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: 4300-39/2009/2
Datum: 18. 5. 2009

VABILO K ODDAJI PONUDBE

Vabimo vas, da na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja
ponudb št. 4300-39/2009/1 z dne 18. 5. 2009 oddate ponudbo za dobavo osebnega vozila za prevoz
varovancev.
1. Naročnik: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova 5 Matična
številka: 5022860000, ID številka: SI76953475
2. Specifikacija predmeta naročila: dobava osebnega vozila za prevoz varovancev po priloženi
specifikaciji.
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: 01/369-79 00,
elektronski naslov: tomo.brezovar@gov.si.
4. Pogoji:

-

Rok dobave: 30 dni po podpisu pogodbe
Plačilo dobave: izvajalec bo za opravljeno delo izstavil račun, ki ga bo naročnik poravnal 30.
dan po uradnem prejemu in potrditvi računa 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 26. 5. 2009 do 10. ure, nepravočasna ponudba se izloči iz nadaljnjega
postopka;
vsebuje vse zahtevane izpolnjene in podpisane obrazce (ponudba obr. JN-1, predračun obr.
JN-2, izjava o izpolnjevanju pogojev obr. JN-3, vzorec pogodbe obr.JN-4);
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. 34/09 – dobava osebnega vozila za prevoz
varovancev«

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 osebnega vozila za prevoz varovancev.

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)
 Specifikacija

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
Ponudbena vrednost za dobavljeno osebno vozilo znamke ______________________
model_____________________________________________________________________________
znaša:

VREDNOST VOZILA brez DDV

____________________ EUR

POPUST ________ %

____________________ EUR

VREDNOST VOZILA S POPUSTOM

_____________________ EUR

DDV 20 %

____________________ EUR

VREDNOST VOZILA Z DDV

____________________ EUR

z besedo:

______________________________________________EUR in ________/100

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 osebnega vozila za prevoz varovancev

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
DOBAVLTELJ: _________________________________________________________
________________________________________________________,
ki ga zastopa direktor/ica ____________________________________
matična št.: _______________________________________________
ID št. za DDV: ____________________________________________
transakcijski račun: _________________________________________
skleneta naslednjo
POGODBO
za dobavo osebnega vozila za prevoz varovancev

PREDMET POGODBE
1. člen
Na osnovi zbiranja ponudb, je bil za dobavo osebnega vozila za prevoz varovancev, izbran kot
najugodnejši ponudnik dobavitelj po tej pogodbi, zato s to pogodbo naročnik naroča, dobavitelj pa
prevzame v izvedbo razpisana dela javnega naročila v skladu s ponudbo dobavitelja štev.
_____________ z dne __________.
Predmet te pogodbe je dobava osebnega vozila za prevoz varovancev znamke __________________
model__________________________________________________.
2. člen
Dobavitelj se zavezuje dobaviti osebno vozilo v obsegu ter kvaliteti, obliki in z namenom uporabe, kot
je razvidno iz dobaviteljeve ponudbe oziroma v skladu z zahtevami naročnika za dobavo osebnega
vozila, ki so bile priložene vabilu k oddaji ponudbe.
3. člen
Dobavitelj je seznanjen s pogoji naročnika in jih v celoti sprejema.

POGODBENA VREDNOST
4. člen
Pogodbena vrednost dobave osebnega vozila znamke _____________________________________
model ____________________________________________________________________________,
za prevoz varovancev v socialno varstvenih zavodih iz 1. člena te pogodbe je:
Vrednost brez DDV
Popust _______ %
SKUPAJ
20 % DDV
Pogodbena vrednost (z DDV)

