve,
- ustrezne certifikate ponujenih elementov plavajočih pomolov in vseh pripadajočih ugrajenih delov.
Naročniku izjavljamo:
- da ponujamo predmet naročila skladno z navedenimi tehničnimi specifikacijami in ostalimi
zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
-

da je naša ponudba veljavna najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb,

-

da bomo naročeno blago dostavili na lokacijo DAP – Občinsko pristanišče Izola, Slovenija,

-

da je maximalni dobavni rok za dobavo blaga 60 (šestdeset) koledarskih dni od veljavnosti
pogodbe,

-

da zagotavljamo dobavljivost rezervnih delov za plavajoče pomole najmanj 7 (sedem) let od
prevzema,

-

da garancijska doba za plavajoče pomole znaša 60 (šestdeset) mesecev od predaje naročniku v
uporabo in da bomo naročniku izročili tudi vse potrebne in potrjene garancije (predaja predmeta
javnega naročila se izvede z ustreznim zapisnikom),

-

da odzivni čas za odpravo napak v garancijski dobi ne bo daljši od 7 (sedem) dni po pozivu
naročnika in da bomo k delu pristopili takoj po prejemu poziva.

Žig in podpis ponudnika

Datum: __________________
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Obrazec 2

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI

1. OSNOVNA SPOSOBNOST
Izjavljamo:


da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili pravnomočno
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena ZJN-3,



da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,



da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi
države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na
dan oddaje ponudbe nismo imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe,



da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

2. POKLICNA SPOSOBNOST
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
Pri _____________________________________________________________
(organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran)
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:
1. ______________________________________________________________
2. ______________________________________________________________
3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________
Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzemamo v
ponudbi ter, da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v
kateri ima gospodarski subjekt sedež.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v
svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
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3. EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
Izjavljamo,


da v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo razpisa nismo imeli blokiranega transakcijskega računa,



da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:


da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in popisov blaga za
izvedbo javnega naročila.

Ponudniki morajo v zvezi s predmetom naročila upoštevati vse veljavne predpise, normative in standarde,
ki veljajo v Republiki Sloveniji.

Žig in podpis ponudnika

Datum: _____________

navodilo: Ponudnik / podizvajalec / partner mora obrazec št. 2 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in
podpisana s strani pooblaščene osebe. Obrazec se izpolni tudi za vsakega od podizvajalcev in za vsakega od
partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Ponudnik obrazec lahko kopira.
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Obrazec 3

IZJAVA O REFERENCAH
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih pred objavo tega javnega naročila sami, ali s podizvajalcem, ali
s partnerjem v skupni ponudbi že izvedli vsaj dve (2) primerljivi dobavi plavajočih pomolov, kot jo
prevzemamo v ponudbi, vsako v vrednosti najmanj 80.000,00 EUR (brez DDV).

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Vrednost pogodbe v
EUR brez DDV

Leto realizacije

Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja referenčnih del, navedenih na tem obrazcu pri naročniku leteh.

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja 2 (dva) Potrdila, ki so priloga Izjavi o referencah.

Žig in podpis ponudnika

Datum: _____________
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POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
(naslov)

___________________________________________
___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je ponudnik

(naziv)

(naslov)

___________________________________________

___________________________________________

za nas dobavil:
________________________________________________________________
________________________________________________________________
kraj: __________________________________________________
v vrednosti ___________________________________________v EUR brez DDV
v obdobju od _______________ do _________________ .
(dan.mesec.leto)
(dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kakovostnega, strokovnega in korektnega
dobavitelja. Dobavitelj je dobavo izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dobave so bile opravljene
pravilno in pravočasno, v dogovorjenem roku ter v skladu z dogovorjenimi tehničnimi specifikacijami.
Priporočilo izdajamo na zahtevo dobavitelja za prijavo na javni razpis.

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Datum:__________________
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Obrazec 4

IZJAVA O IZROČITVI
ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Izjavljamo:


da bomo skupaj s predajo plavajočih pomolov naročniku izročili zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 5.000,00 EUR z DDV, z veljavnostjo 60 mesecev od dobave plavajočih
pomolov,



da smo seznanjeni s tem, da če ne bomo odpravili napake v dogovorjenem roku, bo naročnik unovčil
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku,

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.
VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Za zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega
naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za »Dobavo plavajočih pomolov«, ki je bil objavljen
na Portalu javnih naročil dne ________________, številka objave _______________, izročamo naročniku
Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, 1 (eno) menico v višini 5.000,00 EUR z DDV
(z besedo pettisoč 00/100 evrov), za odpravo napak v garancijskem roku.
Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika:
naziv ponudnika:____________________________________________________________
naslov ponudnika:___________________________________________________________
priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________
priimek in ime _____________________ kot_______________ podpis_________________
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice.
Naročnika Komunalo Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, pooblaščamo, da menico unovči, če
izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu in
roku.
Menica je izpolnjena s klavzulo »BREZ PROTESTA« in plačljiva na prvi poziv.
Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________,
ki vodi transakcijski račun št.__________________________________________________
Priloga: menica

Datum:___________

Žig
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Podpis ponudnika

Obrazec 7

VZOREC POGODBE
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola,
ki ga zastopa direktor Denis Bele,
matična številka:
5156858000
ID za DDV:
SI70981515
transakcijski račun:
SI56 1010 0002 9080 595 Banka Intesa Sanpaolo d.d.
(v nadaljevanju: naročnik)
in
_________________________________________________________
_________________________________________________________
matična številka:
davčna številka:
transakcijski račun,
(v nadaljevanju: dobavitelj)
skleneta

