NAROČNIK:
Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o.
Ulica Nade Cilenšek 5
3310 Žalec
DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
PREDMET JAVNEGA NAROČILA:
»Odvoz in sprejem blata iz Centralne čistilne naprave Kasaze«
STORITEV
VRSTA POSTOPKA:
ODPRTI POSTOPEK V SKLADU S 40. ČLENOM ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
OBJAVA NA PORTALU JAVNIH NAROČIL
JN____________________2021, z dne _____________
Uradni list EU, dne _________, Dokument __________,
Vsebina oziroma sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
1. Povabilo k sodelovanju
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe
3. Ugotavljanje sposobnosti
4. Merila
5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja
6. Vzorec pogodbe
7. Tehnične specifikacije-opis storitve
8. Ponudbena dokumentacija - ESPD in obrazci za pripravo ponudbe
Datum: 4.2.2021
Številka: JNST01/2021
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1. POVABILO K SODELOVANJU

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne ___________________, pod številko JN_______________________, v
Uradnem listu EU, dne _________, Dokument __________, objavil obvestilo o javnem naročilu po
odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015
in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3).
Predmet javnega naročila: Odvoz in sprejem blata iz Centralne čistilne naprave Kasaze za
obdobje enega leta.
Kontakt: Florjana Završnik Semprimožnik ( cvetka.semprimoznik@jkp-zalec.si) in Martina
Kostanjšek (tina.kostanjsek@jkp-zalec.si).
Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v
nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD). RD je na voljo brezplačno in je priložena
obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil. Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne
informacije na portalu javnih naročil.
Sestanka s ponudniki ne bo.
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti en izvod
ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci, ESPD in zahtevane priloge.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti
označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije
niso dovoljene.
Naročnik izvaja postopek oddaje naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov,
ki urejajo javno naročanje in v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javne finance ter
področjem, ki je predmet javnega naročila.

Direktor: Matjaž ZAKONJŠEK, univ.dipl.inž.el.spec.
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1.
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI, ki je del te
razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudnik

se

mora

pred

oddajo

ponudbe

registrirati

na

spletnem

naslovu

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.
Za oddajo ponudb je zahtevano, da uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN
pooblaščen za oddajanje ponudb, odda ponudbo s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem
ob oddaji 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 zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudni, razen
če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudbe.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka določenega v obvestilu o javnem naročilu
objavljenem na Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v
informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu
e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe je objavljen v obvestilu o naročilu na
portalu javnih naročil.
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2.
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. Datum in ura odpiranja sta določena v obvestilu o naročilu
objavljenem na portalu javnih naročil.
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudnikih in omogoči dostop do pdf. dokumenta, ki ga
ponudniki naložijo v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«.
3.
Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente:
q

Ponudba s predračunom- naloži se v razdelek predračun;

q

ESPD (izpolnjen za vse gospodarske subjekte v ponudbi);

q

Obrazec – Podizvajalci v ponudbi - naloži se v razdelek drugi dokumenti;

q

Celotna ponudba ponudnika in ostale morebitni dokumenti - naložijo se v razdelek drugi
dokumenti.

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo
naročnik, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega
ponudnika pozval k predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem
oziroma razlogom za izključitev.
Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju
javnega naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:
-

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

-

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki
in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V
nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.
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4.
Podizvajalci v ponudbi
Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci mora ponudbi predložiti:
•

navesti podizvajalce v ESPDju glavnega izvajalca,

•

navesti vse podizvajalce in vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje v obrazcu podizvajalci v ponudbi,

•

izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca,

•

obrazec soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredna plačila) za
vsakega podizvajalca.

Če bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih
pogojev za sodelovanje, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo.
Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. Če bo vključil nove podizvajalce, bo moral glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca:
-

