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POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Eko-park d.o.o. Lendava,Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, ki ga zastopa direktor Jožef Gerenčer,

dipl.ekon.

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne
dokumentacije za oddajo javnega naročila:

NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA.

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro
ponudnika.

S spoštovanjem!

Eko-park d.o.o. Lendava
Direktor:
Jožef Gerenčer, dipl.ekon.
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1. SPLOŠNA DOLOČILA
1.1.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je Najem dolgoročnega kredita v skupni višini 600.000,00 EUR, in sicer:
a) 1. Sklop: Dolgoročni kredit z ročnostjo 10 let
b) 2. Sklop: Dolgoročni kredit z ročnostjo 10 let
c) 3. Sklop: Dolgoročni kredit z ročnostjo 6 let
Predmet je podrobneje opisan v nadaljevanju razpisne dokumentacije.
1.2.

Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je Eko-park d.o.o. Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava. Pogodbo z izbranim
ponudnikom podpiše direktor naročnika.
1.3.

Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno s določbami:
• Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/2011 in 90/12; v nadaljevanju
ZJN-2),
• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60-),-ZTP-D; v nadaljevanju
ZPVPJN)
• ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter ostalih predpisov, ki se nanašajo na
predmet naročila.
1.4.

Jezik in denarna enota

Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno
dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala.
Finančni podatki morajo biti podani v evrih.
1.5.

Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil ali pisno po
elektronski pošti na naslov: branka.bensa@eko-park.si, pod šifro JN-1/2014 - NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA,
vendar najkasneje do 6 dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na
spletnem naslovu podjetja Eko-park d.o.o. Lendava (http://www.eko-park.si/) na mestu, kjer je objavljena razpisna
dokumentacija ter na portalu javnih naročil, najkasneje šest (6) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem,
da bo zahteva posredovana pravočasno.
1.6.

Variantna ponudba

Naročnik bo sprejemal variantne ponudbe.
1.7.

Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudbe je 10.2.2014 do 9:00 ure
na naslov:
Eko-park d.o.o. Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava.
Ponudba mora biti oddana v ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec (priloga 6).
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V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu v tajništvu podjetja.
Nepravočasne ponudbe bo naročnik neodprte vrnil ponudnikom.
1.8.

Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo 10.2.2014 ob 10:00 uri v sejni sobi, na sedežu Javnega podjetja Eko-park d.o.o.
Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, s
pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem.
(priloga 7)
1.9.

Dopustne dopolnitve ponudbe

Naročnik sme od ponudnika zahtevati dopolnitev njegove ponudbe v kolikor ugotovi, da je ponudba formalno
nepopolna. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako
ponudbo izločil.
Ponudnik ne sme spreminjati oz. dopolnjevati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se
veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko
vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku
javnega naročanja.
Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen.
Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila.
1.10.

Opredelitev postopka in sklenitev pogodbe

Naročnik bo predmet javnega naročila izvedel po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ter izbral
ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.
Naročnik bo, v kolikor bo ocenil za smiselno, izvedel s ponudniki tudi pogajanja. Pogajanja bodo izvedena z vsemi
ponudniki, ki so predali popolne ponudbe pod enakimi pogoji.
Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodb
pisno.
1.11.

Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Ur. l. RS, št. 43/11, 60-),-ZTP-D; v nadaljevanju ZPVPJN).
1.12.

Zaupnost podatkov

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne
bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na
odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov.
1.13.

Jamstvo za napake

Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na predmetu
javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.
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Prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe

Naročnik lahko v skladu z 80. členom Zakona o javnem naročanju kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega
naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve od oddaje javnega
naročila.
1.15.

Kontaktna oseba

Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Branka Bensa, elektronska pošta: branka.bensa@eko-park.si.

2. PONUDBENI POGOJI
2.1.

Splošne zahteve

2.1.1.

Celovitost ponudbe

Javno naročilo se izvaja za 3 sklope. Ponudnik mora podati ponudbo za vse tri sklope in v celotni višini 600.000,00
EUR. Ponudnik mora ponuditi celotno razpisano višino dolgoročnega kredita za posamezni sklop.
Ponudbe, ki bodo zajemale samo posamezni sklop ali samo del razpisane višine, bodo zavrnjene.
2.1.2.

Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti veljavna še najmanj 60 dni po datumu odpiranja ponudb.
2.2.

Posebne zahteve

2.2.1.

Ponudbena cena in drugi pogoji

Ponudbeno ceno predstavljajo skupni stroški financiranja, ki obsegajo stroške obresti, odobritve in vse morebitne
druge stroške (vodenja kredita, stroške predčasnega odplačila ipd.). Skupne stroške financiranja ponudnik izračuna
tako, da upošteva vse stroške, ki jih izračuna za celotno dobo koriščenja kredita (6 oz. 10 let, odvisno od sklopa).
Ponudnik v ponudbi navede tudi vse ostale zahtevane pogoje in zaveze: zavarovanje kredita, morebitne finančne
klavzule, ostali pogoji.
2.2.2.

Pogodba

Ponudnik mora v svoji ponudbi predložiti svoj predlog kreditne pogodbe. Vsebina pogodbe ne sme biti v nasprotju
z zahtevami naročnika iz te razpisne dokumentacije. Ponudnik v pogodbi navede podatke o višini in namenu
kredita, vseh stroških financiranja ter vse druge zahtevane pogoje. Ponudnik lahko predlaga tudi več pogodb, to je
za vsak sklop posebej.
Pogodbo, ki se bo sklenila na podlagi tega javnega naročila velja izključno za najem dolgoročnega kredita.
Ponudnik vzorec pogodbe priloži v prilogi 3.
Pri izbiri ponudnika, bo naročnik upošteval tudi vsebino pogodbe in ostale zaveze ter pogoje, glede na merila,
določena v tej razpisni dokumentaciji.
Izbrani ponudnik bo z naročnikov sklenil pogodbo in omogočil črpanje kredita najkasneje do 11.4.2014.
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Ostale zahteve

1. SKLOP:
Ostale zahteve naročnika:
• Vrednost kredita: 405.000,00 EUR
• Ročnost kredita – 10 let;
• Namen kredita – nakup in ureditev poslovnih prostorov;
• Obrestna mera – po možnosti v dveh variantah:
o fiksna obrestna mera za ves čas trajanja pogodbe oz. kredita in/ali
o variabilna obrestna mera – referenčna obrestna mera EURIBIR + fiksen pribitek
• Plačilo obresti – mesečno za pretekli mesec;
• Plačilo stroškov vodenja kredita – mesečno za pretekli mesec;
• Plačilo stroškov odobritve kredita – na podlagi računa ponudnika, po sklenitvi pogodbe;
• Predčasno vračilo oziroma odstop od pogodbe – možnost odstopa od pogodbe in predčasnega vračila
glavnice, z navedbo morebitnih dodatnih stroškov v tem primeru;
• Dodatne obveznosti – v času trajanja pogodbe ponudnik ne sme uvajati dodatnih obveznosti, ki niso bile
znane ob sklenitvi pogodbe;
• V času od sklenitve pogodbe do dokončnega črpanja dolgoročnega kredita, ponudnik naročniku ne sme
zaračunavati stroškov rezervacije sredstev, ali obresti za nečrpan del kredita;
• Določbe splošnih pogojev ponudnika, ki so v nasprotju z zahtevami naročnika, se za naročnika ne
uporabljajo;
• Zavarovanje kredita – kredit se zavaruje z bianko menicami naročnika, z menično izjavo in pooblastilom za
unovčitev ter z vpisom zastavne pravice na nepremičninah, ki so predmet financiranja.

