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NAROČNIK:
OBČINA ODRANCI
Panonska ulica 33
9233 Odranci
Datum: 11.06.2012
POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik na podlagi 95b. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06, 16/08, 19/10, 18/11, v nadaljevanju: ZJN) vabi ponudnike, da na predloženih
obrazcih v skladu s to razpisno dokumentacijo podajo svojo ponudbo za izvedbo
javnega naročila male vrednosti:
NAKUP KOMBI VOZILA ZA PREVOZ OSEB
Javno naročilo je objavljeno na Portalu javnih naročil dne 11.06.2012.
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
naročnika http://www.odranci.si
1.1.

Rok in način oddaje ponudbe:

Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v zapečatenem ovitku.
Na sprednjem delu ovitka mora biti označba naročnika in navedba javnega naročila
z označbo »NE ODPIRAJ - PONUDBA VOZILO«.
Ponudbe morajo biti predložene (ne glede na vrsto prenosa) v vložišče OBČINE
ODRANCI,Panonska ulica 33, 9233 Odranci do dne 26.06.2012,
najkasneje do 12:00 ure. Vsaka ponudba, ki jo bo naročnik prejel po navedenem
roku, bo izločena iz postopka odpiranja ponudb in bo neodprta vrnjena pošiljatelju.
Na ovojnici mora biti označen naziv in naslov ponudnika.
Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora najkasneje do
roka za oddajo ponudb dostaviti novo ponudbo, in sicer tako, da na ovitku nove
ponudbe označi:
»NE ODPIRAJ - JAVNO NAROČILO - PONUDBA VOZILO » in pripiše »UMIK« ali
»SPREMEMBA«.
Sprememba ali umik ponudbe, ki bi k naročniku prispela po roku za oddajo ponudbe,
se ne upošteva.

1.2.

Odpiranje ponudb:

Javno odpiranje ponudb bo dne 26.06.2012 ob 13:00 uri v sejni sobi Občine
Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci, ne glede na to ali so pooblaščeni
predstavniki ponudnikov navzoči ali ne.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Kontaktna oseba s strani naročnika je župan Ivan Markoja, tel.: 02/577-34-81,
gsm: 041/423-326
e- mail: obcina.odranci@siol.net
Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja
ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe. Vašo ponudbo pričakujemo v roku določenem v objavi razpisa in
tem povabilu.
S spoštovanjem!
Odranci, 11.06.2012

Župan Občine Odranci
Ivan MARKOJA
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NAVODILO PONUDNIKOM
ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Vrsta postopka javnega naročila in predmet:
postopek oddaje naročila male vrednosti skladno z a) točko 2. odstavka 24. člena
ZJN za javno naročilo dobave blaga:
NAKUP KOMBI VOZILA ZA PREVOZ OSEB.
Ocenjena vrednost naročila: 23.000,00 EUR brez DDV.
Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je podan v prilogi
»Minimalne zahtevane tehnične karakteristike za kombi vozilo«, ki je sestavni del
razpisne dokumentacije.
Ponujeno blago mora ustrezati vsem tehničnim pogojem in zahtevam, ki so
podane v razpisni dokumentaciji. V primeru neizpolnjevanja ene izmed tehničnih
karakteristik bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja. Enako bo
naročnik ravnal v primeru, če se podatki iz priložene tehnične dokumentacije
(prospekti, katalogi) ne bodo ujemali s podatki iz tehničnih zahtev naročnika.
Ponudnik mora predložiti prospekte oziroma kataloge, iz katerih so razvidne
tehnične karakteristike ponujenega vozila in ponujenih naprav.
Ponujeno vozilo in oprema morata biti tovarniško novo.
Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani naročnika
http://www.odranci.si.
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je
registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa
predpisana dovoljenja ter ustreza ostalim zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo o dobavi po pravnomočnosti
odločitve o oddaji javnega naročila.
2. Kraj izvedbe:
Sejna soba Občine Odranci.
3. Veljavnost ponudbe:
Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni po roku za oddajo ponudb.
4. Rok izvedbe in plačilni pogoji:
Dobavni rok je najkasneje 130 dni po podpisu pogodbe.

