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VSEBINA:
A) Povabilo k oddaji ponudbe
B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave
Obrazci:
1.

Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA);

2.

Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);

3.

Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem
za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1)

4.

Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3);

5.

Obrazec seznama referenc ( OBR-4);

6.

Obrazec referenčnega potrdila (OBR-4.1);

7.

Obrazec izjave o tehničnih opremi, napravah in lokaciji (OBR-5);

8.

Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6);

9.

Obrazec vzorca okvirnega sporazuma (OBR-7);

10. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8);
11. Obrazec garancije za dobro izvedbo posla ( OBR-9).
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A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Na podlagi 40. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) (v nadaljevanju ZJN-3), družba EKOPARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ki jo zastopa
direktor Jožef Gerenčer (v nadaljevanju naročnik), vabi ponudnike, da oddajo ponudbo v skladu s
to razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za
dobavo pogonskih goriv.
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega
naročila predpisuje veljavna zakonodaja.
ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE 22.04. 2019 DO 09.00 URE.
Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml
Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na
»sodeluj na javnem naročilu«.
OPOZORILO:
Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru,
da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom.
ODPIRANJE PONUDB
Javno odpiranje ponudb bo dne 22.04. 2019 ob 09.01 uri in sicer v aplikaciji Ministrstva za javno
upravo.
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B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE
I. SPLOŠNO O RAZPISU
1.1 Vrsta postopka
1. člen
Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku naročila male vrednosti in predpisov, ki
urejajo področje predmeta javnega naročila in v skladu s to razpisno dokumentacijo.

1.2 Opis predmeta naročila
2. člen
Predmet naročila je dobava pogonskih goriv in aditivov na bencinskih servisih za obdobje do
31.12.2020. Predmet dobave so stalne dobave dizelskega goriva, 95 in 100 oktanskega bencina
ter aditiva adBLUE, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more opredeliti.
Cena pogonskih goriv in aditivov se bo obračunavala po trenutno veljavnem ceniku v skladu z
vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št.
13/18) oz. cenami na trgu, na dan izpolnitve naročila, ob upoštevanju višine popusta,
določenega v ponudbenem predračunu izbranega ponudnika.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ tremi ponudniki brez ponovnega odpiranja
konkurence, ki bodo v celoti izpolnjevali minimalne pogoje iz razpisne dokumentacije in
ponudili najnižjo skupno ponudbeno ceno po predračunu.
Naročnik bo dobavo vršil glede na dejansko potrebo. V kolikor bo območju, kjer naročnik
izvaja dejavnost, imelo svoja prodajna mesta več dobaviteljev, bo gorivo nabavil pri
dobavitelju, ki bo ponudil najvišji popust. V kolikor dobavitelj, ki bo ponudil najvišji popust na
tem območju ne bo imel prodajnega mesta, ali le to ne bo odprto, bo gorivo kupil pri
dobavitelju, ki bo ponudil drugi najvišji popust. V kolikor na tem območju tudi ta dobavitelj ne
bo imel prodajnega mesta oz. le-to ne bo odprto, bo kupil gorivo pri dobavitelju, ki bo ponudil
tretji najvišji popust itn. V izjemnih (nujnih) primerih, ko bodo to narekovale neke objektivne
okoliščine, bo gorivo kupil na prvem prodajnem mestu, ki ga naročnik najde.

3. člen

1.3 Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe.

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije
4. člen
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Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave.
Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko
spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse
dodatne dokumente.
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega
se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo
dokumentacije 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.
Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti
ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se
objavijo na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni
dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko
pridobijo takšno dokumentacijo.
Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal
javnih naročil.
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj
pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno
podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih
naročil.
Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki
jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil.
Sestanka s ponudniki ne bo.

1.5 Sodelovanje na razpisu
5. člen
Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.
Kot ponudnik lahko na tako 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.
A) 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.
B) 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 naročila mora vsebovati:
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navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična
številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),








pooblastilo vodilnemu partnerju (nosilcu) v skupini,
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja
v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,
izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije
določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,



reševanje sporov med partnerji v skupini,





druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
rok veljavnosti pravnega akta,
pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev
v skupini.