2. SKLOP:
Ostale zahteve naročnika:
• Vrednost kredita: 125.000,00 EUR
• Ročnost kredita – 10 let;
• Namen kredita – nakup tovornega vozila za kontejnerski odvoz odpadkov;
• Obrestna mera – po možnosti v dveh variantah:
o fiksna obrestna mera za ves čas trajanja pogodbe oz. kredita in/ali
o variabilna obrestna mera – referenčna obrestna mera EURIBIR + fiksen pribitek
• Plačilo obresti – mesečno za pretekli mesec;
• Plačilo stroškov vodenja kredita – mesečno za pretekli mesec;
• Plačilo stroškov odobritve kredita – na podlagi računa ponudnika, po sklenitvi pogodbe;
• Predčasno vračilo oziroma odstop od pogodbe – možnost odstopa od pogodbe in predčasnega vračila
glavnice, z navedbo morebitnih dodatnih stroškov v tem primeru;
• Dodatne obveznosti – v času trajanja pogodbe ponudnik ne sme uvajati dodatnih obveznosti, ki niso bile
znane ob sklenitvi pogodbe;
• V času od sklenitve pogodbe do dokončnega črpanja dolgoročnega kredita, ponudnik naročniku ne sme
zaračunavati stroškov rezervacije sredstev, ali obresti za nečrpan del kredita;
• Določbe splošnih pogojev ponudnika, ki so v nasprotju z zahtevami naročnika, se za naročnika ne
uporabljajo;
• Zavarovanje kredita – kredit se zavaruje z bianko menicami naročnika, z menično izjavo in pooblastilom za
unovčitev, ter z vpisom zastavne pravice na premičninah, ki so predmet financiranja.
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3. SKLOP:
Ostale zahteve naročnika:
• Vrednost kredita: 70.000,00 EUR
• Ročnost kredita – 6 let;
• Namen kredita – nakup zabojnikov za odpadke;
• Obrestna mera – po možnosti v dveh variantah:
o fiksna obrestna mera za ves čas trajanja pogodbe oz. kredita in/ali
o variabilna obrestna mera – referenčna obrestna mera EURIBIR + fiksen pribitek
• Plačilo obresti – mesečno za pretekli mesec;
• Plačilo stroškov vodenja kredita – mesečno za pretekli mesec;
• Plačilo stroškov odobritve kredita – na podlagi računa ponudnika, po sklenitvi pogodbe;
• Predčasno vračilo oziroma odstop od pogodbe – možnost odstopa od pogodbe in predčasnega vračila
glavnice, z navedbo morebitnih dodatnih stroškov v tem primeru;
• Dodatne obveznosti – v času trajanja pogodbe ponudnik ne sme uvajati dodatnih obveznosti, ki niso bile
znane ob sklenitvi pogodbe;
• V času od sklenitve pogodbe do dokončnega črpanja dolgoročnega kredita, ponudnik naročniku ne sme
zaračunavati stroškov rezervacije sredstev, ali obresti za nečrpan del kredita;
• Določbe splošnih pogojev ponudnika, ki so v nasprotju z zahtevami naročnika, se za naročnika ne
uporabljajo;
• Zavarovanje kredita – kredit se zavaruje z bianko menicami naročnika, z menično izjavo in pooblastilom za
unovčitev, ter z vpisom zastavne pravice na premičninah, ki so predmet financiranja.

2.3.

Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je Najem dolgoročnega kredita v skupni višini 600.000,00 EUR, in sicer:
a) 1. Sklop: Dolgoročni kredit v višini 405.000,00 EUR in z ročnostjo 10 let
b) 2. Sklop: Dolgoročni kredit v višini 125.000,00 EUR in z ročnostjo 10 let
c) 3. Sklop: Dolgoročni kredit v višini 70.000,00 EUR in z ročnostjo 6 let
Dolgoročni kredit najemamo za javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava.

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
3.1.

Osnovna sposobnost ponudnika

A: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2.
B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je oddal ponudbo, v skladu
s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle neplačane obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, kot to določa tretji odstavek
42. člena ZJN-2.
C: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se izteče rok za oddajo
ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS, kot to določa 3. odstavek 42. člena ZJN-2.
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D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če:
− je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo;
− je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu
še ni odločilo;
− je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in
sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
− je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
− mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih
pravil;
− je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena tega zakona, v tem ali predhodnih
postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.

DOKAZILA:
Ponudnikom v skladu z šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 ni potrebno priložiti tistih dokazil o podatku, o katerem
državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco.
A in B: Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko A in B z dokazilom iz uradne evidence. V kolikor k ponudbi
ni priloženo tako dokazilo, ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev
ponudnika« (priloga 4 s pripadajočimi obrazci) in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika« (priloga 5).
C: Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko C s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«.
D: Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko D s pisnim dokazilom, ki izkazuje izpolnjevanje navedenih
pogojev. Če država v kateri ima ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov in vsi v ponudbi navedeni
podizvajalci svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko D s
podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« in s predložitvijo izpolnjenega obrazca 3 k Prilogi 4.
3.2.

Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti
ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti
dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 4).
3.3.

Ostale zahteve in pogoji naročnika

Ponudniku, skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, ni smela
biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti
pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04, 65/08).
Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih
subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur. l. RS, št.
69/11-UPB2), naročniki ne smejo sodelovati.
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Ponudnik v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve
korupcijskih tveganj predloži izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika,
vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Podatke bo moral predložiti tudi za posamezne
člane skupne ponudbe in podizvajalce (Obrazec 2 k prilogi 4).

4. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA
Merila za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena. Najnižja cena je cena, navedena v ponudbi ponudnika.
(Priloga 2A/2B)
Naročnik bo med variantnimi ponudbami izbral tisto, ki bo ob izpolnjevanju vseh pogojev, na dan odpiranja
ponudb imela najnižjo skupno ponudbeno ceno.

5. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
5.1.

Izdelava ponudbe

Ponudba mora biti izdelana tako, da:
-

vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 5.2 poglavju razpisne dokumentacije,
je v celoti zapečatena in zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti,
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata,
ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta
tako, kot je bila predana,
je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano.

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe in
osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije.
Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno. Sestavni del razpisne
dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter dodatna
pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za javna naročila in na spletni strani
www.eko-park.ski, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.
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5.2.

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju:
PODATKI O PONUDNIKU

priloga

1

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati.
PONUDBA

priloga

2A in 2B

Ponudnik mora priložiti oba obrazca ter ju izpolniti, podpisati in žigosati.
VZOREC POGODBE

priloga

3

priloga

4

priloga

5

Ponudnik mora predložiti svoj izpolnjen vzorec pogodbe.
IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA
Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik izpolni tudi obrazce k prilogi 4.
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

Vsi zakoniti zastopniki (glavnega) ponudnika morajo obrazec priloge 5 in obrazec k prilogi 5 izpolniti, podpisati in
žigosati ter priložiti v ponudbi.
OBRAZEC ZA KUVERTO

priloga 6

Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto.
OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

priloga 7

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti
strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb.
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PODATKI O PONUDNIKU

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

priloga

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Odgovorna oseba (podpisnik
pogodbe)
-

funkcija

-

telefon

-

telefax

-

e-mail

Kontaktna oseba
-

funkcija

-

telefon

-

telefax

-

e-mail

Transakcijski račun
Matična banka
ID številka za DDV
Matična številka

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)

1

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

PONUDBA
PONUDBA št.
za javno naročilo: JN 1/2014 - NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA – fiksna obrestna mera

1.

OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM KREDITU

PONUDNIK
SKLOP 1:
VIŠINA KREDITA
DOBA KREDITIRANJA
OBRESTNA MERA
SKLOP 2:
VIŠINA KREDITA
DOBA KREDITIRANJA
OBRESTNA MERA
SKLOP 3:
VIŠINA KREDITA
DOBA KREDITIRANJA
OBRESTNA MERA

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

priloga

2A

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
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2.

PONUDBENA CENA

Zap. št.

Postavka

SKLOP 1:
1.

OBRESTI

2.

STROŠKI ODOBRITVE KREDITA

3.

STROŠKI VODENJA KREDITA

4.

MOREBITNI DRUGI STROŠKI
- _
- _
- _
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(5=1+2+3+4)

5.

Zap. št.

Postavka

SKLOP 2:
1.

OBRESTI

2.

STROŠKI ODOBRITVE KREDITA

3.

STROŠKI VODENJA KREDITA

4.

MOREBITNI DRUGI STROŠKI
- _
- _
- _
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(5=1+2+3+4)

5.

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

% od ponujene višine
kredita

Znesek v EUR

Znesek v EUR v
celotni dobi
kreditiranja

% od ponujene višine
kredita

Znesek v EUR

Znesek v EUR v
celotni dobi
kreditiranja
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Zap. št.

