MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
REPUBLIKA SLOVENIJA

www.mddsz.gov.si, e: gp.mddsz@gov.si
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
t: 01 369 77 00, f: 01 369 78 32

Številka: 4300-47/2009/
Datum:

VABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja
ponudb št. 4300-47/2009/1 z dne 30.06.2009 oddate ponudbo za dobavo in montažo opreme za
ZUDV Dornava – enota VDC Ormož.
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5, matična
številka: 5022860000, ID številka: SI76953475
2. Specifikacija predmeta naročila: dobava in montaža opreme za ZUDV Dornava – enota VDC
Ormož.
Pri pripravi ponudbe upoštevajte podroben opis predmeta naročila. V kolikor bo vaša ponudba
vsebovala predmet naročila, ki ne bo ustrezal specifikaciji, je ne bo mogoče sprejeti.
3. Oseba naročnika, pristojna za dajanje pojasnil: Tomo Brezovar, telefon: 01/369-7900,
elektronski naslov: tomo.brezovar@gov.si.
4. Pogoji:
- Rok izvedbe: 45 dni po podpisu pogodbe.
- Plačilo izvedbe: izvajalec bo za opravljeno delo izstavil račun, ki ga bo naročnik poravnal 30.
dan po uradnem prejemu in potrditvi na transakcijski račun izvajalca.
- Cene za izvedbo javnega naročila so fiksne, navedene morajo biti v evrih, vsebovati morajo
vse stroške, popuste in davek na dodano vrednost.
5. Pravilna in pravočasna ponudba je, če:

-

-

prispe do naročnika do 17.07.2009 do 10.00 ure, nepravočasna ponudba se izloči iz
nadaljnjega postopka;
vsebuje vse zahtevane izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce (ponudba obr. JN-1,
predračun obr. JN-2, izjava o izpolnjevanju pogojev obr. JN-3, vzorec pogodbe obr.JN-4 in
popis del);
je veljavna najmanj 90 dni po roku, določenem za predložitev ponudbe;
je predložena v zaprti ovojnici, na kateri je naslov naročnika, naslov ponudnika, ter oznaka:
»NE ODPIRAJ - Ponudba za naročilo št. 37/09 – dobava in montaža opreme za ZUDV
Dornava – enota VDC Ormož«

6. Merilo za izbiro: najnižja cena.
Naročnik bo v skladu s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 43000-6/2009/3 z dne
02.04.2009, z najugodnejšim ponudnikom izvedel še postopek pogajanj za dodatno znižanje
cene.
7. Pogodba: naročnik bo po opravljenih pogajanjih z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za
dobavo in montažo opreme za ZUDV Dornava – enota VDC Ormož.

Tomo BREZOVAR
sekretar
vodja javnega naročila

PRILOGE:
− Ponudba (Obr. JN-1)
− Predračun (Obr. JN-2)
− Izjava o izpolnjevanju pogojev (Obr. JN-3)
− Vzorec pogodbe (Obr. JN-4)
− Popis del

Obr. JN-1
PONUDNIK (naziv, sedež):
___________________________________________________________________________
Št. ponudbe: ________________
Datum:
________________
PONUDBA:
1. Opis predmeta naročila:
Predmet naročila je:
__________________________________________________________________________________

2. Ponujena cena v EUR in z DDV:

3. Rok izvedbe razpisanih del:
__________________________________________________________________________________

4. Veljavnost ponudbe:
(najmanj 90 dni)
5. Podatki o ponudniku:
Firma oz. ime:
Zakoniti zastopnik:
ID štev. zavezanca za DDV:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Žig in podpis ponudnika:
________________________

Obr. JN-2
PONUDNIK (naziv in sedež):
_________________________________________________________________
Št. ponudbe: ______________
Datum:
______________

PREDRAČUN

DOBAVA IN MONTAŽA OPREME __________________________ EUR
DDV 20%

__________________________ EUR

SKUPAJ Z DDV :

__________________________ EUR

z besedo:

______________________________________________evrov in ________/100

V ceni je vključen davek na dodano vrednost.

Skupna pogodbena cena in posamezne cene po postavkah so fiksne in nespremenljive do
konca pogodbenih del.

