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

Naročnik:
JAVNO PODJETJE

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

Številka: JNMV 1-2016
Datum: 25.1.2016

EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT LENDAVA
Glavna ulica 109, 9220 Lendava

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet javnega naročila:

DOBAVA GORIVA

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:
Javno naročilo male vrednosti (JNMV)
v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS št. 12/13, 19/14,
90/14, odslej ZJN-2)
Javno naročilo številka:
JNMV 1-2016
Portalu javnih naročil dne 29.1.2016, številka objave NMV_________/2016

Direktor:
Jožef Gerenčer
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OBR-1
Številka: JNMV 1-2016
Datum: 25.1.2016
NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»Dobava goriva«

Na Portalu javnih naročil dne ____________, pod številko objave NMV__________/2016, je
bilo v skladu s 30. a členom ZJN-2 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti.
Predmet javnega naročila: »Dobava goriva«.
Rok pričetka dobavljanja: 1.3.2016 oz. takoj po podpisu pogodbe
Rok končanja dobavljanja: 28. 2.2018.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletnih straneh naročnika:
http://www.eko-park.si
Kontaktna oseba s strani naročnika je Jožef Gerenčer:
• Tel: 02 577 62 82
• Fax: 02 577 62 84
• E-mail: jozef.gerencer@eko-park.si
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za »Dobava goriva«.
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 10.2.2016 do 12:00 ure.
Javno odpiranje ponudb je 10.2.2016 ob 12:30 uri.

Predstojnik naročnika
Jožef Gerenčer
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OBR-2
Številka: JNMV 1-2016
Datum: 25.1.2016
NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Glavna ulica 109, 9220 Lendava
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Uvodno pojasnilo
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima registrirano
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko poda ponudbo za
posamezni sklop ali za več sklopov hkrati.
2. Vsebina popolne ponudbe
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. Podatki o ponudniku (OBR-1)
2. Ponudbeni predračun/ponudba (OBR-2)
3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
4. Izjava ponudnika o posredovanju podatkov (OBR-4)
5. Vzorec pogodbe (OBR-5)
Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev
fotokopij dokumentov.
V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga mora ponudnik prinesti
na vpogled. Dokazila so lahko stara največ 30 dni, razen če ta navodila ne določajo drugače.
V kolikor ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, morajo vsi
dokumenti odražati aktualno in resnično stanje za kar ponudnik kazensko in materialno
odgovarja.
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3. Opis predmeta javnega naročila
Predmet javnega naročila je dobava goriva z navedenimi oznakami ali enakovrednega za
vozni park naročnika. Predmet javnega naročila so sukcesivne dobave v obdobju dveh let,
predvidoma od 1.3.2016 oz. od podpisa pogodbe do 28.2.2018.
Ocenjena količina goriva je:
Vrsta goriva
Ocenjena letna
količina
Bencin 95
300 l – 500 l
Diesel D2
35.000 l – 50.000 l
Aditiv AD blue
100 l

Ocenjena skupna količina
za obdobje naročila
600 l -1.000 l
70.000 l - 100.000 l
200 l