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik obstoj izključitvenih
pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa
za vse gospodarske subjekte skupaj.
Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih in strokovnih zahtev lahko ponudniki v skupni ponudbi
izpolnjujejo kumulativno.
C) Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki,
kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.
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 (
OBR-6),
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-6),
 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-6).
Ponudnik mora 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 takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naslednje
podatke in dokumente:





navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava
oddati v podizvajanje temu subjektu;
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev;
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov
za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, pa lahko
zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena
ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi
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podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje
v desetih dneh od prejema predloga.
Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo torej
ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval neposredno plačilo 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 se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno
izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil
neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno
povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je
naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3, Državni revizijski komisiji dolžan podati
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del
pogodbe, zaradi česar se okvirni sporazum o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjal, v kolikor ne
pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev.

1.6 Pravilna prijava
6. člen
Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za
sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave,
katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 Če je
ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto
uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu
ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta
zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred
potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka za oddajo ponudb.

preko sistema e-JN

Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom
»ODDANO«.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

1
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Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente:
1. Obrazec predračun in ponudba (OBR-1 in PONUDBA);
2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2);
3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v
njem za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1)
4. Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3);
5. Obrazec seznama referenc ( OBR-4);
6. Obrazec referenčnega potrdila (OBR-4.1);
7. Obrazec izjave tehničnih opremi, napravah in lokaciji (OBR-5);
8. Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6), če ponudnik nastopa s podizvajalci;
9. Obrazec vzorca okvirnega sporazuma (OBR-7)
10. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8);
11. ESPD obrazec.
Obrazci morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu. ESPD obrazec mora biti priložen v xml.
obliki.

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti
7. člen
RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV
Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi
za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.
Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim ESPD obrazcem.
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:
 ponudnik;
 vsi partnerji v skupni ponudbi;
 vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo
javnega naročila;
 če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti,
katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.
Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa
tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta
dokazila.
ESPD gospodarski subjekt uvozi od naročnika, ga izpolni na
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter ga v elektronski obliki predloži v ponudbi.
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spletni

strani

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD
ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja
ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer
se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je
oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje
ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2) in ESPD.
Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika predloži izpolnjen in
podpisan obrazec (OBR-2.1)
2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 ali več EUR.
Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan oddaje
ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega
razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2) in ESPD.
3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2) in ESPD.
4. Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila
s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali
tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2) in ESPD.
USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
9

5. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila.
Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti vpisan 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 v postopku za oddajo javnega
naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in
podpisanega obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3) in ESPD.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno
dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika.
EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ
6. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe ni imel blokiranih
transakcijskih računov pri bankah.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnitvijo ESPD (oddelek B, IV.
poglavje) tako, da v omenjeni oddelek vpiše, da v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe
ni imel blokiranih transakcijskih računov pri bankah.
Naročnik lahko od gospodarskega subjekta zahteva predložitev BON-1 ali BON-2 obrazca, ki ni
starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da gospodarski subjekt v
zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov oz.
potrdila vseh bank, ki vodijo TRR gospodarskega subjekta, ki niso starejša od 30 dni od roka za
oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranih transakcijskih računov.