5. Merilo za izbiro ponudnika:
Naročnik bo kot merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika uporabil najnižjo ceno
enakega predmeta naročila.
Cena vozila mora biti izražena v EUR. Ponudbena cena je prodajna cena, ki zajema
vse stroške (tudi davek na dodano vrednost, uvozne dajatve, stroške prevoza idr.) za
izročitev vozila.
V primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno blago, mora le-tega navesti v
ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni.
Ponudbena cena je fiksna in ponudnik ni upravičen do morebitnih naknadnih
podražitev.
Odločitev o oddaji naročila bo izdal predstojnik naročnika.
Naročnik bo odločitev o oddaji naročila vročil vsem ponudnikom v zakonsko
določenem roku.
6. Dodatna pojasnila:
Ponudniki lahko v pisni obliki preko Portala pravočasno zahtevajo dodatna pojasnila v
zvezi s pripravo ponudbe. Naročnik bo na ali preko portala v najkrajšem času,
najkasneje pa 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, posredoval odgovore in
dodatna pojasnila v zvezi z razpisom in razpisno dokumentacijo, pod pogojem, da je
zahteva posredovana pravočasno.
7. Sestavni deli ponudbe (pogoji za udeležbo):
Za formalno popolnost ponudbe je potrebno predložiti izpolnjeno
dokumentacijo, zloženo po naslednjem vrstnem redu:
•
•
•
•
•
•
•
•

PONUDBA (OBR-1) IN PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU
(OBR-2)
IZJAVA (OBR-3 )
IZJAVA (OBR-4 )
IZJAVA o izpolnjevanju osnovne sposobnosti(OBR-5)
IZJAVA o posredovanju podatkov (OBR-6 )
IZJAVA o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR-7)
Potrdilo poslovne banke
IZJAVA (OBR-8)
Prospekti, katalogi, certifikati in druge listine, iz katerih so razvidne vse
zahtevane tehnične karakteristike ponujenega vozila
Parafiran vzorec pogodbe.

V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno
nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe s tem, da bo ponudnika pozval
na dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo
naročnik ponudbo
izločil. Ponudnik ponudbe ne sme spreminjati v delih,
določenih v ZJN. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske
komisije.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične
izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN dolžan podati
predlog za uvedbo postopka o prekršku pri Državni revizijski komisiji.

8. Pogoji za priznanje sposobnosti
Ponudnik mora izpolnjevati osnovne, poklicne, ekonomsko finančne in tehnične
pogoje iz teh navodil.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je
posamezni gospodarski subjekt oz. ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe,
predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v skladu z 2. odstavkom 77. člena
ZJN dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku pri Državni revizijski
komisiji.
Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti.
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnikom na osnovi
izpolnjevanja vseh naslednjih pogojev:
8.A. Osnovna sposobnost:
1. gospodarski subjekt ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN in ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti:
Dokazilo: dokazilo iz uradne evidence ali izjava gospodarskega subjekta s
pooblastilom, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev dokazila (OBR-3).
2.zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN in ni bil pravnomočno obsojen
zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti:
Dokazilo: dokazilo iz uradne evidence ali izjava zakonitega zastopnika s
pooblastilom, s katerim naročnika pooblašča za pridobitev dokazila (OBR-4).
Naročnik bo za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
za preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 1. in 2 točke za sodelovanje zaprosil
pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih
morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe
in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad
kandidatom ali ponudnikom.
3. gospodarski subjekt :
- ni v stečajnem postopku;
- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon,
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem
prenehanju,ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v
postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25
odstotkov
ali
delničar
z
lastniškim
deležem
večjim
od
25
odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad

katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali
postopek prisilnega prenehanja;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež,
ali določbami države naročnika;
- proti gospodarskemu subjektu ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali
stečajnega postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da ni v postopku
prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z njegovimi posli iz drugih
razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli
podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na
kakršni koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev
poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. člena predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal
zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
- gospodarski subjekt ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
predhodnih postopkih javnega naročanja.