Naročnik si pridržuje pravico, da končna količina naročenega blaga odstopa od zgornje
ocenjene količine tudi do 50%.
Naročnik bo pri dobavitelju na bencinskih servisih, s plačilnimi karticami kupoval tudi druge
vrste blaga oz. artikle za vozila, ki niso na predračunu, če jih bo nujno potreboval. Ti artikli so
npr.: vinjete, motorna in druga olja ter maziva za vozila, hladilne tekočine in podobno. Te
artikle bo dobavitelj obračunal po vsakokratnem veljavnem ceniku dobavitelja.
Vrste goriv, ki jih naročnik naroča so razvidne iz ponudbenega predračuna (OBR-2), ki je
sestavni del te razpisne dokumentacije. Količine goriv iz predračuna so ocenjene (za dobo
dveh let) na podlagi porabe za pretekla leta in so tako zgolj okvirne, naročnik pa si pridržuje
pravico naročiti goriva v manjšem ali večjem obsegu od predvidenega.
Ponudbena cena ne sme biti višja od, na dan objave tega razpisa, v skladu z veljavno Uredbo
o oblikovanju cen naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 75/2015), oblikovane cene.
Cena se določi na enoto (liter) goriva v evrih. Cene se oblikujejo in spreminjajo v skladu z
Vladno Uredbo o oblikovanju cen naftnih derivatov, pri čemer ponudnik vsakokrat naročniku
odobri popust v %, ki ga je podal v ponudbenem predračunu k temu javnemu naročilu.
4. Ponudbena dokumentacija
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.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
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Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
5. Pogoji in merilo za izbor ponudnika
Pogoj za primernost ponudnika je, da ponudnik razpolaga z najmanj enim bencinskim
servisom, ki je od sedeža naročnika oddaljen največ 5 km.
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena.
6. Ponudbena cena
Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost.
7. Ponudba v primeru skupine gospodarskih subjektov
V primeru skupine gospodarskih subjektov ali vključitve podizvajalcev, morajo vsi ponudniki
v skupini in vsi podizvajalci podpisati obrazec 1, obrazec 3 in obrazec 4, v obrazcu 2 pa je
potrebno navesti katera dela opravlja kateri izmed ponudnikov oziroma podizvajalcev.
8. Veljavnost in variante ponudbe
Ponudnik lahko ponudi izvajanje storitev za vse tri sklope ali za posamezni sklop. Variantne
ponudbe niso dopustne.
Ponudba mora veljati 60 dni po preteku roka za predložitev ponudb.
9. Pridržana pravica naročnika
Naročnik si pridržuje pravico, da kljub popolnosti vseh ponudb, izvajalca ne izbere oziroma,
da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila ali izbere ponudnika le za
posamezni sklop, in sicer brez povrnitve kakršnihkoli stroškov ali škode.
Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli in brez dodatnih utemeljitev prekiniti pogodbeno
razmerje, v kolikor Občina Lendava prekine ali bistveno spremeni pogodbeno razmerje za
izvajanje javne službe z naročnikom ali pa v primeru, da se podjetje odloči samostojno
izvajati storitve, kar se definira v medsebojni pogodbi.
Pridržujemo si pravico spremeniti obseg posameznih sklopov. Pridržujemo si pravico do
izvedbe pogajanj. Predmet pogajanj bo cena. Pogajanja bomo izvedli v dveh krogih na sedežu
naročnika. O podrobnem protokolu pogajanj bodo ponudniki, ki so podali pravočasno,
formalno popolno, pravilno in primerno ponudbo, pisno obveščeni pred pogajanji.
Predstojnik naročnika:
Jožef Gerenčer
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VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI IN ZARADI PREGLEDNOSTI OBVEZNO RAZVRSTITI VSE
SESTAVNE DELE PONUDBENE DOKUMENTACIJE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU:

1. Podatki o ponudniku (OBR-1)
2. Ponudbeni predračun/ponudba (OBR-2)
3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3)
4. Izjava ponudnika o posredovanju podatkov (OBR-4)
5. Vzorec pogodbe (OBR-5)
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OBR-1
PODATKI O PONUDNIKU
Naziv
Naslov
Zakoniti zastopnik
Matična številka
ID za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon / fax
E-pošta
Kontaktna oseba
Telefon kontaktne osebe
E-pošta kontaktne osebe

Kraj in datum: ________________
žig

Podpis zakonitega zastopnika

_________________________
ime in priimek pooblaščene osebe

_________________________
podpis
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OBR-2

PONUDBENI PREDRAČUN št. ____________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne _________________, pod
številko objave ________________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet naročila: »DOBAVA GORIVA«
NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

Ponudnik:

V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in predmet javnega naročila, podajamo
naslednjo ponudbo:
Gorivo

Ocenjena
količina
naročila
(liter)

Bencin 95

1000 l

Diesel D2

100.000 l

AD blue

Cena brez
DDV
(€/liter)

Popust
v%

Cena s
popustom
brez DDV
(€/liter)

Skupna vrednost
brez DDV
(količina x cena
na EM)

Skupna
vrednost z DDV

200 l

Skupaj

1. Ponujeni popust v višini _____% je že vračunan v ponujeno ceno na enoto mere (liter)
2. Ponujeni popust je stalni popust, ki bo obračunan pri vsakem nakupu pogonskega goriva v
navedeni višini (%) od maloprodajne cene goriva
3. Prevzamemo vse stroške izdaje plačilnih kartic naročnika oz. obstoječe kartice veljajo po podpisu
pogodbe, v kolikor bo izbran tisti ponudnik, ki je izdajatelj obstoječih kartic
4. Ponudba velja še vsaj 90 dni po roku za oddajo ponudb
Kraj in datum: ________________
žig

Podpis zakonitega zastopnika

_________________________
ime in priimek pooblaščene osebe

_________________________
podpis
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OBR-3
Ponudnik:__________________________________________________________________

NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

IZJAVA
PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek
42. člena ZJN-2.
2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS ali 73. člena ZJNPOV.
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.
4. Da nismo
- v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v
katerem koli podobnem položaju,
- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem,
- nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno
napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij
nismo zagotovil.
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5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni
in resnični.

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
• da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
• da soglašamo in pooblaščamo naročnika, da za namene tega javnega naročila iz uradnih
evidenc pridobi naše osebne podatke
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Kraj in datum: ________________
žig

Podpis zakonitega zastopnika

_________________________
ime in priimek pooblaščene osebe

_________________________
podpis

EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat• Glavna ulica 109, SI-9220 Lendava
Osnovni kapital: 316.723,00 EUR • Št. reg. vložka: 1/02808/00 • TRR: 02342-0254404513 • Matična številka: 1953524 • ID za DDV: SI 87430401

stran 10

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

OBR-4
Ponudnik: _________________________________________________________________

NAROČNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava

IZJAVA PONUDNIKA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH,
PLAČILNIH POGOJIH IN
IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izjavljamo,
da nimamo blokiranih transakcijskih računov,
da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa,
da bomo pravočasno, strokovno in kvalitetno izpolnjevali pogodbene obveznosti
da imamo poslovanje urejeno v skladu z vsemi predpisi in zahtevami v Republiki
Sloveniji,
da razpolagamo s potrebno opremo in strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila,
da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in
nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega
postopa, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti.
ponudnik razpolaga z najmanj enim bencinskim servisom, ki je od sedeža naročnika
oddaljen največ 5 km
ponudnik zagotavlja zahtevane letne količine goriva, ki ustreza zahtevanim standardom
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.

Kraj in datum: ________________
žig

Podpis zakonitega zastopnika

_________________________
ime in priimek pooblaščene osebe

_________________________
podpis
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OBR-5
VZOREC POGODBE
Opomba: Priloženi vzorec mora ponudnik izpolniti, žigosati in podpisati.
JAVNO PODJETJE Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ki
ga zastopa direktor Jožef Gerenčer, ID za DDV: SI87430401, matična številka: 1953524, transakcijski
račun: SI 56 02342-0254404513 kot naročnik
in
_____________________________________________________________, identifikacijska številka
za DDV ________________, matična številka _____________, ki ga zastopa ________________ kot
dobavitelj
sklepata