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST
7. Gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih uspešno izvedel najmanj eno dobavo naročniku
iz držav članic EU, pri čemer je vrednost posameznega posla znašala najmanj 10.000,00 EUR
brez DDV (drobnoprodajna cena). Posamezni posel pomeni opravljeno dobavo enega ali več
pogonskih goriv.
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru,da ponudnik
sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjujejo skupaj s podizvajalci.
Ponudnik /partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnjenim ESPD obrazcem
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(oddelek C, IV. poglavje), ter s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca »Seznam referenc
(OBR-4) in Referenčno potrdilo (OBR-4.1)«.
8. Gospodarski subjekt razpolaga z najmanj enim bencinskim servisom oz. črpalko na področju
Upravne enote Lendava, da razpolaga z vso potrebno tehnično opremo in napravami, ki
omogočajo dobavo in ohranjanje kakovosti goriv v skladu z vsemi veljavnimi predpisi,
normami in standardi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in upošteva vse veljavne predpise v
Republiki Sloveniji; bencinski servisi oz. črpalke zagotavljajo dobavo goriva od ponedeljka do
sobote v času od 6.00 do 22.00 ure, ter v nedeljo, dela prostih dneh in praznikih od 8.00 do
20.00 ure;
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca
»Izjava o tehničnih opremi, napravah in lokaciji« (OBR-5).
Naročnik lahko od najugodnejšega ponudnika naknadno zahteva, da mu predloži ustrezna dokazila
za dokazovanje navedenih pogojev. Pri tem se upoštevajo dokazila ponudnika, njegovega partnerja v
skupni ponudbi ali njegovega podizvajalca.
OSTALO
9. gospodarski subjekt bo predložil podatke o podizvajalcih, če nastopa s podizvajalci;
Ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec » Izjava o podizvajalcih« (OBR-6).
10. gospodarski subjekt bo predložil izpolnjen in parafiran vzorec okvirnega sporazuma;
Ponudnik predloži izpolnjen in parafiran vzorec okvirnega sporazuma (OBR-7).
11. gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika.
Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR8).
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje
iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno
naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.
Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz.
listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji,
razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva
predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če
izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem
primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za
dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil
pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo
naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil.
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih
dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti
dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke
šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo
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prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik
svoj sedež.
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe (OBR-1) navesti svojega
pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v
nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen
pooblaščenec za vročitve.

1.8 Zaupnost
8. člen
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost,
označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v
ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali
»POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene
dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega
odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz
te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

1.9 Jezik
9. člen
Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku.

1.10 Rok za predložitev prijav
10. člen
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 22.04.2019 do 9.00 ure.

1.11 Stroški priprave prijave
11. člen
Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave.

1.12 Izločitev prijav
12. člen
Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije
ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3.
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1.13 Zavarovanja
13. člen
Najugodnejši ponudnik bo naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v desetih dneh od podpisa okvirnega sporazuma izročil izvršnico.

1.14 Merilo za izbiro
14. člen
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum z največ tremi dobavitelji, ki bodo ponudili najnižjo skupno
ponudbeno ceno.
Merila za izbor dobavitelja, ob posameznem naročilu so:
 v kolikor bo območju, kjer naročnik izvaja dejavnost, imelo svoja prodajna mesta več
dobaviteljev, bo gorivo nabavil pri dobavitelju, ki bo ponudil najvišji popust;
 v kolikor dobavitelj, ki bo ponudil najvišji popust na tem območju ne bo imel prodajnega mesta,
ali le to ne bo odprto, bo gorivo kupil pri dobavitelju, ki bo ponudil drugi najvišji popust;
 v kolikor na tem območju tudi ta dobavitelj ne bo imel prodajnega mesta oz. le-to ne bo odprto,
bo kupil gorivo pri dobavitelju, ki bo ponudil tretji najvišji popust itn.
 v izjemnih (nujnih) primerih, ko bodo to narekovale neke objektivne okoliščine, bo gorivo kupil
na prvem prodajnem mestu, ki ga naročnik najde.

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb
15. člen
V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika dosegla enako skupno ponudbeno ceno, bo imela prednost
ponudba ponudnika, ki izkazuje višje število bencinskih servisov v ponudbeni dokumentaciji.

1.16 Javno odpiranje ponudb
16. člen
Odpiranje ponudb je javno.
Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter
omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.

1.17 Variante
17. člen
Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.
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1.18 Okvirni sporazum
18. člen
Izbran ponudnik je dolžan podpisati okvirni sporazum v roku 8 dni po prejemu le-tega, sicer bo
naročnik menil, da z naročnikom posla ne želi skleniti.