v

- gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, se v celoti strinja in sprejema razpisne
pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
- gospodarski subjekt, se strinja, da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge izjave v ponudbi, iz uradnih evidenc, ki
jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ne
glede na to pa jih bo na zahtevo naročnika v postavljenem roku tudi sam izročil;
- gospodarski subjekt se strinja, da bo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku
naročniku izročil tudi vsa ustrezna potrdila in dokazila, ki se nanašajo na zgoraj
navedeno ali na druge izjave v ponudbi
in se ne vodijo v uradnih evidencah
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;
- gospodarski subjekt je pravočasno in korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti
iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih.
- gospodarski subjekt ni izločen iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za
finance.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju osnovne sposobnosti (OBR5).

4.Gospodarski subjekt 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:
-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
gospodarskedružbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov. (OBR-6).
8.B. Poklicna sposobnost:
1. gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana
dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .
2. gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj
sedež, opravljali dejavnosti.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju poklicne sposobnosti (OBR7).
(Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
dokazila pristojnih institucij. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne
izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.)
8.C. Ekonomska in finančna sposobnost:
Gospodarski subjekt v zadnjih treh mesecihpred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega
računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz
katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima
gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima
računov. Potrdilo je lahko v kopiji.
8.D. Tehnična sposobnost:
1.Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi zagotavlja, da bo ponujeno vozilo
dobavil najkasneje v 130 dneh po podpisu pogodbe in dostavo fco lokacija naročnika
razloženo, skupaj s spremljajočimi dokumenti.
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi tudi zagotavlja:
-da ponujeno vozilo in oprema v celoti izpolnjuje zahteve naročnika, navedene v
»Minimalne zahtevane tehnične karakteristike za kombi vozilo,

-da ima v Republiki Sloveniji zagotovljen tehnični servis za vozilo in vso pripadajočo
opremo, ki se v njem nahaja (lasten ali pogodbeni servis ) in da zagotavlja servis v
največ 24-ih urah od javljanja oziroma prijave napake
-da zagotavlja garancijo na vozilo, pri čemer garancijski roki ne smejo biti krajši od 24
mesecev. Garancijski roki, krajši od 24 mesecev so za naročnika nesprejemljivi in bo
ponudbe z rokom do 24 mesecev označil kot neprimerne.
Dokazilo: Izjava gospodarskega subjekta (OBR-8).
9. OSTALE DOLOČBE
Ponudba
Ponudnik mora ponudbi priložiti prospekte, kataloge, certifikate in druge listine, iz
katerih so razvidne vse zahtevane tehnične karakteristike ponujenega .
Pogodba
Pogodbo o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh
po pravnomočnosti obvestila o izbiri. Če se ponudnik ne odzove v tem roku se
šteje, da je odstopil od ponudbe in podpisa pogodbe.
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke .
Veljavnost ponudbe in sprejemljivost variant
Ponudba mora veljati še najmanj 60 dni po odpiranju ponudb, v primeru
krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
Variantne ponudbe niso sprejemljive. Vsako spreminjanje zahtevanih tehničnih
karakteristik vozila, bo naročnik smatral za variantno ponudbo, zato bo taka ponudba
izločena.
Zaupni podatki
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot poslovno skrivnost ali kot tajne
(zaupni podatki) , bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo
dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti
podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali
kasneje. Te osebe, kot tudi naročnik, bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti
tako dobljenih podatkov.
Pri določitvi zaupnih podatkov mora ponudnik upoštevati določbo 2. odstavka 22.
člena ZJN. Kot zaupne lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne
podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javnosti
dostopni ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni
kot zaupni ali podatke, ki so z zakonom določeni kot tajni.
Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji,
ki bodo imele v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano »POSLOVNA
SKRIVNOST« ali »TAJNI PODATKI« s parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.
Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti
zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »tajni
podatki« ali »poslovna skrivnost« s parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe.
V primeru, da bodo kot tajni podatki ali kot poslovna skrivnost označeni podatki,
ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako umakne.

Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše klavzulo »preklic«,
vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v postavljenem roku ne prekliče zaupnosti,
naročnik ponudbo izloči.
Izdelava ponudbe
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
Ponudba se sestavi tako, da se vpiše zahtevane podatke v obrazce-priloge, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudba mora vsebovati vse zahtevane dokumente, da se bo štela za
formalno popolno. Izjave se predložijo na obrazcih iz razpisne
dokumentacije ali pa ponudniki sami izdelajo obrazce, ki vsebinsko in
pomensko povsem ustrezajo obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Pripisi in dodatni pogoji se ne upoštevajo. Prav tako se ne upošteva izjava, ki
vsebinsko in pomensko ne ustreza obrazcem izjav iz te razpisne dokumentacije.
Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane s strani odgovorne osebe in žigosane.
Dokazila oziroma vsi dokumenti naj bi bili vloženi v ločenih ovitkih in zloženi po
vrstnem redu, kot so zahtevani v nadaljevanju tega navodila. Na vsakem ovitku naj
bi bil naveden naziv dokumenta oz. ime zahtevanega dokazila.
Vsa dokazila oziroma dokumenti naj bi bili zvezani z vrvico in zapečateni
tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali
zamenjati brez vidne poškodbe listov.
Ovitki naj bi bili takšni, da omogočajo pregled dokumentacije, tudi če dokument
sestoji iz več listov (omogočanje listanja).
Ostalo
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj,ki bi
vnaprej določila izbiro določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne
smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali
da ne bi bila izpolnjena.
Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega
ponudnika ter ni bila pridobljena nobena ponudba, ali pa so bile vse pridobljene
ponudbe nepravilne, nesprejemljive ali neprimerne, si naročnik pridržuje pravico
oddati isto naročilo po postopku s pogajanji.
Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe naročila
V skladu z 2., 3., 4. in 5. odstavkom 80. člena ZJN ima naročnik pravico ustaviti
postopek pred potekom roka za odpiranje ponudb, ali zavrniti vse ponudbe po
odpiranju ali po sprejemu odločitve o oddaji naročila odstopiti od izvedbe javnega
naročila.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju.
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi kateremu koli ponudnika nastala zaradi
ustavitve postopka pred odpiranjem ponudb ali zaradi zavrnitve vseh ponudb po
odpiranju ali zaradi odstopa od izvedbe javnega naročila .

10. ZAKLJUČEK
Pričakujemo, da bomo prejeli zadostno število ponudb, na podlagi katerih bomo
izbrali najugodnejšega ponudnika, s katerim bomo sklenili ustrezno pogodbo in mu
zaupali uspešno izvedbo naročila.
Zahvaljujemo se vam za izkazan interes in za zaupanje za dobro in uspešno
poslovno sodelovanje,ki ste ga izkazali s sodelovanjem na javnem naročilu. Z željo,
da bo vaša ponudba izpolnjevala zahtevane razpisne pogoje, vas lepo pozdravljamo.

Odranci,dne 11.06.2012
Župan:
Ivan MARKOJA

OBR-1

P O N U D B A št.__________
Predmet naročila: NAKUP KOMBI VOZILA ZA PREVOZ OSEB
Naročnik: OBČINA ODRANCI, PANONSKA ULICA 33, 9233 ODRANCI
Ponudnik:
……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

1. Ponudbena cena
predračunska vrednost (brez DDV): _________________________________ EUR
Na predračunsko vrednost dajemo _________________ % popusta.
ponudbena cena (brez DDV):___________________________EUR

(če ni popusta je enaka predračunski)

DDV:______________________________________________EUR
ponudbena cena (skupaj z DDV):________________________EUR
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.
2. Ponudba velja za celotno naročilo.
3. Ponudba velja najmanj 60 dni po roku za oddajo ponudb.
4.Naročilo se obvezujemo izvesti do _________________ (upoštevati zahtevani
najdaljši rok dobave).
5. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo ter
prevzemamo vse pogoje naročnika.
Datum:_________________
Kraj:___________________

ponudnik
žig___________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________
(podpis)

PRILOGA:
- prospekti, katalogi, certifikati in druge listine, iz katerih so razvidne vse zahtevane tehnične
karakteristike ponujenega vozila.

