MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
REPUBLIKA SLOVENIJA

SEKRETARIAT
Služba za vojna grobišča
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
telefon: 01 369 78 70, faks: 01 369 78 85, www.mddsz.gov.si, e-pošta: gp.mddsz@gov.si

Številka: 4300-40/2009
Datum: 20.07.2009

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen
Naročnik, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana je v
skladu z ZJN-2, na Portalu javnih naročil dne 20.07.2009 pod št. objave JN5861/2009, objavil
obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi. Predmet javnega
naročila je redno vzdrževanje vojnih grobišč v UE Ljubljana v letu 2009 po Zakonu o vojnih
grobiščih (Uradni list RS, št. 65/2003).
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba,
ki v okviru dejavnosti opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

3. člen
Za popolnost ponudbe
dokumentacijo:






mora

ponudnik

predložiti

naslednjo izpolnjeno

in

podpisano

Ponudbo/obrazec ponudbe;
Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega
naročila;
Izjavo za pridobitev osebnih podatkov;
Predračun;
Osnutek pogodbe.
4. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati pisno po faksu na številko
01/369-78-85 ali e-pošti od:



Gregorja Ivanušiča, e-pošta: gregor.ivanusic@gov.si
Marka Štrovsa, e-pošta: marko.strovs@gov.si

Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z javnim naročilom, ki jih bo
dobila v roku iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba naročnika bo vsa obvestila, pojasnila in druge informacije o javnem naročilu
pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v ponudbi.

5. člen
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo, je šest dni pred rokom za oddajo ponudbe.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo
posredovana v pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo
ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice
in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz
podaljšanega roka za oddajo ponudb.

6. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Sekretariat, Služba za vojna grobišča
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in oznaka objave javnega
naročila na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila.
Na hrbtni strani mora biti označen naslov ponudnika.

Ponudbo je treba oddati najkasneje do 10.8.2008 do 13:00 ure.

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu
in bodo pravilno označene.

7. člen
Pogoji za udeležbo:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 63/1194, 70/1994, 23/1999, 40/2004, 95/2004, 37/2005, 17/2006, 55/2008, 66/2008,
89/2008 in 5/2009): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin 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 interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega
naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če
država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko
gospodarski subjekt poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da 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.
8. Da gospodarski subjekt v zadnjih dvanajstih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa.
9. Da razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi.
10. Da zagotavlja plačilni rok 30. dan od uradnega prejema računa.
Dokazila pod zaporedno številko 1 do 10: gospodarski subjekt predloži izjavo.

8. člen
Ponudnik mora navesti ponudbeno vrednost v evrih.
Ponudbena cena mora biti fiksna, vsebovati mora vse stroške, popuste in DDV.
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno naslednje merilo: najnižja cena.
V skladu z 19. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008) bo
naročnik ob izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev izbral ponudnika, ki bo izkazal status
invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra v skladu z določbami Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/2007-UPB2 in 14/2009) in katerega
ponudbena cena oziroma ekonomsko najugodnejša ponudba ne bo višja kot 5% ponudbene cene

najugodnejšega ponudnika, ki ni invalidsko podjetje ali zaposlitveni center – pridržano javno
naročilo.

9. člen
Po pregledu vseh prispelih ponudb, si naročnik pridržuje pravico do pogajanj. O datumu
pogajanj bodo ponudniki obveščeni pravočasno.

10. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci
in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z
neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
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.

11. člen
Ponudba mora biti veljavna najmanj 90 dni od roka, določenega za predložitev ponudb.

12. člen
Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz
izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe.

13. člen
Pravni pouk:
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji
je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo
navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Zahtevek za revizijo se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen
če Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006 in 16/2008; ZJN-2) ali Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB5 in 32/2009) ne določata drugače.
Rok za vložitev zahtevka za revizijo je deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 12. člena Zakona o reviziji postopkov
javnega naročanja.
Zahtevek za revizijo se vloži pri naročniku. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Naročnik mora kopijo
zahtevka za revizijo posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj
obvesti tudi Ministrstvo za finance.
Vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži postopka oddaje javnega naročila. Ne glede na vložen
zahtevek za revizijo lahko naročnik nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila, ne sme

pa skleniti pogodbe. Naročnik sme skleniti pogodbo o oddaji javnega naročila skladno z
odločitvijo Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Vlagatelj po preteku roka,
določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu
morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred
potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da
zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.
V skladu z določilom 12. člena in v zvezi z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja mora vlagatelj zahteve predložiti tudi potrdilo o vplačilu takse, ki se plača na
transakcijski račun Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802 - taksa za postopek revizije
javnega naročanja, na katerega je vlagatelj zahtevka dolžan vplačati z zakonom določeno takso v
višini 2.500,00 EUR.