Žig in podpis ponudnika:
______________________________

Obr.
JN-3

PONUDNIK (naziv in sedež):
_________________________________________________________________________
Št. ponudbe: ______________
Datum:
______________

Na podlagi zahteve iz Vabila k oddaji ponudbe št. __________________ z dne ___________,
podajamo v zvezi z našo ponudbo/predračunom št. _____________________ z dne _____________,
za dobavo in montažo opreme za ZUDV Dornava – enota VDC Ormož

IZJAVO
O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.

da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugem organu;
da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila; če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, (v kolikor gre za pravno osebo), ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, popr., 23/99, 60/99, Odl. US 40/04, 95/04 UPB 1,
37/05 Odl. US, in 17/06, Odl. US 55/08, 66/08 popr., 89/08 Odl. US, v nadaljnjem besedilu:
Kazenski zakonik):
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
- pranje denarja;
da ima ponudnik plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
da je ponudnik ekonomsko-finančno sposoben izvesti naročilo;
da ponudnik za izvedbo naročila ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi
zmogljivostmi.
zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z našimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti in nismo v
katerem podobnem položaju;
imamo poravnane davke in prispevke.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil. Podatke iz javnih evidenc naročnik pridobi sam. V primeru, če gre za
utemeljen dvom o osnovni sposobnosti ponudnikov iz 3. točke te izjave, naročnik lahko zahteva od
ponudnika pooblastilo in zaprosi pristojne organe za vse informacije o osnovni sposobnosti
ponudnika, za katere meni, da so potrebni.

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje, navedene v povabilu k oddaji ponudbe.

Žig in podpis ponudnika:

____________________________

Obr. JN-4
VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
Kotnikova 5, Ljubljana,
ki ga zastopa minister dr. Ivan SVETLIK
matična št.: 5022860, ID št. za DDV: SI76953475

in
IZVAJALEC: _______________________________________________________
________________________________________________________,
ki ga zastopa direktor/ica ____________________________________
matična št.: _______________________________________________
ID št. za DDV: ____________________________________________
transakcijski račun: _________________________________________

skleneta naslednjo
POGODBO
za dobavo in montažo opreme za ZUDV Dornava – enota VDC Ormož

PREDMET POGODBE
1. člen
Na osnovi zbiranja ponudb, je bil za dobavo in montažo opreme za ZUDV Dornava – enota VDC
Ormož, izbran kot najugodnejši ponudnik izvajalec po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča,
izvajalec pa prevzame v izvedbo razpisana dela javnega naročila.
2. člen
Predmet pogodbe je dobava in montaža opreme za ZUDV Dornava – enota VDC Ormož. Navedena
dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu s ponudbo izvajalca štev. _____________ z dne
________________.

POGODBENI ROKI
3. člen
Izvajalec bo s pogodbenimi deli začel takoj po podpisu pogodbe in jih dokončal v 45. dneh.

VREDNOST POGODBENIH DEL
4. člen
Vrednost pogodbenih del znaša:

DDV 20%
SKUPAJ

_________________ EUR
_________________ EUR
_________________EUR

z besedo: ____________________________________________ evrov in __/100.
Pogodbena cena za dogovorjeni obseg del in storitev je fiksna in nespremenljiva do konca pogodbenih
obveznosti.
V pogodbeni ceni so všteti vsi stroški pripravljalnih in pomožnih del, vključno z obratovalnimi stroški
gradbišča ter stroški finega gospodinjskega čiščenja.

OBRAČUN IN PLAČILA
5. člen
Izvajalec bo za opravljeno delo izstavil račun, ki ga bo naročnik poravnal 30. dan po uradnem prejemu
in potrditvi le-tega na transakcijski račun izvajalca iz proračunske postavke 4443 – poslovni prostori in
oprema VDC, 4202 – nakup opreme.
Izvajalec bo izstavil račun potem, ko naročnik zapisniško prevzame opremo in ugotovi, da količinsko
in kakovostno ustreza. Za primopredajo se sestavi komisija predstavnika naročnika in izvajalca.