OBR-2
PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:

Firma / ime
Naslov
Zakoniti zastopnik oz.
oseba pooblaščena za
podpis pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka
za DDV
Številka transakcijskega
računa
Telefon
Fax
E-pošta

Datum:_________________
Kraj:___________________

ponudnik
žig

________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________
(podpis)

OBR-3

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA V ZVEZI S
KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN DEJANJI IZ
DRUGEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 TER POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNO OSEBO
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da naša družba ni bila
pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09):
-hudodelsko združevanje,
-nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril, dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
-goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
-pranje denarja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo tudi izjavljam, da naša družba ni
bila pravnomočno obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropske
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske
skupnosti,
in
POOBLASTILO
Pooblaščam Občino Odranci, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje oz. ____________(navesti
organ, kjer se evidenca nahaja) pridobi potrdilo iz kazenske evidence.
Polno ime podjetja:
________________________________________________________________
Sedež podjetja:
________________________________________________________________
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
_________________
Matična številka podjetja:
__________________________________________

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav v primeru skupne
ponudbe ali ponudbe s podizvajalci.

Datum:_________________
Kraj:___________________

gospodarski subjekt
______________________
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)

_______________________
(podpis)

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja
pogojev iz te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične
osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali
ponudnikom.

OBR-4

IZJAVA POOBLAŠČENE OSEBE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA V ZVEZI S
KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 IN DEJANJI IZ
DRUGEGA ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 TER POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08popr. in 39/09):
-hudodelsko združevanje,
-sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
jemanje ali dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
-goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
-pranje denarja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo tudi izjavljam, da nisem bil/a
pravnomočno
obsojen/a zaradi goljufije
zoper finančne interese Evropske
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske
skupnosti,
in
POOBLASTILO
Spodaj podpisani _________________________________ (ime in priimek)
pooblaščam Občino Odranci, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku javnega naročila od
Ministrstva
za
pravosodje
oz.
___________________ (navesti organ, kjer se evidenca nahaja) pridobi potrdilo
iz kazenske evidence fizičnih oseb.
Moji osebni podatki so naslednji:
EMŠO: ___________________________
Datum rojstva: ______________________
Kraj rojstva: ________________________
Občina rojstva: _____________________
Država rojstva: _____________________
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
_________________________________________

Državljanstvo: _____________________
Moj prejšnji priimek se glasi: ____________________

_________________________
Kraj in datum
zastopnika/pooblastitelja)

_____________________
(podpis zakonitega

OPOMBA: Obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta,
zato se le ta ustrezno fotokopira.

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja
pogojev iz te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične
osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali
ponudnikom.

OBR-5
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
1. da nismo v stečajnem postopku;
2. da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa
zakon, ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in
prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za
oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim
deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od
25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik
subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne
poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
3. na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z
zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države
naročnika;
4. na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
5. da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega
postopka ali za začetek postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku
prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z našimi posli iz
drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali
nismo v katerem koli podobnem položaju. Izjavljamo, da nismo bili s
pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za postopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem; da nam ni bila na kakršnikoli kili upravičeni podlagi
dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter da pri
dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. Do 49. Člena
predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali
zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili.;
6. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
postopkih javnega naročanja;

v predhodnih

7. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za
izvedbo javnega naročila;
8. da se strinjamo, da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo
na zgoraj navedeno ali na druge izjave v ponudbi, iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ne
glede na to pa jih bomo na zahtevo naročnika v postavljenem roku tudi sami
izročili;

9. da bomo na zahtevo naročnika, v postavljenem roku naročniku izročili tudi vsa
ustrezna potrdila in dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge
izjave v ponudbi in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov,
organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;
10. da smo pravočasno in korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih
pogodb, sklenjenih v zadnjih treh letih;
11. da nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za
finance.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti
podana oz. potrjena pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim
organom v državi kjer ima ponudnik svoj sedež).