Pripravila:
Sneža Mihailova
SVETOVALKA III
Marko ŠTROVS
VODJA SLUŽBE

IZJAVA OZIROMA POOBLASTILO
za pridobitev osebnih podatkov
Spodaj podpisani/a dovoljujem oziroma pooblaščam naročnika Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve, da lahko za namene javnega naročila za izbiro izvajalca za redno vzdrževanje
vojnih grobišč v UE Ljubljana v letu 2009 pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila, zlasti za potrdilo iz
kazenskih evidenc od Ministrstva za pravosodje za naslednjo osebo, pooblaščeno za zastopanje:
Ime in priimek:
EMŠO:
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča
Ulica in hišna številka:
Poštna številka in pošta:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se je glasil:

Ta izjava oziroma pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe.

Datum:

Žig in podpis pooblastitelja:

__________________

______________________

Ponudnik
__________________________
__________________________
__________________________

IZJAVA

ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila

Izjavljamo,
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/1194, 70/1994, 23/1999, 40/2004, 95/2004, 37/2005, 17/2006,
55/2008, 66/2008, 89/2008 in 5/2009): hudodelsko združevanje sprejemanje podkupnin 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 Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi
osebe, pooblaščene za zastopanje.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje našega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli
drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega
naročila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
5. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.

6. V zadnjih dvanajstih mesecih glede na dan oddaje ponudbe nismo imeli blokade
transakcijskega računa.
7. Da razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi.

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 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 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.)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:



da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih
treh letih.

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na povabilo k oddaji
ponudbe za redno vzdrževanje vojnih grobišč v UE Ljubljana.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični in pooblaščamo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi
potrdilo iz kazenske evidence.

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 gospodarski subjekt svoj sedež).

Datum:
____________________

Žig in podpis:
____________________________

Ponudnik
__________________________
__________________________
__________________________

P O N U D BA

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave
JN5861/2009 dne 20.07.2009 se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
01. Podatki o gospodarskem subjektu
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka faksa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:

Datum:
_________________

Žig:

Podpis:
_________________

PREDRAČUN št. __________

količina

pogostost

pobiranje smeti

8.773 m2

8

EUR

EUR

jesensko grabljenje
košnja in grabljenje trave z
odvozom trave na deponijo

8.773 m2

5

EUR

EUR

8.773 m2

3

EUR

EUR

435 m2

2

EUR

EUR

50 ur

1

EUR

EUR

435 m2

2

EUR

EUR

POPIS DEL ZA LETO 2009

cena na m2/kom
brez DDV

skupaj vrednost brez
DDV

SPOMENIK PADLIM IN
UMRLIM V BOJU PROTI
OKUPATORJEM
SLOVENIJE 41-45 Z
OKOLICO NA ŽALAH
(SPOMINSKI PARK)
ZELENICE

VRTNICE
pletev in okopavanje
osipavanje in odsipavanje
zalivanje
GRMOVNICE
obrezovanje
PEŠČENE POVRŠINE
mehanično odstranjevanje
plevela

734 m2

1

EUR

EUR

1.184 m2

2

EUR

EUR

posip s peskom

1.184 m2

1

EUR

EUR

pometanje

1.148 m2

6

EUR

EUR

1.152 m2

6

EUR

EUR

24 ur

1

EUR

EUR

1

EUR

EUR

EUR

EUR

ASFALTNE POVRŠINE
pometanje
FONTANE
zaščita fontane
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč
po Dnevu spomina na mrtve
SKUPAJ NETO
količina

pogostost

4 ure

3

EUR

EUR

traktor

1 ure

3

EUR

EUR

jesensko grabljenje
mehanično odstranjevanje
plevela

6 ure

3

EUR

EUR

4 ure

1

EUR

EUR

ročno pometanje
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč
po Dnevu spomina na mrtve

2 ure

6

EUR

EUR

1

EUR

EUR

GROBIŠČE – ODDELEK 29
IN 30B
košnja in grabljenje trave z
odvozom trave na deponijo