___________________ EUR
___________________ EUR
___________________ EUR
___________________ EUR
___________________ EUR

z besedo: ____________________________________________________ evrov in _____/100.
Pogodbena vrednost zajema ceno osebnega vozila z davkom na dodano vrednost, vse druge stroške, ki
nastanejo do prevzema iz skladišča dobavitelja ter popust v višini ______ %.
Cene so fiksne ter veljajo FCO skladišče dobavitelj.
ROK ZA IZPOLNITEV OBVEZNOSTI
5. člen
Dobavitelj se zavezuje dobaviti osebno vozilo v 30 dneh po podpisu pogodbe.
6. člen
V primeru, zamude dobave osebnega vozila, je dolžan dobavitelj o tem takoj pismeno obvestiti
naročnika in ga zaprositi za dovoljenje za podaljšanje rokov.
7. člen
V primeru, da dobavitelj po svoji krivdi zamudi oziroma prekorači pogodbeno dogovorjeni oziroma
naknadno dogovorjeni rok za dobavo osebnega vozila, ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju
pogodbeno kazen, ki znaša 2‰ od skupne pogodbene vrednosti za vsak zamujeni dan, vendar največ
do 10% vrednosti pogodbe.
Plačilo pogodbene kazni ne odveže dobavitelja od izpolnitve njegovih pogodbenih obveznosti.
PLAČILNI POGOJI
8. člen
Po prevzemu osebnega vozila se dobavitelj obvezuje izstaviti račun za dobavljeno osebno vozilo na
osnovi potrjene dobavnice o dejansko dobavljeni količini in po pogodbeni ceni.
Račun bo opremljen s številko te pogodbe in bo izstavljen v treh izvodih, s priloženo kopijo zapisnika
o prevzemu osebnega vozila s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.

9. člen
Naročnik bo poravnal račun 30. dan od prejema in potrditvi računa iz proračunske postavke 4441Vozila za socialno varstvene zavode, konto 4201 – Nakup prevoznih sredstev, na transakcijski račun
dobavitelja.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
10. člen
Naročnik je dolžan:
- najkasneje v roku osem dni od obvestila dobavitelja po pooblaščenem predstavniku opraviti
prevzem osebnega vozila v skladu z veljavnimi predpisi;
- opraviti kakovostni in količinski prevzem takoj, ter ob morebitnih pomanjkljivostih obvestiti
prodajalca takoj, ko opazi napako.
OBVEZNOSTI DOBAVITELJA
11. člen
Dobavitelj se obvezuje, da bo dobavo novega osebnega vozila po tej pogodbi opravil vestno in
kvalitetno ter po pravilih stroke, v skladu z veljavno zakonodajo, z veljavnimi tehničnimi predpisi,
standardi in normativi. Dobavitelj bo pri tem skrbel, da bo delo opravljeno ekonomično, v skladu z
določili pogodbe in morebitnimi dodatnimi dogovori med pogodbenima strankama.
12. člen
Prevzem osebnega vozila se s prevzemnim zapisnikom opravi na sedežu dobavitelja. V prevzemni
zapisnik se vnesejo vse ugotovljene pomanjkljivosti in določi rok za njihovo odpravo.
Ugotovljene pomanjkljivosti je dolžan odpraviti dobavitelj na lastne stroške.
V primeru, da dobavitelj ne bi odpravil pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, odpravi pomanjkljivosti
naročnik na račun dobavitelja.
Dobavitelj mora osebno vozilo predati skupaj z garancijskim listom, navodili za uporabo in
vzdrževanje osebnega vozila in seznamom pooblaščenih servisov v Sloveniji in Evropi. Vsi dokumenti
morajo biti v slovenskem jeziku.
JAMSTVO
13. člen
Dobavitelj odgovarja za kvaliteto dobavljenega osebnega vozila v skladu z garancijskimi roki in
pogoji. V primeru, da dobavitelj oz. njegov pooblaščeni servis ob okvari v splošnem garancijskem
roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45 dni od dneva prevzema osebnega vozila v
popravilo, je dobavitelj dolžan osebno vozilo zamenjati za novo enakovredno osebno vozilo brez
kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika.
Splošna garancijska doba za novo osebno vozilo znaša _________mesecev od dneva izročitve
osebnega vozila, garancija za prerjavenje karoserije pa znaša _________ let od njegove izročitve.
Vse napake odkrite v garancijskem roku, mora dobavitelj odpraviti na lastne stroške, če je naročnik
uporabljal osebno vozilo po navodilih proizvajalca.