Kraj in datum:_____________

gospodarski subjekt/ponudnik
žig

_____________________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
__________________________
(podpis)

OBR-6

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV
Izjavljamo, da
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni
bil kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega
naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega
organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek prisilne
poravnave ali postopek prisilnega prenehanja.
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 posredovali podatke o:
-naših ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistihali 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 nami povezane družbe.
Kraj in datum:_____________
gospodarski subjekt/ponudnik
_______________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig
___________________________
(podpis)

OBR-7

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POKLICNE SPOSOBNOSTI
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo:
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko __________________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu
RS enota v _________________, številka ____________________.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila smo na podlagi
Zakona_____________________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje,
številka_________________izdano
pri________________, dne_______________.
Smo člani naslednje organizacije:_______________________________(vpisati le v
primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije zbornice, združenja itd.).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila ne potrebujemo
posebnega dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni
register oz. vpisa pri davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke
B, izpolnite točko C.)
Kraj in datum:_____________

gospodarski subjekt
_______________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig
___________________________
(podpis

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
(točka 8.C. Navodil ponudnikom )
Za tem listom gospodarski subjekt vloži zahtevane listine:
-

potrdilo pristojne poslovne banke, ki vodi poslovni račun gospodarskega
subjekta, da le-ta v preteklih treh mesecih ni bil blokiran.

Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima
računov. Potrdilo je lahko v kopiji.

OBR-8

IZJAVA
Izjavljamo in zagotavljamo:
- da bomo ponujeno vozilo dobavili najkasneje v 130 dneh po podpisu pogodbe in
dostavili fco lokacija naročnika razloženo, skupaj s spremljajočimi dokumenti,
- da ponujeno vozilo in oprema v celoti izpolnjuje zahteve naročnika, navedene v
»Minimalne zahtevane tehnične karakteristike za kombi vozilo,
-da imamo v Republiki Sloveniji zagotovljen tehnični servis za vozilo in vso
pripadajočo opremo, ki se v njem nahaja (lasten ali pogodbeni servis) in da
zagotavljamo servis v največ 24-ih urah od javljanja oziroma prijave napake
- da zagotavljamo garancijski rok v trajanju 24 mesecev.

Kraj in datum:_____________

gospodarski subjekt
_______________________
(ime in priimek pooblaščene osebe)
žig
___________________________
(podpis)

MINIMALNE ZAHTEVANE TEHNIČNE KARAKTERISTIKE
ZA KOMBI VOZILO
Osnovne zahteve
Kombi vozilo za prevoz oseb 1 + 8
Dizelski motor z emisijskim standardom EURO 5
Enojna kolesa na obeh oseh s posamičnimi obesami spredaj in zadaj
Volan s servo ojačevalnikom
Elektronski stabilizacijski sistem ( ESP )
Antiblokirni zavorni sistem ( ABS )
Airbag za voznika in sovoznika
Gibna prostornina motorja od 2000 cmł do 2300cmł
Moč motorja od 100 kW do 110 kW
Dolžina vozila od 5300 mm do 5600 mm
Medosna razdalja od 3450 mm do 3700 mm
Višina vozila maksimalno 2500 mm
Skupna dovoljena masa od 3500 kg do 3700 kg
Pogon na prednja kolesa
Ročni menjalnik
Barva: ŽIVO RDEČA 719
Dodatne zahteve
Drsna vrata za vstop in izstop v potniški prostor na desni strani
Parkirni senzorji zadaj z zvočnim opozarjanjem
Brisalec zadnjega stekla s pralno šobo
Klimatska naprava z možnostjo hlajenja, gretja tudi v potniškem prostoru ločeno
Varnostni pasovi na vseh sedežih
Vzglavniki na vseh sedežih
Električni pomik stekel spredaj
Daljinsko centralno zaklepanje
Električno nastavljiva zunanja ogledala
Kabinski filter proti cvetnemu prahu
Sprednji meglenki
Po višini nastavljiv vozniški sedež z naslonom za roke
Zavesice proti umazaniji na sprednjih in zadnjih kolesih
Radio MP3 z najmanj štirimi zvočniki
Tempomat