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila
19. člen
Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi
postopek oddaje javnega naročila.
Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za
odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno
odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko
izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine,
zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90.
člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz
utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih
sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če
naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi
javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od
izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.

1.20 Protikorupcijsko obvestilo
20. člen
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za
posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne
komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej
določila izbor določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti okvirnega sporazuma, ponudnik ne sme pričenjati
dejanj, ki bi lahko povzročila, da okvirni sporazum ne bi pričel veljati ali ne bi bil izpolnjen.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske
komisije

1.21 Pravno varstvo
21. člen
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes
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za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi
ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev
naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo .

C) OBRAZCI IN PRILOGE:
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dostopna

na

spletni

strani

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

OBR-1
Naročnik:
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva

Ponudnik:
Naslov:
PREDRAČUN
Cena (drobnoprodajna) po predračunu zajema dobavo naslednjih pogonskih goriv:
BLAGO

PONUDBENA CENA2
NA
ENOTO V EUR

VIŠINA
POPUSTA

DIZEL

KOLIČINA
v LITRIH

VREDNOST

110.000

EUR

2.500

BENCIN 95

EUR

6.500

BENCIN 100

EUR

1.000

adBLUE

EUR

SKUPAJ BREZ DDV

EUR

VREDNOST DDV

EUR
EUR

SKUPAJ Z DDV

OPOMBA: Predračun se izpolni tako, da se izpolnijo VSE OSENČENE POSTAVKE .

Ponudba velja do:______________ (najmanj 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe).

Kraj in datum:
MP
2

Cena predstavlja drobnoprodajno ceno s popustom na dan 09.04.2019

Ponudnik:

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

PONUDBA
ŠT._______________

Na

podlagi

obvestila

o

javnem

naročilu

objavljenega

na

Portalu

javnih

naročil,

»_______________________________________________________________« z dne _________, pod št.
objave ________________________________ se prijavljamo na vaše obvestilo o javnem naročilu in
prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Na predmetno javno naročilo se prijavljamo (ustrezno obkrožite):
o samostojno
o s skupno ponudbo
o s podizvajalci
2. Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka in pristojna finančna uprava:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe oz. okvirnega sporazuma:

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno obkrožite)


DA



NE

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo)
Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:
Št.

Firma partnerja v skupni ponudbi

1
2
3
Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 2 in
izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).
4. Nastopanje s podizvajalci
Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti:


obrazec Podizvajalci v ponudbi (OBR-6) in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec
zahteva neposredno plačilo).

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, zgoraj navedenih dokazil ni potrebno predložiti.
Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):
naziv pooblaščenca za vročanje:
naslov pooblaščenca za vročanje:
kontaktna oseba:
elektronski naslov kontaktne osebe:
telefon kontaktne osebe:

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-2
Ponudnik/partner/podizvajalec:
________________________________________________________________________________

Matična številka: ________________

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA POGONSKIH GORIV» izjavljamo, da

 ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu
ZJN-3;
 s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft.
Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem teh pogojev.
Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter
nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-2.1

POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI
NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMA POOBLASTILA ZA
NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM ZA PRIDOBITEV
OSEBNIH PODATKOV3
POOBLASTITELJ:
Ime in priimek:
Prejšnji priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Ulica (naslov stalnega prebivališča):
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:
Državljanstvo:
izjavljam,
da v gospodarskem subjektu ______________________________________________________,
matična št. gospodarskega subjekta_________________________________________________,
opravljam funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega
subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, pooblaščam naročnika
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, da za potrebe
izvedbe javnega naročila »DOBAVA POGONSKIH GORIV«, pridobi podatke, da mi ni izrečena
pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3.

Datum: ____________________

Podpis pooblastitelja:

3 Obrazec mora obvezno osebno podpisati oseba članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega

subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na katero se izjava nanaša.

