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Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava
Interna številka: JNMV 7-2016 – popravek 1
Datum: 13. 6. 2016
Objavljeno na Portalu javnih naročil dne ___________, številka objave __________________

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
ZAVAROVANJE VODOVODA

Vrsta postopka
Javno naročilo male vrednosti (JNMV)
v skladu z določili Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS št. 91/2015, odslej ZJN-3)

VSEBINA:
I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
II. PONUDBENI DEL:
- Podatki ponudnika (OBR-1)
- Ponudbeni predračun (OBR-2)
- Vzorec pogodbe (OBR-3)
- Izjave (OBR-4, … OBR-X)
- Ovojnica
II. OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje / ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat • Glavna ulica 109, SI-9220 Lendava
Osnovni kapital: 509.356,30 EUR • Št. reg. vložka: 1/02808/00 • TRR: 02342-0254404513 • Matična številka: 1953524 • ID za DDV: SI 87430401

stran 1

Tel: 02 577 62 86 | Fax: 02 577 62 84 | info@eko-park.si | www.eko-park.si

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in kasneje navedenimi
ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije
oddate svojo ponudbo za:
-

predmet javnega naročila: Zavarovanje vodovoda,
rok pričetka izvajanja del: 1.8.2016 oz. takoj po podpisu pogodbe,
rok končanja izvajanja del: 31.7.2020.

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 8.7.2016 do 9:00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo 8.7.2016 ob 9.30 uri.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletni stran naročnika:
http://www.eko-park.si
Zakonske podlage:
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,
64/2012, 2/2013 in 89/14),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2011,
30/2011 - Skl. US, 43/2011, 69/2011),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur. l. RS 43/2011,
60/11- ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I),
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami),
- vsi ostali veljavni predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.
Informacije o naročniku:
Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva
Naslov: Glavna ulica 109, 9220 Lendava
Matična št.: 1953524
Davčna št.: SI87430401
Odgovorna oseba naročnika: Jožef Gerenčer, direktor
Kontaktna oseba naročnika: Branka Bensa
- Telefon: 02 577 62 80,
- Telefaks: 02 577 62 84,
- E-mail: branka.bensa@eko-park.si
- Spletna stran: www.eko-park.si
Kontaktna oseba naročnika: Jožef Gerenčer
- Telefon: 02 577 62 82,
- Telefaks: 02 577 62 84,
- E-mail: jozef.gerencer@eko-park.si
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I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Podatki o naročniku:
Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva,
Glavna ulica 109, 9220 Lendava
Odgovorna oseba naročnika: Jožef Gerenčer, direktor
E-naslov kontaktne osebe: branka.bensa@eko-park.si
Spletna stran naročnika: www.eko-park.si
Rok za prejem ponudb: 8. 7. 2016 do 9.00 ure
Javno odpiranje ponudb: 8. 7. 2016 ob 9.30 uri
Rok za postavitev vprašanj: 1. 7. 2016 do 12.00 ure
Pričetek izvajanja del: 1. 8. 2016 oz. takoj po podpisu pogodbe
Rok za izvedbo (trajanje javnega naročila): 31. 7. 2020 (4 leta)
Predmet:
Predmet javnega naročila: Zavarovanje vodovoda
Vrsta postopka: 47. člen ZJN-3 (NMV)
Razdelitev na sklope: DA (7 sklopov)
Variantne ponudbe: NE
Veljavnost ponudb: 6.9.2016 (60 dni)
Finančna zavarovanja:
Zahteve

Vrsta zavarovanja

Znesek

Veljavnost

Za resnost ponudbe:

DA

5.000,00

60 dni

Za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti:

NE

/

/

Za odpravo napak:

NE

/

/

Merila za izbor:
Merilo za izbor: Najnižja cena

Pogajanja:

DA (2)
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2. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Vabimo vas, da skladno z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-3) in kasneje navedenimi
ostalimi zakonskimi predpisi ter ob upoštevanju pogojev predmetne razpisne dokumentacije
oddate svojo ponudbo za:
-

predmet javnega naročila: Zavarovanje vodovoda.

Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletni strani naročnika:
http://www.eko-park.si
Pravočasna predložitev ponudbe pomeni, da mora ponudnik naročniku ponudbo predložiti
do roka, določenega za prejem ponudb.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih storitev v celoti in za vse sklope. Naročnik bo
vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh razpisanih storitev v celoti in za vse sklope,
izločil iz ocenjevanja ponudb.
V primeru, da se katera od občin odloči sama urediti zavarovanje za svoje vodovodno
omrežje, si naročnik pridržuje pravico, da za ta sklop ne sklene pogodbe po tem javnem
naročilu.
Ponudnik nosi vse stroške, povezano s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo
ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne
dokumentacije.
Naročnik bo izbral izvajalca, ki bo ponudil najnižjo ceno za celotno javno naročilo (vse sklope
skupaj). V primeru, da sredstva ne bodo zagotovljena, lahko naročnik pred podpisom
pogodbe odstopi od posla.
Zakonske podlage:
- Zakon o javnem naročanju ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/2015)
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,
64/2012, 2/2013 in 89/14),
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK; Ur. l. RS, št. 45/2010, 26/2011,
30/2011 - Skl. US, 43/2011, 69/2011),
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ZPVPJN (Ur. l. RS 43/2011,
60/11- ZTP-D, 63/13 in 90/14-ZDU-1I),
- Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 83/2001 s spremembami in dopolnitvami),
- vsi ostali veljavni predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.
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3. POJASNILA
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3.
Pojasnila v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala javnih
naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno,
preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih
naročil se skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali
pojasnilo v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi
spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost
navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju
ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter druge
informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v
ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le kontaktni osebi ponudnika.
4. PODATKI O PONUDNIKU
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt),
ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
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 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 z 3. odstavkom
81. člena 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.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev osnovne, poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti iz poglavja 5.
ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
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
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javnega naročila. Ponudnik mora v ponudbi natančno navesti kateri posel in za kakšno ceno
prevzema posamezni podizvajalec. Če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo,
v skladu s 5. odstavkom 94. člena ZJN-3, se šteje, da je neposredno plačilo obvezno v skladu s
tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plačilo v skladu s tem členom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora naročnik od glavnega izvajalca
zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega
naročila.
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena
tega zakona.
5. 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 OVOJNICA.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na naslov
naročnika do zahtevanega roka za prejem ponudb. 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 izjave in predračune predložiti 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.
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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:
A) PODATKI PONUDNIKA (OBR-1)
B) PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-2)
C) PARAFIRAN VZOREC POGODBE (OBR-3).
D) IZJAVE (OBR-4, … OBR-X)
6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
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 50,00
EUR 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

Izjava

Izjava

Izjava

Izjava
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zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
5.
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil
gospodarski subjekt tudi v primeru, če se je pri gospodarskem subjektu pri
prejšnji pogodbo o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi,
sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od
prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene
druge primerljive sankcije.
6.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja (kadar koli v postopku)
izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega
naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od
položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko
kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali
med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
7.
Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema
poziva naročnika, le temu posredoval podatke o:
-

-

Izjava

Izjava

Izjava

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih
oseb,
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
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 vpisan 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.

Izjava

Izjava

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.
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C. Ekonomska in finančna sposobnost
1.
Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje
ekonomsko-finančne pogoje:

Izjava

Da na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, v
zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudb pa ni imel nobenega
transakcijskega računa blokiranega več kot 30 zaporednih delovnih dni.
D. Tehnična in kadrovska sposobnost
1.
Ponudnik je tehnično in strokovno usposobljen za izvedbo javnega
naročila.
2.
Ponudnik zagotavlja, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih
reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če
naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko
ponudnika izloči iz predmetnega postopka.
3.
Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in
opremo za izvedbo javnega naročila.