SKUPAJ NETO

cena na m2/kom
brez DDV

skupaj vrednost brez
DDV

EUR

14 GROBNIH PROSTOROV
NA ODDELKU 19B
jesenski nasad - mačehe
poletni nasad - begonije
CELOLETNA OSKRBA
enojni grobni prostori
2 enojna grobna prostora s skup.
ob.
delo - vrtnar
zamenjava zemlje - vreča 50 l
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč
po Dnevu spomina na mrtve

količina

pogostost

cena na m2/kom skupaj vrednost brez
brez DDV
DDV
EUR
EUR
EUR
EUR

59 kom
59kom

1
1

3 kom

1

EUR

EUR

1
7 ura
6 kom

1
1
1

EUR
EUR
EUR

EUR
EUR
EUR

1

EUR

EUR

SKUPAJ NETO

EUR
količina

pogostost

jesenski nasad - mačehe

9 kom

1

EUR

EUR

poletni nasad - begonije

9 kom

1

EUR

EUR

CELOLETNA OSKRBA
žarni grobni prostori

1 kom

1

EUR

EUR

7 uri

1

EUR

EUR

1

EUR

EUR

GROBNI PROSTORI
SEPTEMBRSKIH ŽRTEV

delo - vrtnar
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč po
Dnevu spomina na mrtve

cena na m2/kom skupaj vrednost brez
brez DDV
DDV

SKUPAJ NETO

EUR

GROBNICE NOB V
STOŽICAH
pletjev in okopavanje

količina

pogostost

cena na m2/kom skupaj vrednost brez
brez DDV
DDV

118 m2

1

EUR

EUR

obrezovanje in pomlajevanje

118 m2

1

EUR

EUR

pletev in okopavanje

25 tm

1

EUR

EUR

obrezovanje

25 tm

1

EUR

EUR

370 m2
370 m2

1
1

EUR
EUR

EUR
EUR

370 m2

5

EUR

EUR

1

EUR

EUR
EUR

ŽIVA MEJA

PEŠČENE POVRŠINE
mehanično odstranjevanje
plevela
posip peska
pometanje
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč po
Dnevu spomina na mrtve
SKUPAJ NETO

količina

pogostost

pobiranje smeti
košnja in grabljenje trave z
odvozom trave na deponijo

475 m2

6

EUR

EUR

475 m2

3

EUR

EUR

jesensko grabljenje

475 m2

7

EUR

EUR

AVSTRIJSKO GROBIŠČE
ZELENICE

MARMORNE POVRŠINE

cena na m2/kom skupaj vrednost brez
brez DDV
DDV

pometanje

529 m2

5

EUR

EUR

obrezovanje

46 m2

1

EUR

EUR

dognojevanje

46 m2

1

EUR

EUR

pletev in okopavanje

12 tm

1

EUR

EUR

obrezovanje 1,6 do 3 m

12 tm

1

EUR

EUR

5 ur

1

EUR

EUR

1

EUR

EUR

GRMOVNICE

ŽIVA MEJA

ZIMSKA SLUŽBA
ročno odstranjevanje snega
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč po
Dnevu spomina na mrtve
SKUPAJ NETO

KOSTNICA I. SVETOVNE
VOJNE
Košnja in grabljenje trave z
odvozom trave na deponijo
Odstranjevanje plevela s
peščenih površin
Pobiranje smeti
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč po
Dnevu spomina na mrtve

EUR

količina

pogostost

cena na m2/kom skupaj vrednost brez
brez DDV
DDV

2.400 m2

3

EUR

EUR

1.260 m2

2

EUR

EUR

3.360 m2

5

EUR

EUR

1

EUR

EUR

SKUPAJ NETO

EUR

količina
GROBIŠČE KUCJA DOLINA
Košnja in grabljenje trave z
odvozom trave na deponijo
Pobiranje smeti
Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč po
Dnevu spomina na mrtve
SKUPAJ NETO

GROBIŠČE BREZARJEVO
BREZNO

pogostost

cena na m2/kom skupaj vrednost brez
brez DDV
DDV

2.000 m2

2

EUR

EUR

2.000 m2

2

EUR

EUR

1

EUR

EUR
EUR

količina

pogostost

cena na m2/kom skupaj vrednost brez
brez DDV
DDV

Vzdrževanje poti

100 m2

2

EUR

EUR

Pletje okolice brezna

100 m2

2

EUR

EUR

Pobiranje smeti

200 m2

2

EUR

EUR

1

EUR

EUR
EUR

Čiščenje, odstranitev in odvoz
uvelega cvetja, vencev in sveč po
Dnevu spomina na mrtve
SKUPAJ NETO

VREDNOST BREZ DDV
20% DDV
VREDNOST SKUPAJ Z DDV

Datum:
____________________

EUR
EUR
EUR

Žig in podpis:
____________________________

Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
(v nadaljevanju: naročnik), ki ga zastopa minister dr. Ivan SVETLIK kot naročnik, matična št.:
5022860, davčna št.: 76953475, podračun transakcijskega računa izvrševanja proračuna RS, št.
01100-6300109972
in
______________________________________________________________ (v nadaljevanju:
izvajalec), ki ga zastopa ______________________________, matična št.: __________, davčna
št.: ____________, št. transakcijskega računa: _____________________
skleneta:

POGODBO
o rednem vzdrževanju vojnih grobišč
v UE Ljubljana v letu 2009
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je naročnik v skladu s 1. odstavkom točke a 30. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni
list RS, št. 128/2006 in 16/2008; ZJN-2) izvedel postopek oddaje javnega naročila po
postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljenega v na Portalu javnih naročil pod
št. objave JN5861/2009 dne 20.07.2009 in izvajalca iskal kot najugodnejšega ponudnika –
pridržano naročilo;
- da ima naročnik kot uporabnik Proračuna Republike Slovenije v skladu s sprejetim
Proračunom Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list RS, št. 114/2007), Rebalansom
proračuna Republike Slovenije za leto 2009 (Uradni list, št. 26/2009) in Zakonom o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 (Uradni list RS, št.
114/2007, 58/2008, 109/2008, 26/2009 in 31/2009) v ta namen zagotovljena sredstva na
proračunski postavki 7197– Vzdrževanje grobov v Republiki Sloveniji;
- da je bil izvajalec izbran na podlagi pridržanega javnega naročila kot najugodnejši ponudnik.
2. člen
Predmet te pogodbe je opravljanje rednih vzdrževalnih del v letu 2009 na vojnih grobiščih, ki se
nahajajo v Upravni enoti Ljubljana (v nadaljevanju: objekti), po priloženem popisu del.

3. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame izvedbo letnih vzdrževalnih del v letu 2009
na navedenih objektih. Popis del je sestavni del te pogodbe.
Skupna pogodbena vrednost znaša
20% DDV
Skupaj

____________________EUR
____________________EUR
____________________EUR

4. člen

Pogodbene cene so fiksne in nespremenljive do zaključka pogodbenih del. Cena za enoto
vsebujejo vse stroške po popisu del, vsa pomožna, pripravljalna in zaključna dela.

5. člen
Izvajalec bo za opravljena dela izstavil račun, ki ga bo naročnik poravnal 30. dan po prejemu in
potrditvi s strani naročnika iz proračunske postavke 7197 – Vzdrževanje grobov v Republiki
Sloveniji, konto 4025.

6. člen
Izvajalec bo vzdrževalna dela iz 2. člena te pogodbe na objektu izvajal po potrebi, v za ta dela
običajnem času, zadnjo košnjo pa bo opravil v oktobru (1. november). Skrbel bo za urejenost
objekta in njegovo dobro stanje, s čimer so mišljena manjša vzdrževalna dela, ki preprečujejo
nastanek večje škode.

7. člen
Izvajalec se zaveže, da bo vzdrževalna dela po tej pogodbi opravljal vestno kot dober gospodar
čez vse leto. O opravljenih delih iz 2. člena te pogodbe bo vodil dnevnik opravljenih del in
pošiljal poročila naročniku najmanj vsakih šest mesecev.
Izvajalec mora o izrednih dogodkih (poškodbe po neurju, poškodbe zaradi vandalizma ipd.), ki so
vplivali ali bi utegnili vplivati na stanje objekta, takoj poročati naročniku.

8. člen
Naročnik lahko kadarkoli opravi nadzor nad stanjem urejenosti in vzdrževanosti objekta. O
morebitnih pomanjkljivostih, ki jih pri vzdrževanju objekta ugotovi, ta takoj obvesti izvajalca.

9. člen
V primeru, če izvajalec ugotovljenih pomanjkljivosti v skladu s prejšnjim členom te pogodbe ne
odpravi, ali če se ugotovi, da kljub opozorilu izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti
pravilno in pravočasno, lahko naročnik razdre pogodbo, od izvajalca pa zahteva povrnitev škode.

9. člen
Za uresničevanje pogodbenih obveznosti se določijo skrbniki, in sicer:
- na strani izvajalca ______________________;
- na strani naročnika Marko ŠTROVS, vodja Službe za vojna grobišča.

10. člen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov, ki jih podpišeta
pogodbeni stranki.

11. člen
Za vsa ostala razmerja, ki s to pogodbo niso drugače urejena, se uporablja ustrezne določbe
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1).

12. člen
Morebitne spore, ki bi nastali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, v
nasprotnem primeru spor rešuje stvarno pristojno sodišče.

13. člen
Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih in začne veljati, ko jo podpišeta pogodbeni
stranki. En (1) izvod pogodbe prejme izvajalec, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
pa tri (3) izvode in en (1) izvod posreduje Ministrstvu za finance.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Izvajalec:

Naročnik:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve

dr. Ivan SVETLIK
MINISTER