če zanj obstajajo razlogi za izključitev in zahteval zamenjavo,

-

če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del,

-

če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem
členom, mora:
-

glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

-

podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika,

-

glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga
je predhodno potrdil.
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Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od
glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma
situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za
izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena
ZJN-3.
Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
5.
Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov.
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje
pogojev (razlogov za izključitev, pogojev poklicne, ekonomske in finančne sposobnosti)
ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske
subjekte skupaj.
Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse
zahtevane podatke.
Naročnik bo vse dokumente naslavljal na vodilnega partnerja v skupni ponudbi, ki ga označijo v
obrazcu ponudba.
Če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo morala
predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila Pravni akt o
skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih
gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je
tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni pravni
akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši
ponudnik.
6.
Predračun
Ponudnik mora navesti vrednost ponudbe v evrih. Ponudnik mora izpolniti ponudbeni
predračun.
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Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material, montaža, stroške dela,
izvajalčeve opreme, stroške zavarovanja) ter vse ostale stroške, ki so potrebni za izvedbo
razpisanih del, vključujoč vse splošne rizike, odgovornosti in obveznosti navedene v pogodbi,
popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej prikazati.
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da dobljene vrednosti sešteje in jih
prikaže v predračunu.
Ponudnik v sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec Ponudba s
predračunom v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec«.
7.
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve
ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala preko informacijskega sistema eOddaja, na elektronsko pošto, ki je navedena v tem sistemu.

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.
A. Razlogi za izključitev
1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če
obstajajo razlogi za izključitev določeni v 75. členu ZJN-3.
Dokazilo: ESPD
B. Pogoji za sodelovanje:
B.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti:
1. Ponudnik 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. Ponudnik 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 storitev.
Dokazilo za 1. in 2. točko: ESPD
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B.2 Ekonomski in finančni položaj:
1. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih šteto od oddaje ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih
računov.
Dokazilo: ESPD
B.3 Tehnična in strokovna sposobnost:
1. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila
2. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
3. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih reklamacij
glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe, in da ponudnik ni enostransko
odstopil od izvedbe pogodbe z javnim naročnikom. Če naročnik razpolaga z dokazili o
nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika izloči iz predmetnega postopka.
4. Da je ponudnik sposoben dela začeti izvajati v 15 dneh po sklenitvi pogodbe.
5. Da ponudnik razpolaga s tehničnimi sredstvi in opremo za izvedbo javnega naročila.
6. Ponudnik izpolnjuje tehnične parametre za izvedbo javnega naročila po prilogi te RD.
Dokazilo za točke 1-6: ESPD
Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije na podlagi katerih bo
naročnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov ter v predmetnem
obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne
ponudbe). 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, lahko naloži podpisan ESPD v .pdf obliki ali pa ga le naloži v
obliki .xml in bo podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek
»ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki ali v elektronski obliki podpisan
xml.
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4. MERILA

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejša ponudbanajnižja cena v EUR brez DDV.

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011, 63/2013, 90/14 – ZDU,
60/17 in 72/19) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno
izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v
revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku
oddaje javnega naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na
vsebino objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR na TRR pri
Ministrstvu za finance številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska
35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za
postopek revizije javnega naročanja. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko
ponudnik vloži zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od
objave obvestila o javnem naročilu.
Direktor:
Matjaž ZAKONJŠEK, univ.dipl.inž.el.spec.

9

6. VZOREC POGODBE
PO G O D B A za izvedbo storitve

ki jo dogovorita in skleneta:
Naročnik: Javno komunalno podjetje Žalec, d.o.o., Ulica Nade Cilenšek 5, 3310 Žalec, ki ga
zastopa Matjaž ZAKONJŠEK, univ.dipl.inž.el.spec. (v nadaljnjem besedilu: naročnik)
Davčna številka: SI94086362
Matična številka: 5068134000
in
Izvajalec: ki ga zastopa .................................................................(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)
Davčna številka .......................................
Matična številka: .......................................