OBČINA ODRANCI, Panonska ulica 33, 9233 Odranci
ki jo zastopa župan Ivan MARKOJA
(v nadaljevanju: naročnik),
Davčna številka: SI20765762,
Matična številka: 5874718,
Transakcijski račun: SI56 0128 6010 0013 245

in
______________________________________,
naslov:_________________________, ki ga zastopa
__________________________ (v nadaljevanju: dobavitelj),
davčna številka: _______________, matična številka: ____________,
transakcijski račun: _____________________________________

sklepata naslednjo
POGODBO O NAKUPU KOMBI VOZILA ZA PREVOZ OSEB
št. _________

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši
ponudnik na podlagi naročila male vrednosti, ki ga je naročnik objavil na Portalu
javnih naročil dne ___________, št. objave_________.
Predmet pogodbe
2. člen
Predmet te pogodbe je dobava:
- Vrsta blaga KOMBI VOZILO ZA PREVOZ OSEB
- Model vozila ___________________________________
Ponudba dobavitelja _______________________________________št.
__________ z dne ____________ je sestavni del te pogodbe.

Blago se dobavi na naslov Občina Odranci, Panonska ulica 33, 9233 Odranci
Dobavni rok je določen s to pogodbo.
Cene in plačilni pogoji
3. člen
Pogodbena vrednost je _________________ brez DDV,
DDV

_________________ z

(z besedo:
______________________________________________________________).
Pogodbena cena je fiksna.
Obveznosti naročnika
4. člen
Naročnik plača dobavljeno blago 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega
računa na
transakcijski račun dobavitelja št. __________________ pri
__________________________. Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu
računa. Dobavitelj izstavi račun po opravljeni dobavi na podlagi prevzemnega
zapisnika, ki ga podpišeta naročnik in ponudnik.

Obveznosti dobavitelja
5. člen
Dobavitelj se zavezuje, da dobavi naročniku blago v 130 dneh od dneva podpisa
pogodbe.
6. člen
Dobavitelj naročniku jamči:
- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih napak;
- da nima pravnih napak;
- da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki
so bili dani v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga te pogodbe.

7. člen
Dobavitelj mora naročnika o nameravani dobavi obvestiti preko telefaksa, e-pošte ali
pisno vsaj 2 delovna dneva pred dobavo.
Prevzem blaga se opravi s prevzemnim zapisnikom, ki ga na podlagi pravilno
izročenega kakovostno ustreznega blaga ter spremljajočih listin podpišejo
predstavnik dobavitelja in predstavnik naročnika.
Dobavitelj mora hkrati z blagom ob prevzemu naročniku izročiti tudi naslednjo
spremno dokumentacijo (poleg tiste, ki je zahtevana v specifikacijah):
- pravilno izpolnjeno dobavnico;
- podpisane in potrjene garancijske liste;
- tehnično dokumentacijo in navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
- licence in dokumentacijo kot je navedeno v specifikacijah.
Blago, za katero se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v ponudbeni
dokumentaciji ali ni skladno z določili te pogodbe in s specifikacijami, bo zavrnjeno.
Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti
blagu priložen.
Rezervni deli
8. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo v roku 24 mesecev od datuma dobave blaga
zagotavljal nadomestne dele za blago, ki je predmet te pogodbe.
V primeru neizpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka je dobavitelj dolžan
naročniku povrniti vse dodatne stroške in škodo, ki bi jo naročnik zaradi tega utrpel.

Garancije dobavitelja
9. člen
Za blago daje dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku:
- 24 mesecev.
Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika. Če je bilo blago v
garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok
znova in je dobavitelj dolžan izdati nov garancijski list.