OKVIRNI SPORAZUM
o sukcesivni dobavi goriva

1. člen
Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik v
postopku javnega razpisa za sukcesivno dobavo goriva, ki je bila objavljena na portalu, dne _______ ,
št. objave NMV ______ z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za sukcesivno dobavo goriva in
sicer za bencin 95, diesel D2 ter aditiv Ad blue.
S tem okvirnim sporazumom naročnik naroča, dobavitelj pa prevzema redno dobavo goriva, vse v
skladu z razpisno dokumentacijo št. JNMV 1-2016, s ponudbenim predračunom št. __________ z dne
______________.
2. člen
Okvirni sporazum se sklene za obdobje dveh let.
S tem sporazumom se naročnik in dobavitelj okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih pogojih
izvajanja javnega naročila.
Sestavni del tega
dokumentacijo.

sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno
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Okvirni sporazum je ničen, če je kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci dobavitelj pooblašča naročnika, da na
podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora
predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo
terjatev do glavnega izvajalca.
Soglasje podizvajalca je sestavni del te pogodbe.
3. člen
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila.
Predmet javnega naročila so stalne nabave goriva, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more
vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne; predvidena količina pa je 70.000 l
goriva Diesel D2, 600 l goriva bencin 95 oktanski ter 200 l aditiv Ad blue oz. enakovredno.
Naročnik in dobavitelj okvirnega sporazuma se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja
tega sporazuma kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval, in
si tako pridržuje pravico naročiti gorivo v manjšem ali večjem obsegu od predvidenega.
Okvirna letna vrednost sporazuma znaša cca __________€ brez DDV oz. _____________€ z DDV in
zajema predvideno porabo goriva vseh vrst v enem letu.
4. člen
Izvajalec bo natočeno gorivo za ves čas trajanja okvirnega sporazuma obračunaval po tekočih,
dnevnih maloprodajnih cenah in za vsak nakup priznal enotni popust ne glede na vrsto goriva, ki
znaša ________% na liter.
5. člen
Naročnik bo nakup goriva izvajal ob predložitvi plačilne kartice, ki jo izda izvajalec in se glasi na
uporabnika naročnika. Kot uporabnik je navedeno službeno vozilo z določeno-znano registrsko
številko.
Kartica ima obvezno varnostno zaščito in lasten PIN. Izvajalec je dolžan strogo spoštovati in
nadzorovati rabo kartice za točenje goriva za vozilo, na katerega se kartica nanaša.
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Strošek izdaje in zamenjave kartic bremeni izvajalca.
6. člen
Izvajalec bo beležil nakupe in jih obračunal enkrat mesečno naročniku. E-račun bo zbiren in bo
prikazoval nakupe po posameznih plačilnih karticah, tako količinsko kot vrednostno. Vseboval pa bo
tudi specifikacijo.
Naročnik bo račun plačal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega zbirnega e-računa na
TRR dobavitelja št._________________________pri banki _______________.
7. člen
Reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga bo naročnik dobavitelju sporočil najpozneje v
roku 8 dni od nakupa blaga.
8. člen
V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje obveznosti okvirnega sporazuma na način, kot je predvideno v
sporazumu o izvedbi javnega naročila, bo naročnik pričel z ustreznimi postopki za njegovo prekinitev.
9. člen
Okvirni sporazum velja od 1.3.2016 do 28.2.2018.
10. člen
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne
stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od okvirnega sporazuma. V primeru
odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz tega okvirnega sporazuma
in nastalo škodo. Odpovedni rok je 1 mesec.
11. člen
Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank so:
1. za naročnika: Dušan Zver, Robert Ritter
2. za dobavitelja:___________________
Pooblaščeni predstavniki naročnika in dobavitelja sta obenem tudi skrbnika tega sporazuma.
12. člen
Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v kolikor
pa to ne bo možno, je za reševanje pristojno sodišče v Lendavi.
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13. člen
Okvirni sporazum začne veljati, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljen je v 4 enakih
izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po 2 izvoda.

Številka:
Datum:

NAROČNIK:
Eko-park d.o.o. Lendava
Direktor: Jožef Gerenčer

Datum:

DOBAVITELJ
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