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik dne .................... na Portalu javnih naročil
pod št. .............. in v Uradnem listu EU, dne _________, Dokument __________, objavil javno naročilo za
izbor izvajalca za Odvoz in sprejem blata iz Centralne čistilne naprave Kasaze, na osnovi
katerega je bil kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec.
Pogodba se sklepa na podlagi oddaje javnega naročila na podlagi odprtega postopka skladno z
Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3) in
Odločitvi o izidu javnega naročila št. ............ z dne ....... .
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo naslednja dela:
Odvoz in sprejem blata iz Centralne čistilne naprave Kasaze za obdobje enega leta.
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S to pogodbo prevzeta dela se izvajalec obvezuje izvršiti v obsegu in kakovosti, kot so razpisana
v tehnični dokumentaciji. Razpisna dokumentacija z vsemi prilogami, ponudba izvajalca in vse
priloge, ki sestavljajo Ponudbo, so sestavni del te Pogodbe.
Pogodbena vrednost na enoto mere kg brez DDV v EUR _____________ , vrednost DDV ______________ ,
na enoto mere kg z DDV _________________________.
SKUPAJ (št. ocenjenih količin x cena/enoto)__________________________________________ EUR brez DDV
in _____________ Z DDV.
Vrednost DDV je obračunana po 9,5 % stopnji.
III.
POGODBENA VREDNOST DEL
3. člen
Pogodbena cena je nespremenljiva (fiksna) na enoto mere kg /v EUR brez DDV do zaključka
vseh pogodbenih obveznosti.
IV. POGODBENI ROK
4. člen
Rok izvajanja storitev je leto dni od sklenitve pogodbe.
V. PODIZVAJALCI
5. člen
Izvajalec bo dela opravil z naslednjimi podizvajalci:
1.
Naziv:
Naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
TRR:
Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
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6. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca
potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i
zahtevo za neposredno plačilo.
Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije
tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo.
Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega
odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.
Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za
vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo
do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu
priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb dokumentacije v zvezi z oddajo javnega
naročila, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu
mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.
Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev
novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.
Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.
Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to
pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih
del.
7.člen
V kolikor izvajalec želi zamenjati podizvajalca, katerega zmogljivosti glede pogojev v zvezi z
izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter
pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami je uporabil pri oddaji ponudbe, bo naročnik
odobril zamenjavo le, če bo novi podizvajalec predložil dokazila o izpolnjevanju istih pogojev.
VI. PREDSTAVNIKA IZVAJALCA IN NAROČNIKA
8.člen
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Za urejanje vseh vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki
kot svoja pooblaščena predstavnika določata:
S strani naročnika je imenovan odgovorni vodja projekta: ...................................................................
Izvajalec določa za svojega zastopnika: ....................................................................
VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA IN NAROČNIKA
9. člen
Naročnik bo blato predajal po potrebi.
Naročnik razpolaga s prostorom za dva zabojnika po 20 m3, zato mora izvajalec blato prevzeti z
menjavo zabojnikov – polno za prazno. Zabojnika sta v lasti izvajalca.
Prevzem blata se izvrši v delovnem času naročnika, in sicer v ponedeljek, torek in četrtek od 7.
do 15. ure, v sredo od 7.do 17. ure in petek od 7. do 13. ure.
Izvajalec mora vsako pošiljko stehtati in izdati tehtalni list.
Izvajalec mora za vsako pošiljko zagotoviti evidenčni list v skladu s 25. členom Uredbe o
odpadkih ( Uradni list RS št. 37/15, 69/15, 49/20 in 129/20) ter izvajati prevoze v skladu s to
Uredbo.
Izvajalec se obvezuje, da bo blato prevzel od naročnika po predhodnem telefonskem (telefaks,
elektronska pošta) naročilu v odzivnem času 24 ur delovni dan.

10. člen
Izvajalec bo izdal en račun za odpeljano in prevzeto količino mesečno.
Naročnik bo poravnal račun v roku 30 dni po prejemu pravilno izstavljenega računa.

11. člen
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal izvajalcu v pisni obliki po
e-pošti. Če izvajalec pri naslednjih storitvah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, lahko
naročnik razdre to pogodbo.
O razdrtju pogodbe mora naročnik pisno obvesti izvajalca.
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Kot kršitev te pogodbe se štejejo zlasti naslednje kršitve:
q

če izvajalec ne prevzame blata na določen dan, ob določeni uri in ne upošteva pisnih opozoril
naročnika,

q

če storitev ne opravlja kvalitetno in v skladu s predpisi,

q

če izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika ali na reklamacije ne odgovarja,

q

če izvajalec grobo krši določila te pogodbe,

q

če izvajalec deponira blato na deponijo, ki nima ustreznega dovoljenja.