POGODBO
ZA DOBAVO PLAVAJOČIH POMOLOV IN PRIVEZNEGA MATERIALA
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
 je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedel javni razpis za
oddajo javnega naročila po postopku naročila male vrednosti za »Dobavo plavajočih pomolov«, ki
je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne __________, pod številko objave ____________,
 je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje in prejetih ponudb z Obvestilom o odločitvi o
oddaji javnega naročila številka ____________, z dne ___________, izbral dobavitelja kot
najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Dobava plavajočih pomolov«,
 je Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila postalo pravnomočno.
2. člen
S to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa dobavi blago, ki je predmet te pogodbe pod pogoji,
določenimi v razpisni dokumentaciji in tej pogodbi.
3. člen
Dobavitelj bo blago, ki je predmet te pogodbe dobavil skladno s ponudbo št._________________, z dne
_____________________, ki je priloga tej pogodbi, v skupni vrednosti:
____________________________ EUR brez DDV
(z besedo __________________________________________________ __/100)
Na navedeno pogodbeno vrednost dobavitelj obračuna naročniku ob izstavitvi računa DDV v skladu z
veljavno zakonodajo.
4. člen
Dobavitelj bo tekom izvajanja naročila sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
__________________________________________________________________________
Brez predhodnega soglasja naročnika dobavitelj ne sme zamenjati podizvajalce, navedene v prvem
odstavku tega člena.
Dobavitelj v celoti odgovarja za delo podizvajalcev.
(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bo v končni pogodbi, v kolikor bo ponudnik v ponudbi navedel
podizvajalce).
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Dobavitelj se obvezuje, da bo naročilo po tej pogodbi izvajal brez podizvajalcev.
(opomba: odstavek bo v pogodbi, v kolikor ponudnik v svoji ponudbi ne bo navedel podizvajalcev).
5. člen
Dobavitelj bo naročniku za dobavljeno blago izstavil račun. Račun bo dobavitelj izstavil po količinskem in
kakovostnem prevzemu. Obvezna priloga računa je primopredajni zapisnik, podpisan s strani
predstavnika naročnika.
Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 dni od prejema, na transakcijski račun dobavitelja, številka:
________________________________.
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za plačilo. V primeru, da je zadnji dan za plačilo
dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan.
6. člen
Maximalni dobavni rok za dobavo blaga, ki je predmet te pogodbe je 60 koledarskih dni od veljavnosti
pogodbe.
Dobavitelj blago po tej pogodbi dostavi na lokacijo DAP - Občinsko pristanišče Izola, Slovenija.
Dobavitelj mora ob predaji plavajočih pomolov naročniku v uporabo, za te izročiti menico z menično izjavo
za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5.000,00 EUR z DDV.
7. člen
Dobavitelj bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije ter pogodbe in
pogodbenih pogojev v količini, kakovosti in rokih, sicer lahko naročnik razdre pogodbo.
8. člen
Dobavitelj prevzame jamstvo za kakovost blaga po tem javnem naročilu v skladu z garancijskim rokom, ki
znaša:
- za plavajoče pomole 60 (šestdeset) mesecev od prevzema s strani naročnika,
- za privezni material veljajo garancije proizvajalca.
Naročnik lahko oporeka kakovost blaga po tej pogodbi v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi
neustrezno kakovost.
V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napake, ki jo je dobavitelj dolžan odpraviti.
9. člen
Odzivni čas za odpravo napak v garancijski dobi je največ 7 (sedem) dni od poziva naročnika. Dobavitelj
mora k delu pristopiti takoj, ko je poziv sprejel.
Če dobavitelj ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen
odpraviti naročnik, na račun dobavitelja. Naročnik v takem primeru unovči menico za odpravo napak v
garancijskem roku.
10. člen
Dobavitelj zagotavlja dobavljivost rezervnih delov za plavajoče pomole najmanj 7 (sedem) let od
prevzema.
11. člen
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
 pridobitev posla ali
 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
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organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku,
posredniku;
je nična.
12. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je ______________________________.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelj po tej pogodbi je ______________________________.
13. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bosta
ravnali kot dobra strokovnjaka. Za škodo povzročeno tretjim naročnik ne odgovarja.
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za rešitev spora pristojno
sodišče v Kopru.
14. člen
Ta pogodba se sme spreminjati samo s soglasjem obeh pogodbenih strank.
Vsaka pogodbena stranka lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve pogodbe, ki se dogovorijo
in uredijo pisno v obliki dodatkov k tej pogodbi.
15. člen
Vse, kar ni opredeljeno v tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki urejali v skladu z dobrimi poslovnimi običaji
ter v skladu z Obligacijskim zakonikom.
16. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Pogodba je napisana je v 2 izvodih, ki imajo značaj originala, od katerih prejme vsaka stranka po 1 izvod.
Datum:
Številka:
NAROČNIK
Komunala Izola d. o. o.
Direktor
Denis Bele

DOBAVITELJ

Navodilo: Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti v celoti (podatki, ki so ponudniku znani), parafirati vsako stran, ter
zadnjo stran pogodbe podpisati in žigosati.
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