Izjava

Izjava

Izjava

7. PONUDBA S PODIZVAJALCI
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,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje
prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena
ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz
šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca
oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali
dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v
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dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega
podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.
člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno
plačilo v skladu s tem členom, mora:
-

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki
ga je predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od
glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma
situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo
za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji
poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
8. PRIDRŽANE PRAVICE NAROČNIKA
Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate. Izkazan mora biti tudi davek na
dodano vrednost. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v
ponudbeno vrednost.
Naročnik si pridržuje zmanjšati ali povečati obseg naročila do višine 30%.
Plačilni rok se lahko z izbranim ponudnikom spremeni, če izbrani ponudnik pred podpisom
pogodbe ponudi plačilni rok, ki je za naročnika finančno ugodnejši.
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.
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.
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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.
Ponudnik si pridržuje pravico, da lahko unovči menico za zavarovanje resnosti ponudbe v
naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom,
Naročnik si pridržuje pravico do izvedbe pogajanj. 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.
9. POUK O PRAVNEM SREDSTVU
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 60/2011-ZTP-D, 63/2013; ZPVPJN) vloži
vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila
ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v 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.

Odgovorna oseba naročnika
Jožef Gerenčer, direktor
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II.

PONUDBENI DEL

Obvezna vsebina ponudbe:
1. Podatki ponudnika (OBR-1)
2. Ponudbeni predračun (OBR-2)
3. Vzorec pogodbe (OBR-3)
4. Izjave (OBR-4, … OBR-X)
5. Ovojnica
Ponudniki morajo predložiti in zaradi preglednosti obvezno razvrstiti vse sestavne dele
ponudbene dokumentacije v naslednjem enakem vrstnem redu, kot so dokumenti
razporejeni v tej dokumentaciji.
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1. PODATKI PONUDNIKA (OBR-1)
Naročnik:
Naročnik:
Predmet javnega naročila:

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

Interna št. naročila:

JNMV 7-2016

Št. naročila na Portalu JN:

Ponudnik:
Naziv (firma ali ime):
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Številka transakcijskega računa:
Telefon:
E-pošta za obveščanje
ponudnika:
Kontaktna oseba za obveščanje
ponudnika:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:

a) Ponudnik nastopa v skupini gospodarskih subjektov s skupno ponudbo (označite):
DA

NE

b) Ponudnik nastopa s podizvajalci (označite):
DA

NE

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene
preglednice s podatki podizvajalcev.
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Preglednica za podizvajalce (če je podizvajalcev več, preglednico po potrebi kopirajte)
Podizvajalec št. ____:
Naziv (firma ali ime):
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Zavezanec za DDV:

DA

NE

Številka transakcijskega računa:
% oddanih del v podizvajanje
(% od celotne ponudbe):
Opis del oddanih v
podizvajanje:

Podizvajalec št. ____:
Naziv (firma ali ime):
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Matična številka:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
% oddanih del v podizvajanje
(% od celotne ponudbe):
Opis del oddanih v
podizvajanje:
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2. PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-2)
Storitev: zavarovanje vodovoda
SKLOP

A

Ocenjena
vrednost
vodovodnega
omrežja

Požarno
zavarovanje

Strojelomno
zavarovanje

Kraja

(€ z davkom)

(€ z davkom)

(€ z davkom)

Skupaj
vrednost
z davkom

B

C

D

E

F

Črenšovci
Dobrovnik
Kobilje
Lendava
Odranci
Turnišče
Velika Polana
SKUPAJ Z DAVKOM:
Davek od prometa zavarovalniških poslov (8,5%):
SKUPAJ BREZ DAVKA:

Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudb.
Kraj in datum: __________________________
Žig in podpis ponudnika
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3. VZOREC POGODBE (OBR-3)
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ID
za DDV: SI 87430401, matična št. 1953524, ki ga zastopa direktor Jožef GERENČER, (v
nadaljnjem besedilu: naročnik)
in
_________________________________________________________________________
matična številka: _________________, davčna številka: SI________________, ki jo zastopa
direktor ________________________ (v nadaljnjem besedilu izvajalec)