Postavka

SKLOP 3:
1.

OBRESTI

2.

STROŠKI ODOBRITVE KREDITA

3.

STROŠKI VODENJA KREDITA

4.

MOREBITNI DRUGI STROŠKI
- _
- _
- _
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(5=1+2+3+4)

5.

Postavka

% od ponujene višine
kredita

Znesek v EUR

Znesek v EUR

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

Znesek v EUR v
celotni dobi
kreditiranja

Znesek v EUR v celotni dobi
kreditiranja

SKLOP 1+ SKLOP 2+ SKLOP 3:
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(SKLOP 1 +SKLOP 2+ SKLOP 3)

3.

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je _________ dni (minimalno 60 dni od datuma odpiranja ponudb)

(kraj, datum)

žig

Opomba: Vsako stran ponudbe je potrebno parafirati in žigosati.

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)
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PONUDBA
PONUDBA št.
za javno naročilo: JN 1/2014 - NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA – variabilna obrestna mera

4.

OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM KREDITU

5.

OSNOVNI PODATKI O PONUJENEM KREDITU

PONUDNIK
SKLOP 1:
VIŠINA KREDITA
DOBA KREDITIRANJA
OBRESTNA MERA
SKLOP 2:
VIŠINA KREDITA
DOBA KREDITIRANJA
OBRESTNA MERA
SKLOP 3:
VIŠINA KREDITA
DOBA KREDITIRANJA
OBRESTNA MERA

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

priloga

2B

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
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6.

PONUDBENA CENA

Zap. št.

Postavka

SKLOP 1:
1.

OBRESTI

2.

STROŠKI ODOBRITVE KREDITA

3.

STROŠKI VODENJA KREDITA

4.

MOREBITNI DRUGI STROŠKI
- _
- _
- _
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(5=1+2+3+4)

5.

Zap. št.

Postavka

SKLOP 2:
1.

OBRESTI

2.

STROŠKI ODOBRITVE KREDITA

3.

STROŠKI VODENJA KREDITA

4.

MOREBITNI DRUGI STROŠKI
- _
- _
- _
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(5=1+2+3+4)

5.

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

% od ponujene višine
kredita

Znesek v EUR

Znesek v EUR v
celotni dobi
kreditiranja

% od ponujene višine
kredita

Znesek v EUR

Znesek v EUR v
celotni dobi
kreditiranja
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Zap. št.

Postavka

SKLOP 3:
1.

OBRESTI

2.

STROŠKI ODOBRITVE KREDITA

3.

STROŠKI VODENJA KREDITA

4.

MOREBITNI DRUGI STROŠKI
- _
- _
- _
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(5=1+2+3+4)

5.

% od ponujene višine
kredita

Postavka

Znesek v EUR

Znesek v EUR

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

Znesek v EUR v
celotni dobi
kreditiranja

Znesek v EUR v celotni dobi
kreditiranja

SKLOP 1+ SKLOP 2+ SKLOP 3:
SKUPNA PUNUDBENA CENA
(SKLOP 1 +SKLOP 2+ SKLOP 3)

7.

VELJAVNOST PONUDBE

Veljavnost ponudbe je _________ dni (minimalno 60 dni od datuma odpiranja ponudb)

(kraj, datum)

žig

Opomba: Vsako stran ponudbe je potrebno parafirati in žigosati.

Ponudnik mora predložiti svoj vzorec pogodbe.

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
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IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA

Ponudnik

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

priloga

4

,

ki oddajamo ponudbo na javno naročilo:
JN 1/2014 - NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA, podajamo naslednje izjave:

1. IZJAVO O OSNOVNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 91/11):
− hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja.
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2 oziroma 81.a člena
ZJNVETPS in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil.
IZJAVLJAMO, da:
− nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidacijskem postopku,
− naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslovanje,
postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za
oddajo ponudb, v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali
delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik
subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega
prenehanja,
− nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika,
− nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika.
IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek
postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da z
našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v
katerem koli podobnem položaju.
IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij
nismo zagotovil.
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2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI
IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice v kateri
imamo registrirano dejavnost.
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer imamo
sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno.