Če dobavitelj ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku in na lastne stroške, jih je upravičen
odpraviti naročnik na račun dobavitelja po načelu dobrega gospodarja.
Dobavitelj je v primeru neizpolnitve jamstev naročniku odškodninsko odgovoren.
POGODBENI PREDSTAVNIKI
14. člen
Za urejanje vseh drugih vprašanj v zvezi z izvajanjem pogodbe, sta določena:
na strani naročnika Tomo Brezovar, sekretar;
na strani dobavitelja ________________________________________.
REŠEVANJE SPOROV
15. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki reševali
sporazumno, v kolikor se pa ne bosta mogli sporazumeti, bo spor reševalo pristojno sodišče.
KONČNE DOLOČBE
16. člen
O vseh morebitnih dodatnih spremembah se bosta pogodbeni stranki dogovarjali z aneksi k tej
pogodbi.
17. člen
Pogodba je sestavljena v šestih (6) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik štiri (4) izvode in
dobavitelj dva (2) izvoda.

_______________, dne ________
Št.: _________________________

Ljubljana, dne ________________
Št.: _________________________

DOBAVITELJ:

NAROČNIK:

__________________________
__________________________

REPUBLIKA SLOVENIJA,
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO
IN SOCIALNE ZADEVE

__________________________
DIREKTOR/ICA

dr. Ivan SVETLIK
MINISTER

SPECIFIKACIJA
OSEBNI AVTO z najmanj 1,8-litrskim Diesel TDI motorjem z najmanj 75 kW
Opis avtomobila:
Karoserija
• 2 vrat za voznikovo kabino
• Asimetrična krilna zadnja vrata
• Drsna stranska vrata na obeh straneh vozila
• Termoizolacijska zasteklitev vseh oken
• Zunanji vzvratni ogledali, električno nastavljivi
• Zunanje vzvratno ogledalo na sovoznikovi strani, konveksno
• Vlečno ušesce, navojno, spredaj in zadaj
• Zaščita pred rjavenjem, vsaj 8 let garancije proti prerjavenju
• 4 pritrdilne točke za sistem strešnih nosilcev
• Karoserija nima polnih oken
Zavore
• Hidravlični dvokrožni zavorni sistem
• Kolutne zavore, spredaj in zadaj
• Ojačevalnik zavorne moči
Krmilni sistem
• Varnostni volanski drog, nastavljiv po višini in globini
• Elektromehanski servovolan
Varnostna oprema
• Halogenski sprednji žarometi
• Nastavitev višine svetlopnega snopa
• 2 luči za vzvratno vožnjo
• Meglenke spredaj in vsaj ena zadnja meglenka
• Antiblokirni sistem (ABS)
• Regulacija zdrsa pogonskih koles
• Vzglavniki na sprednjih in zadnjih sedežih, nastavljivi po višini
• Tritočkovna avtomatska varnostna pasova (nastavljiva po višini)
• Voznikova in sovoznikova čelna zračna blazina,
• Elektronska blokada motorja
• Zaščita ključavnice volana pred lomom
Voznikova kabina
• Voznikov sedež nastavljiv po višini
• Notranja lučka na sredini stropa voznikove kabine, z zamikom izklopa
• 2 enojna sedeža, nastavljiva po dolžini, z nastavljivim naklonom naslonjala
• Talna obloga
Tovorni / potniški prostor
• Dvigalka in avtomobilsko orodje, v zadnjem delu vozila
• Tla tovornega prostora iz jeklene pločevine
• Lučka v tovornem prostoru, samodejni vklop/izklop s kontaktnim stikalom na vratih
• 2-sedežna klop in enojni sedež desno, v I. vrsti sedežev, deljiva v razmerju 1/3-2/3 ter poklopna,
na zunanjih sedežih ALI podobna rešitev
• 4 obročki za pritrditev tovora v prtljažnem prostoru

Funkcionalna oprema
• Elektronska klimatska naprava
• Električni paket: električni pomik stekel spredaj in zadaj
• Zvočni opozorilnik za neugasnjene luči
• Avtomatski vklop dnevnih luči
• Osvetlitev notranjosti voznikove kabine, s časovnim zamikom izklopa
• Brisalci vetrobranskega stekla z dvostopenjskim delovanjem, prilagodljiva nastavitev
intervalnega delovanja
• Sistem ogrevanja in prezračevanja s protiprašnim filtrom in filtrom za cvetni prah, večstopenjski ventilator za dovajanje svežega zraka, brezstopenjsko uravnavanje temperature,
stikalo za zaprto kroženje zraka, z nastavljivimi šobami ter šobe za odmrzovanje
• Ogrevani zadnji stekli