OSTALE MEDSEBOJNE POGODBENE OBVEZNOSTI
6. člen
Naročnik se zaveže:
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo;
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za
realizacijo investicije potrebni;
- pravočasno obvestiti izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvršitev prevzetih storitev in realizacijo investicijskih del;
- predati ustrezno dokumentacijo za izvedbo del;
- urediti plačilne obveznosti, izhajajoč iz pogodbe.
7. člen
Izvajalec se zaveže:
- prevzete storitve izvršiti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavno zakonodajo,
tehničnimi predpisi, standardi in normativi;
- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvršiti pogodbene
storitve gospodarno v korist naročnika;
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na
izvršitev pogodbenih obveznosti;
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki
izpolnjeni;
- zavarovati opremo in celoten objekt med izvajanjem del do predaje dobavljene in montirane
opreme naročniku;
- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika.
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo
pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do
objekta in priključitve na energetske vode.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kakovostno po pravilih svoje stroke, v
skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, itd.), tehničnimi navodili in priporočili ter
normativi.
Če naročnik ugotovi neustrezno kakovost dobavljene opreme in nepravilno ali nekakovostno izvajanje
del, uporabo neprimernega materiala ali odstopanje od detajlnega terminskega plana, ki ogroža dosego
končnega roka izvedbe del, ima pravico odpovedati pogodbo.
Izvajalec ima v primeru iz prejšnjega odstavka pravico do plačila za dotlej kakovostno opravljena dela
na objektu, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do
morebitne višje cene, ki jo bo za dokončanje del določil nov izvajalec.
Izvajalec je odgovoren za kakovost in solidnost pogodbenih del ter za skrite napake v skladu z
Obligacijskem zakonikom (Ur.l.RS, št. 97/07 UPB1).
Napake oz. pomanjkljivosti (količinski primanjkljaj, neustrezna kakovost opreme, …), ki jih ugotovi
naročnik med izvajanjem ali pri pregledu in prevzemu opreme, mora izvajalec odpraviti takoj oz. v
roku, ki ga določi naročnik. V kolikor tega ne opravi, sme naročnik napake odstraniti na izvajalčev
račun s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik.

POGODBENI PREDSTAVNIKI
8. člen
Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je Tomo Brezovar.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je _________________________.

POGODBENA KAZEN
9. člen
Pri prekoračenju pogodbenih rokov po krivdi izvajalca lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen, ki
znaša 2‰ za vsak koledarski dan zamude, pri čemer skupni znesek ne more presegati 5% pogodbene
vrednosti.

GARANCIJA
10. člen
Izvajalec za opremo garantira 12 mesecev od zapisniško prevzete opreme.

PREVZEM
11. člen
Izvajalec mora takoj oziroma najkasneje v treh dneh po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da
so dela po pogodbi končana. Naročnik ali uporabnik prevzame od izvajalca pogodbena dela pod
pogojem, da je dobavljena celotna oprema in da so dela izvedena kakovostno in služijo svojemu
namenu, prostori pa nepoškodovani in očiščeni.
Količinski in kakovostni prevzem opravi predstavnik naročnika oziroma uporabnika. Morebitne
pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti v roku 5 dni oziroma v dogovorjenem roku od dneva
prevzema. O primopredaji se sestavi zapisnik. Po primopredaji izvajalec ni več odgovoren za
pomanjkljivosti, ki bi se morale in mogle ugotoviti z običajnim pregledom ob prevzemu. Po prevzemu
bo izvajalec izročil naročniku ali uporabniku vso potrebno dokumentacijo (garancije, navodila za
obratovanje in vzdrževanje in podobno).

KONČNE DOLOČBE
12. člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu.
Po končanem delu mora izvajalec zapustiti objekt in okolico urejena, nepoškodovana in očiščena.
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, s strani izvajalca, ima naročnik pravico pogodbo
razveljaviti.
13. člen
Pogodbeni stranki bosta vse spremembe in dopolnitve pogodbe urejali z aneksi k tej pogodbi.
14. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem
sporazumno, če v tem ne bi uspeli pa bo v sporih odločilo pristojno sodišče.
15. člen
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Sestavljena je v šestih (6)
enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) in izvajalec dva (2) izvoda.

Št.:________________________
__________, dne____________

Št.:____________________
Ljubljana, dne ___________

Izvajalec:

Naročnik:

______________________________
______________________________
______________________________

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN
SOCIALNE ZADEVE

______________________________
DIREKTOR/ICA

dr. Ivan SVETLIK
MINISTER