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI
IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo blaga, ki je predmet javnega naročila.
IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa pri
katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
IZJAVLJAMO, da v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti.

4. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi razpisnimi pogoji javnega naročila št. JP-04/2012- NAJEM DOLGOROČNEGA
KREDITA.
IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa
Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04, 65/08).
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2), naročniki ne smejo sodelovati.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo!!!

(kraj, datum)

(kraj, datum)

žig

(naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe)

žig

(podpis odgovorne osebe)
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Obrazec 1 k prilogi 4

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE

__________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, Trg
Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega
naročila z oznako JN 1/2014- NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz
kazenske evidence.

Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________
Matična številka podjetja: _________________________________________________________

(kraj, datum)

Žig

(podpis odgovorne osebe)
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Obrazec 2 k prilogi 4
IZJAVA
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):
Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________
Sedež podjetja: _______________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________
Matična številka podjetja: _______________________________________________________________
ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom JN 1/2014- NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA posredujemo na osnovi šestega odstavka
14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih
družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje,
da so povezane družbe s ponudnikom.
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z
udeležbo tihih družbenikov:
Št.

Naziv

Sedež

Delež lastništva v
%

1.
2.
3.
….
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z
udeležbo tihih družbenikov:
Št.
1.
2.
3.
…

Ime in priimek

Naslov stalnega bivališča

Delež lastništva v
%

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
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IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim
ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:
Št.
1.
2.
3.
….

Naziv

Sedež

Matična številka

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih
družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe.
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne
izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki
spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

__________________________
(Kraj in datum)

Žig

_____________________________
(Naziv in podpis zakonitega zastopnika
ponudnika)
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Obrazec 3 k prilogi 4

PODATKI O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU
JAVNEGA NAROČANJA

Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. JN 1/2014 - NAJEM
DOLGOROČNEGA KREDITA, bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju, pri
davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-UPB4 (Uradni list
RS, št. 13/2011), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali
ponudnika, in sicer o višini:
− zapadlih neplačanih davčnih obveznosti;
− davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba
zadržana;
− davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni potekel
rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti.

Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________
Sedež podjetja: ________________________________________________________________
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________
Davčni urad: ___________________________________________
Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): ____________________________________________

(kraj, datum)

žig

(Podpis odgovorne osebe ponudnika)

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si
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Ime in priimek
EMŠO

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku KZ-1 (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 91/11):
•

hudodelsko združevanje,

•

sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,

•

goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter

•

pranje denarja.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti.

(kraj, datum)

žig

( podpis zakonitega zastopnika)

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam javno podjetje Eko-park d.o.o.
Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje
javnega naročila z oznako JN 1/2014- NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA, od Ministrstva za pravosodje pridobi
potrdilo iz kazenske evidence.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: _______________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________
KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________
OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________
DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________
NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA:
−

(ulica in hišna številka) ________________________________

−

(poštna številka in pošta) ______________________________

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________
MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________

(kraj, datum)

(podpis pooblastitelja)

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

OBRAZEC ZA KUVERTO

POŠILJATELJ (ponudnik):
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PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka:
Zaporedna številka:

PREJEMNIK:
Eko-park d.o.o. Lendava
Trg Ljudske pravice 10
9220 LENDAVA

»OZNAKA PONUDBE«
»NE ODPIRAJ - PONUDBA: JN 1/2014
NAJEM DOLGOROČNEGA KREDITA«

Ta obrazec nalepite na kuverto!

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86
FAX: +386 (0)2 577 62 84

E-MAIL: info@eko-park.si
WWW: www.eko-park.si

OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
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POOBLASTILO
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB

POOBLASTITELJ:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ime oz. naziv in sedež ponudnika)
ki ga zastopa: ________________________________________________________________

POOBLAŠČA:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca)
___________________________________________________________________________,
(razmerje do ponudnika)

-

da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb,

-

da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini
zapisnika o odpiranju ponudb,

-

da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JN 1/2014- NAJEM DOLGOROČNEGA
KREDITA.

(kraj, datum)

žig

(podpis odgovorne osebe)