Odstop od pogodbe
10. člen
Naročnik lahko brez obveznosti do dobavitelja takoj odstopi od pogodbe, če je očitno,
da dobavitelj ne bo zagotovil dobave v skladu z določili te pogodbe.
Prav tako naročnik lahko odstopi od pogodbe, če dobavitelj potem, ko je prišel v
zamudo, v dodatnem roku, ki ga določi naročnik, pravilno in v celoti ne izpolni
pogodbene obveznosti.
Servis
11. člen
Servisni pogoji: odzivni čas, čas popravila, nadomestno blago za ta čas, zamenjava
z novim blagom.
Dobavitelj se zavezuje, da bo za popravilo blaga v času garancijskega roka
nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške praviloma na lokaciji naročnika,
izjemoma pa, po pridobitvi pisnega soglasja pooblaščene osebe naročnika, na
sedežu dobavitelja.
Za čas obvestila se šteje čas, ko je sporočilo dospelo do dobavitelja na številko
telefaksa (_____________) ali e-pošto (_________________________), pod
pogojem, da je bilo oddano s strani naročnika in vsebuje najmanj nujno potrebne
podatke za identifikacijo blaga.
Če blago ni popravljeno v pogodbenem roku, mora dobavitelj naročniku po preteku
tega roka za čas popravila zagotoviti enakovredno nadomestno blago. V tem primeru
se garancijski rok podaljša za čas popravila. Dobavitelj se zaveže, da bo v primeru,
če bo popravilo blaga trajalo več, kot je navedeno v servisnih pogojih, oziroma če se
bo enaka napaka na blagu ponovila najmanj tolikokrat, kot je navedeno v servisnih
pogojih, tako blago zamenjal z enakovrednim novim in opravil vse potrebno za
nemoteno delo naročnika. Vsi transportni in drugi stroški v zvezi s popravilom v času
garancijskega roka bremenijo dobavitelja.
Pogodbena kazen
12. člen
Dobavitelj je v primeru zamude pri dobavi blaga, ki ni posledica višje sile ali razlogov
na strani naročnika, dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 % od
pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar skupno največ 10 % pogodbene
vrednosti. Pogodbeni stranki soglašata, da mora naročnik nemudoma sporočiti
dobavitelju, da si pridružuje pravico do pogodbene kazni, če je prevzel blago potem,
ko je dobavitelj z dobavo zamujal.

13. člen
Ugovore zaradi nedoseganja zahtevane in dogovorjene kakovosti ali napak ali
količinskih primanjkljajev bo pooblaščena oseba naročnika sporočila dobavitelju
takoj, najpozneje pa v roku 8 dni po prejemu blaga. Obenem bo naročnik dobavitelju
sporočil dodatni rok za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Varnost
14. člen
Dobavitelj se zavezuje varovati vse zaupne podatke naročnika, s katerimi se seznani
pri izvajanju svojih pogodbenih obveznosti. Za dobavitelja velja glede teh obveznosti
enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. Dobavitelj se obenem
obvezuje, da se ne bo posluževal informacij in dokumentov, ki bi mu bili dostopni pri
izvajanju teh obveznosti.

Skrbnik pogodbe
15. člen
Za urejanje medsebojnih razmerij v zvezi z izvajanjem pogodbe je s strani naročnika
pooblaščen skrbnik pogodbe župan Ivan Markoja (tel.: 02/577-34-81, gsm: 041/423326, e-pošta: obcina.odranci@siol.net), s strani dobavitelja pa _________________,
tel.:______________________________,e-pošta: __________________________.

Ničnost pogodbe
16. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je
sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun
dobavitelja naročniku oz. pri njem zaposlenim osebam, ki so imele odločujoč vpliv na
izbiro dobavitelja, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega
posla ali za sklenitev tega 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 naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, je ta pogodba nična. Naročnik bo v
primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega
člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede
njegovega domnevnega nastanka pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi
Republike Slovenije.

Spori
17. člen
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno. Če to ne bo mogoče, je za
reševanje sporov pristojno sodišče v Lendavi.

Število izvodov
18. člen
Pogodba je sestavljena v dveh izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en izvod.
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
V ___________, dne __________

Naročnik:
OBČINA ODRANCI
___________________________
_________________________
Ivan MARKOJA, župan

Dobavitelj:
_________________
__________________