POGODBA št. ___________
ZA ZAVAROVANJE PREMOŽENJA IN PREMOŽENJSKIH INTERESOV
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN 3) izvedel javno naročilo za zavarovanje vodovoda za obdobje 4 let.
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku izvedel razpisane storitve po predračunu
oziroma ponudbi, št. _______________ z dne _____________. Razpisna dokumentacija,
ponudba izvajalca in zavarovalne police so sestavni del pogodbe.
2. člen
Pogodbena vrednost znaša ______________ €/letno.
Pogodbena vrednost iz prejšnjega odstavka predstavlja letno premijo vseh zavarovalnih
storitev, ki so predmet tega naročila za 4 letno obdobje, t.j. od dne _________ do
__________.
Vse premije po predračunu in ponudbi so akontirane zavarovalne premije za leto
___________. Osnova za izračun premije so posredovani knjigovodski podatki o vrednostih
premoženja naročnika in obsegi dogovorjenih jamstev v tekočem zavarovalnem letu.
Pogodbena vrednost vključuje 8,5% davek od prometa zavarovalnih poslov in je
nespremenljiva (fiksna). Vsebuje vsa doplačila in popuste, spreminja se lahko le zaradi
sprememb vrednosti premoženja, višine jamstva in škodnega dogajanja.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitne spremembe količine storitev v odvisnosti od
potreb, ki jih bo imel med letom in bo pri izvajalcu naročil tisto količino in vrsto storitev, ki jo
bo v času izvajanja pogodbe dejansko potreboval.
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Zavarovalnica sprejme v zavarovanje pod enakimi pogoji tudi vse nove investicije in nabave
na znanih ali novih lokacijah, prav tako inves cije katerih skupna vrednost ne presega 10
vrednos zavarovanih stvari, tudi če naročniki tega ne sporoči zavarovalnici.
3. člen
Izvajalec so obvezuje, da bo storitve izvajal v roku od ____________ do ___________.
Pred sklenitvijo pogodbe izvajalec naročniku preda dokumentacijo z navodili za vodenje
postopka uveljavljanja škode, ki postane sestavni del te pogodbe.
4. člen
Naročnik si pridržuje pravico spremembe količine do 30 % glede na potrebe, kar ne sme
vplivati na podražitev ali spremembo cene ponudnika.
5. člen
Kakovost izvedenih storitev mora ustrezati obstoječim standardom.
6. člen
Izvajalec bo za posamezno vrsto zavarovanja, ločeno po predmetu zavarovanja (vodovod po
skopih) izdal zavarovalno polico. Izvajalec bo naročniku dostavil račun, v skladu z zavarovalno
polico. Račun potrdi odgovorna oseba naročnika.
Naročnik bo letno premijo poravnal v 9-tih enakih mesečnih obrokih, 30 dni po prejemu
fakture.
7. člen
Rok izplačila za škode je do 15 delovnih dni po prejetju vse potrebne dokumentacije za
likvidacijo škode.
8. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je treba za izvršitev te pogodbe in
da bo izvajalec ravnal kot dober strokovnjak.
9. člen
Odgovorni osebi naročnika sta Stanislav Gjerkeš in Branka Bensa.
Odgovorna oseba izvajalca je: ___________________.
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10. 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
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je nična.
11. člen
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
12. člen
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče naročnika.
13. člen
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od
pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni
stranki, uporabljati pa se začne za čas od _____________ od 00:00 ure do
__________________ do 24:00 ure.

Datum: _______________

Datum: ________________

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
Eko-park d.o.o. Lendava /
Öko-park kft. Lendva
Jožef Gerenčer, direktor

____________________________

____________________________

žig in podpis

žig in podpis
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4. IZJAVE
IZJAVA (OBR-4): IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI
IZJAVA (OBR-5): IZJAVA PONUDNIKA O LICENCI
IZJAVA (OBR-6): MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
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IZJAVA (OBR-4)
IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI
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,
- da bomo izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja tudi v primeru, če se
je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali
prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazalo precejšnje ali stalne
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino
ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.
- da smo seznanjeni, da nas bo naročnik izključil iz postopka, če se izkaže, da je pred ali
med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena
dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena.
Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže,
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali
neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
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. ______________________________________________________________
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3. ______________________________________________________________
4. ______________________________________________________________

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in
popisov za izvedbo javnega naročila;
2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti oz. obveznosti iz okvirnega
sporazuma iz prejšnjih pogodb oz. okvirnih sporazumov sklenjenih v zadnjih treh
letih. V primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava neresnična, nas izloči iz postopka
oddaje javnega naročila.
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.

POSREDOVANJE PODATKOV
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika,
le temu posredoval podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

NEBLOKIRANI RAČUNI IN PLAČILNI POGOJI
Izjavljamo,
- da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje: da na dan oddaje ponudbe
nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom
za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več
kot 30 zaporednih delovnih dni;
- da nudimo najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema
pravilno izstavljene fakture.
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IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, ZMOGLJIVOSTI IN UPOŠTEVANJE PREDPISOV
Izjavljamo,
- da smo tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila,
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in
nespoštovanja drugih določil pogodbe,
- da razpolagamo s premoženjem in sredstvi za izvedbo ponujenih storitev,
- da razpolagamo s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo
javnega naročila.

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem izpolnjevanje vseh
navedenih pogojev.

Datum: _____________

Žig in podpis ponudnika
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IZJAVA PONUDNIKA O LICENCI (OBR-5)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo z licenco številka:
___________________
za izvajanje zavarovalniških storitev.

Datum:__________________

Žig in podpis izdajatelja potrdila
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MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV (OBR-6)
Ponudnik:___________________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:_____________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika ____________________________________,
da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni
razpis »_______________________________________ « objavljenega na portalu javnih
naročil, pod številko objave ____________________, skladno z določili razpisne
dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh
neizpolnjenih delih v višini 5.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako
izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.
Veljavnost menice je do ____________ (najmanj še 60 dni od roka, določenega za oddajo
ponudbe).
Menični znesek se nakaže naročniku ___________________________________________,
na račun, številka SI56 0234 2025 4404 513. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic
izdaje menice v zavarovanje. Menica se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika___________________________________________,
da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz
naslednjih mojih računov:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo
menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.
Priloga: Dve (2) bianco podpisani in žigosani menici

Datum:

Podpis in žig:
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5. OVOJNICA
POŠILJATELJ:

Označi:
Ponudba
Sprememba
Umik
»NE ODPIRAJ – PONUDBA«
Za javni razpis:
»ZAVAROVANJE VODOVODA«
(izpolni naročnik)
Datum in ura prispetja:
Način prispetja:
Zaporedna številka prispelosti:
Podpis prevzemnika:

PREJEMNIK:

Eko-park d.o.o. Lendava
Öko-park kft. Lendva
Glavna ulica 109
9220 Lendava
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III.

OPIS PREDMETA NAROČILA IN TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

1. Predmet ponudbe
Predmet javnega naročanja so storitve zavarovanja vodovoda za obdobje 4 let.
Naročnik naroča storitve zavarovanja za 7 sklopov. Ponudnik mora celovito ponudbo za vse
sklope. Posamezni sklop predstavlja vodovodno omrežje, ki se nahaja na območju in je v lasti
posamezne občine. Vodovodno omrežje zajema vse cevovode in objekte, ki so sestavni del
omrežja in omogočajo delovanje vodovodnega sistema (vodna vira, prečrpališča, vodohrani).
Vodovodni sistem za območje sedmih občin (Črenšovci, Dobrovnik, Kobilje, Lendava,
Odranci, Turnišče in Velika Polana) obsega vodovodno omrežje transportnih, primarnih in
sekundarnih vodov ter pripadajočih objektov; vodni zajetji, prečrpališča, merilni/regulacijski
jaški, vodohrani in nadzorni sistem telemetrije. Vodovodno omrežje obsega 430 km
cevovodov, 2 vodni zajetji, 17 prečrpališč, 6 vodohranov, 7 merilnih/regulacijskih jaškov.
Celotna vrednost omrežja je 23.520.336 EUR.
ŠTEVILKA
SKLOPA