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
12.člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da:
•

ne bosta kršili dolžnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem
sektorju, ki ga določajo s strani države sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih združenjih;

•

ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji)
oziroma katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da
bi tako napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali
kandidata k zlorabi svojega položaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega
pristojnega organa, tako da bi s tem pridobila, obdržala ali usmerila posle k naročnikovemu
sopogodbeniku ali njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi
povezani pravni ali fizični osebi;

•

ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po
predpisih o javnem naročanju;

•

ne bosta sklenili pogodbe, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke,
predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla ali sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za
drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa

14

ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.
Pogodbe je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov
družinski član:
•

udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

•

neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% deležu udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu(35. člen ZIntPK)
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že veljavno sklenjena pogodba nična.
Pogodba, ki je veljavno sklenjena pod odložilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru ugotovitve
kršitve ali poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena.
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka zainteresirana oseba in se ugotavlja pred stvarno in
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji.
IX. SOCIALNA KLAVZULA
13. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od
naslednjih okoliščin:

•

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

•

če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za prekršek,
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest
mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s
94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba
razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O
datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
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Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila,
se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu
izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni
in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane
garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene
vrednosti.
X. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo
naslednjih dokumentov:
•

Bančne garancija ali enakovrednega kavcijskega zavarovanja zavarovalnice (v nadaljevanju:
garancija) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v znesku 5% pogodbene vrednosti (z DDV).
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora pokrivati vsa dela, ki so predmet te
pogodbe, vključno z deli, ki jih opravljajo podizvajalci;

•

Zavezujočega pravnega akta o skupni izvedbi naročila v skladu z Navodili ponudniku za izdelavo
ponudbe v primeru, da pri izvedbi naročila sodeluje skupina izvajalcev (Joint Venture).
Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v 20-ih dneh od
sklenitve pogodbe.
Pravice in obveznosti iz Pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih
odstavkov tega člena.
15.člen
Če spornega vprašanja pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, je za reševanje spora
pristojno sodišče po sedežu naročnika.
16. člen
Ta Pogodba je sestavljena v petih (5) enakih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa zadnje od
pogodbenih strank, veljavna pa z dnem, ko so izpolnjeni pogoji iz 14. člena te Pogodbe. Naročnik
prejme tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) izvoda Pogodbe.
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Naročnik:
............................................
Kraj in datum:
............................................
Podpisnik:
............................................
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Izvajalec
...........................................
Kraj in datum:
............................................
Podpisnik:
............................................

7. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE - OPIS STORITVE

PODATKI ZA JAVNO NAROČILO

en ponudnik za 1 letno obdobje

V l. 2021
ocenjena letna količina blata za

Količine

so

oddajo je 1.900 ton s 24-30 % suho

okvirne in naj ne

snovjo

obvezujejo,

da

naročimo odvoz
točno

takšne

količine;
naročanje bo po
potrebi
odvoz dogovarjamo sproti;
odzivni čas naj bo 24-ur (npr.
danes

pokličemo

za

izvedbo

odvoza jutri)
pri

izvedbi

odvoza

se

naredi

menjava zabojnikov polno/prazno
(polno odpelje, prazno namesti)
dva zabojnika 20 m3 imamo sedaj
in naj bosta tudi v bodoče
obračun
izvede

izvedene
na

storitve

podlagi

se

dejansko

odvoženega in sprejetega blata po
ceni na enoto
prevzemnik mora imeti ustrezna
dovoljenja

za

opravljanje

dejavnosti
vpisan

mora

prevoznikov,

18

biti

v

evidenco

predelovalcev

Cena na enoto
naj

bo

EUR/kg

ali

odpadkov s klasifikacijsko številko
19 08 05
imeti mora tehnično brezhibna
vozila z opremo za prevoz blata kot
odpadka
vsako pošiljko blata mora stehtati
in potrditi s tehtalnim listom,
mesečno pa izdati evidenčni list o
ravnanju z odpadki
navesti mora čas prevzema (naš
redni delovni čas je od 7:00 do
15:00 ure pon., torek, četrtek, od
7.00 do 17.00 ure sreda in od 7.00
do 13.00 petek)
navesti mora ali nudi tudi storitev
interventnega

odvoza

ter

pod

kakšnimi pogoji
Za prevzeto blato ponudnik sam

Ponudnik

nam

poišče odlagališče, kompostarno,

mora

sežigalnico,…

navesti kam bo

pisno

odlagal blato
zadnja Ocena odpadka, ki je na

z dne 11.9.2020 (Eurofins ERICo

razpolago

Slovenija d.o.o., št. DP 219/08/20)
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