OBR-3
Ponudnik/partner/podizvajalec:
____________________________________________________________________________

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJEUSTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
1. Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register,
Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost
opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi
Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno
dovoljenje, številka _______________________ izdano pri ____________________ dne
________________.
(vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti - na primer
obrtno dovoljenje).

Smo člani naslednje organizacije:____________________________________________________
_______________________________________________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije-zbornice, združenja itd.).
Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili fotokopijo ustreznega dovoljenja oz potrdila o vpisu
register posebne organizacije,zbornice,združenja ali podobno.

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

OBR-4
Ponudnik/partner/podizvajalec:
_______________________________________________________________________

SEZNAM REFERENC4
Izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih uspešno izvedli storitev najmanj enemu naročniku iz držav članic
EU, pri čemer je vrednost posameznega posla (dobava enega ali več pogonskih goriv) znašala najmanj
10.000,00 EUR brez DDV.

Zap. št.

Naročnik

Predmet pogodbe

Leto realizacije

Vrednost pogodbe z
brez DDV

1.

2.

3.

4.

Datum: _______________
Žig in podpis ponudnika

4

Obvezna sestavina te izjave so priložena originalna potrdila oz. njihove kopije, iz katerih je razviden čas in
vrednost dobave ( obrazec referenčno potrdilo OBR-4.1.).

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

OBR-4.1
NAROČNIK
______________________
______________________

REFERENČNO POTRDILO
Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom »DOBAVA POGONSKIH
GORIV« spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je družba (naziv in naslov)

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila dobavo pogonskih goriv na njihovih bencinskih servisih oz.
črpalkah.
kraj izvedbe:
datum izvedbe:
pogodbena vrednost:
kratek opis vrste dobav
in njihove vrednosti.

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi_______________________ na tel št.___________
oz. e-naslovu:__________________________.
Datum: _______________
Žig in podpis odgovorne osebe

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

OBR-5
Ponudnik:
_______________________________________________________________________________

IZJAVA O TEHNIČNI OPREMI, NAPRAVAH IN LOKACIJAH
Za namen izpolnjevanja pogojev v okviru javnega naročila »DOBAVA POGONSKIH GORIV«
izjavljamo, da:


razpolagamo z vso potrebno tehnično opremo in napravami, ki omogočajo dobavo in ohranjanje
kakovosti goriv in so v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, normami in standardi, ki veljajo v
Republiki Sloveniji in da upoštevamo vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji;



da razpolagamo z najmanj enim (1) bencinskim servisom oz. črpalko, ki se nahaja na področju
Upravne enote Lendava in sicer:
NAZIV BENCINSKEGA SERVISA oz.
ČRPALKE

NASLOV BENCINSKGA SERVISA oz. ČRPALKE

Datum: __________________
Žig in podpis ponudnika

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

OBR-6
Ponudnik:
____________________________________________________________________
PODIZVAJALCI V PONUDBI

Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Transakcijski račun:
Vrsta del ali storitev, ki jih bo
izvedel podizvajalec:

Količina del oz. storitve:
Vrednost del brez DDV :
Okvirni roki in kraj izvedbe
del :
Ocenjen delež podizvajalca pri
celotni izvedbi naročila:
Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Ponudnik
predloži za vsakega podizvajalca še izjavo, da ne obstajajo izključitveni razlogi (ESPD).
V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika.
(ustrezno obkrožite):
DA

NE

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave
soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na
način, kot je opredeljeno v vzorcu okvirnega sporazuma.
Datum: ____________________
Žig in podpis podizvajalca:

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

OBR-7

Vzorec OS

OKVIRNI SPORAZUM O DOBAVI POGONSKIH GORIV
številka:__________________
ki sta jo sklenila
kot naročnik: EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
ki ga zastopa: direktor Jožef GERENČER, dipl.ekon.
Matična številka: 1953524000
ID za DDV: 87430401
Transakcijski račun št.: SI56 0234 2025 4404 513 (NLB d.d.)
in
kot dobavitelj:

______________________________

ki ga zastopa:

______________________________

Matična številka:

______________________________

ID za DDV:

______________________________

Transakcijski račun:

______________________________
1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
91/2015) (v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, objavljenim na
Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ______________, z namenom sklenitve okvirnega
sporazuma za dobavo pogonskih goriv.
Dobavitelj bo v skladu s tem okvirnim sporazumom naročniku dobavljal blago po predračunu št.
______________ z dne _______________, ki je sestavni del okvirnega sporazuma.
2. člen
Okvirna ponudbena vrednost za čas trajanja okvirnega sporazuma znaša_________ EUR brez DDV oz.
_______ EUR z DDV.
Količina pogonskih goriv, ki jo bo naročnik naročil za čas trajanja okvirnega sporazuma, je okvirna.
Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil celotno količino pogonskih goriv in aditivov iz predračuna.
Cena pogonskih goriv in aditivov se bo obračunavala po trenutno veljavnem ceniku v skladu z vsakokrat
veljavno Uredbo o oblikovanju cen določenih naftnih derivatov (Uradni list RS, št. 13/18) oz. cenami na
trgu, na dan izpolnitve naročila, ob upoštevanju višine popusta, določenega v tem okvirnem sporazumu..
Višina popusta na ceno brez DDV je fiksna za celoten čas trajanja pogodbenega razmerja.
3. člen

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

Dobavitelj bo za čas trajanja okvirnega sporazuma naročniku omogočal izključno nakup pogonskih goriv in
aditivov s plačilnimi karticami » __________________ «. Plačilna kartica se izda za vsako vozilo ali
delovno enoto naročnika posebej, razen v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače. Z
uporabo plačilne kartice bo dobavitelj naročniku omogočal evidenco nakupov goriva. Stroške izdelave
plačilnih kartic nosi dobavitelj.
Dobavitelj mora na vsake 3 mesece od sklenitve okvirnega sporazuma naročniku sporočiti količino in
skupno vrednost opravljenih dobav.
4. člen
Kakovost dobavljenega pogonskega goriva mora ustrezati veljavnim standardom in normativom, ki urejajo
področje tekočih goriv v Republiki Sloveniji.
5. člen
Ponudnik zagotavlja, da ima organizirano službo za kontrolo kakovosti blaga.
6. člen
Naročnik se zavezuje, da bo kupoval pogonsko gorivo, ki je predmet javnega naročila, na vseh bencinskih
servisih dobavitelja.
V primeru suma kvalitete dobavljenega pogonskega goriva, lahko naročnik na stroške dobavitelja sporno
blago z analizo preveri pri neodvisni in pooblaščeni instituciji v Sloveniji.
Če se ugotovi, da blago ne ustreza deklarirani kvaliteti, je dobavitelj dolžan na svoje stroške zamenjati
prevzeto količino.
7. člen5
Dobavitelj pri izvajanju naročila bo nastopal s podizvajalci:
8. člen
Naročnik bo na transakcijski račun dobavitelja najkasneje v 30 dneh plačal dobavljeno blago na podlagi
izstavljenega zbirnega računa. Račun mora vsebovati navedbo številke tega okvirnega sporazuma. V primeru
zamude je naročnik dolžan plačati dobavitelju zakonite zamudne obresti.
9. člen
Ob podpisu tega okvirnega sporazuma dobavitelj najkasneje v 10 dneh preda naročniku izvršnico v višini
3.000,00 EUR za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z dospelostjo 10 dan po podpisu okvirnega
sporazuma. Izvršnico bo naročnik unovčil v primeru:
 če dobavitelj neupravičeno predčasno prekine okvirni sporazum,
 da dobavitelj ne opravlja storitev v skladu z določili tega okvirnega sporazuma,
 če dobavitelj ne zagotavlja cen oz. popusta v skladu s ponudbenim predračunom,
 če dobavitelj ne upošteva reklamacij naročnika ali kako drugače krši določila tega okvirnega
sporazuma.