1
2
3
4
5
6
7

NAZIV SKLOPA

Črenšovci
Dobrovnik
Kobilje
Lendava
Odranci
Turnišče
Velika Polana
SKUPAJ

Vrednost vodovodnega
omrežja

4.251.882,46
2.361.406,40
172.728,00
7.545.775,84
1.626.517,66
4.162.491,45
3.399.534,25
23.520.336,06

Zahtevane minimalne storitve obsegajo (velja za vsaj sklop):
1. Požarno zavarovanje: vodovodno omrežje, vključno z vodnim zajetjem
Kritje:
- Osnovne nevarnosti: požar, strela, vihar, toča, eksplozija, udarec lastnega in
neznanega vozila, padec letala, manifestacije in demonstracije
- Dodatne nevarnosti: zlonamerna dejanja na I. riziko do 8.500 €, izliv vode na vodnem
zajetju na I. riziko do 5.000,00 €, poplava na vodnem zajetju na I. riziko do 5.000,00
€.
2. Strojelomno zavarovanje: vsi stroji in naprave ter vodi vodovodnega omrežja, vključno
z zajetjem
Kritje:
- Poškodovanje ali uničenje zavarovane stvari, razen v primerih kot je določeno v
splošnih pogojih, predmet zavarovanja so aparati, stroji, strojna oprema, inštalacije
in vodi
- Odkup amortizirane vrednosti pri delnih škodah v višini 35 , zavarovanje stroškov
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iskanja kraja škode, zavarovanje stroškov zemeljskih del (izkop, zasip), odkup odbitne
franšize
3. Kraja: vsi stroji in naprave vodovodnega omrežja, vključno z vodnim zajetjem
Kritje:
- Kraja strojev in naprav oziroma sestavnih delov strojev in naprav vodovodnega
omrežja na I. riziko do 2.000,00 €
Naročnik si pridržuje pravico spremembe količine do 30 % glede na potrebe, kar ne sme
vplivati na podražitev ali spremembo cene ponudnika. V primeru, da se katera od občin
odloči sama urediti zavarovanje za svoje vodovodno omrežje, si naročnik pridržuje pravico,
da za ta sklop ne sklene pogodbe po tem javnem naročilu.
Po ocenitvi ponudb bo naročnik sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. Naročnik bo z
izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 4 let.
Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, veljavno
zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe in dokumentacijo, ki jo bo ponudnik
predložil k ponudbi.
V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, bo
naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih. Ponudbena cena je fiksna in se ne
spreminja pod nobenim pogojem.
Ponudnik mora imeti dovoljenje za izvajanje dejavnosti zavarovalniških poslov, katere kopijo
priloži ponudbi.
Naročnik bo med popolnimi ponudbami, na podlagi meril, ki so navedena v nadaljevanju,
izbral najugodnejšo ponudbo za izvedbo predmetnega naročila.
2. Sprejemljivost ponudbe
Pogodba za zavarovanje z izbranim ponudnikom se bo sklenila za 4 leta. Cene zavarovanj za
čas trajanja pogodbe so fiksne. Premija se lahko spremeni le zaradi spremembe vrednosti
zavarovanih stvari (naročnik za časa trajanja pogodbe ne bo priznal nobenega poračuna
premij po sistemu bonus-malus) oziroma priključitvi dodatnih zavarovanj.
3. Merilo za izbor ponudbe
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ponudba z najnižjo ceno.
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