5

besedilo 7. člena se ustrezno dopolni.

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo posla in odstopi od okvirnega sporazuma s pisnim
obvestilom.
10. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje in nadzor okvirnega sporazuma je ___________________,
tel. ________________________, elektronski naslov _______________________.
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je ___________________, tel. __________________________,
elektronski naslov __________________________ .
11. člen
V kolikor se ugotovi, da je pri sklepanju okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge pogodbene
stranke, predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal 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 naročniku povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, ali drugi pogodbeni stranki
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.
Pogodba oz. okvirni sporazum 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
dobavitelja iz te pogodbe izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Dobavitelj je dolžan pisno
obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve
državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja iz te
pogodbe oz. okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
12. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse kar je potrebno za izvršitev tega okvirnega sporazuma
in da bosta ravnali kot dobra gospodarja.
Naročnik lahko odpove okvirni sporazum brez odpovednega roka, če dobavitelj iz razlogov na njegovi strani
ne izpolni katerekoli obveznosti, prevzeto s tem okvirnim sporazumom ali iz izvajalčeve ponudbe, pa ga
naročnik predhodno pozove k odpravi kršitev tega okvirnega sporazuma v roku najmanj 15 dni, in dobavitelj
iz krivdnih razlogov na njegovi strani v dodatnem roku ne odpravi kršitev okvirnega sporazuma, k odpravi
katerih je bil pozvan s pozivom naročnika.
Dobavitelj lahko odpove okvirni sporazum brez odpovednega roka, če naročnik iz razlogov na njegovi strani
ne izpolni katerekoli obveznosti, prevzete z okvirnim sporazumom, pa ga dobavitelj predhodno pozove k
odpravi kršitev v roku najmanj 15 dni, in naročnik iz krivdnih razlogov na njegovi strani v dodatnem roku ne
odpravi kršitev, k odpravi katerih je bil pozvan s pozivom dobavitelja.
13. člen
Okvirni sporazum je sklenjen za določen čas do 31.12.2020.
14. člen
Morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje
stvarno pristojno sodišče v Lendavi.

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

15. člen
Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po en izvod.
Okvirni sporazum začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in predložitvijo garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.

Podpisano dne:____________

Podpisano dne: ______________

DOBAVITELJ:

NAROČNIK:
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft.
Lendva

Direktor:

Direktor:
Jožef GERENČER, dipl.ekon.

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

OBR - 8
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:
_____________________________________________________________________________
Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, vam v zvezi z javnim naročilom
»DOBAVA POGONSKIH GORIV«

posredujemo 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. Ime in priimek
Naslov stalnega bivališča
Delež lastništva v
%
1.
2.
3.
…
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj
navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

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 okvirni sorazum v
primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. 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)

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva
TEL.: +386 (0)2 577 62 86 E-MAIL: info@eko-park.si
FAX: +386 (0)2 577 62 84
: www.eko-park.si

OBR-9
OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA

IZVRŠNICA
DOLŽNIK
Ime ali firma
Sedež ali poslovni naslov
Davčna številka

se zavezujem plačati
UPNIKU

EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109,
9220 Lendava
NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST v denarnem znesku

3.000,00 EUR

tri tisoč evrov 00/100

s številko

z besedo

na podlagi: garancija za dobro izvedbo posla v okviru izvedbe NMV »DOBAVA POGONSKIH GORIV«
pravni temelj nastanka obveznosti

ki se sme izplačati do
datum dospelosti s številko (dd/mm/IIII) in besedo

Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih
sredstev pri ponudnikih plačilnih storitev

kraj izdaje

datum

ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika dolžnika*

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme
mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik.
Prostor za oznake banke:

* V primeru podpisa s strani pooblaščenca je potrebno priložiti overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika.

OVERITEV NOTARJA/UPRAVNE ENOTE:

