Številka: 2010-81/2017
Datum: 13.7.2017

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:
IZBIRA IZVAJALCA
ZA ZAMENJAVO STAVBNEGA POHIŠTVA NA RAZLIČNIH LOKACIJAH,
UPOŠTEVAJE OKOLJSKE ZAHTEVE

Postopek oddaje naročila male vrednosti (NMV)
v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju ZJN-3)

I. NAVODILO PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN DRUGE INFORMACIJE

1. Naročnik
Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor
Naziv:
Poslovni naslov:
Matična številka:
Davčna številka:
Pooblaščena oseba za zastopanje:
Kontaktni telefon:
Kontaktni e-mail:

JMSS Maribor
Grajski trg 1, 2000 Maribor
5805295000
21002266
direktorica mag. Tanja Vindiš Furman
02 250 63 10
info@jmss-mb.si

2. Predmet javnega razpisa
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis)
po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu 47. členom ZJN-3. Predmet javnega
razpisa je izbira izvajalca za zamenjavo stavbnega pohištva na različnih lokacijah v Mariboru,
upoštevaje okoljske zahteve (podrobneje opisano pod točko II. predmetne dokumentacije).
Za splošne informacije v zvezi z javnim naročilom je kontaktna oseba Tamara NOVAK, univ.
dipl. prav., e-pošta: tamara.novak@jmss-mb.si, za informacije z gradbenega področja je
kontaktna oseba Marijan KAUČIČ, e-pošta: marijan.kaucic@jmss-mb.si.

3. Oddaja ponudb naročniku
Ponudniki oddajo ponudbe v zaprti kuverti na naslov:
JAVNI MEDOBČINSKI STANOVANJSKI SKLAD MARIBOR
GRAJSKI TRG 1
2000 MARIBOR
Ustrezno označene ponudbe se pošljejo priporočeno po pošti ali dostavijo osebno v vložišče,
in sicer v ponedeljek, torek in četrtek med 8:00 do 15:00, v sredo med 8:00 do 17:00 in v
petek od 8:00 do 13:00. Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo pravilno označene in
bodo s strani ponudnikov izročene oziroma dostavljene naročniku najkasneje do dne
16.8.2017 do 12:00 ure.
Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je na Obrazcu 15 priloženo k tej razpisni
dokumentaciji. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki
vsebini.

4. Pravna podlaga
Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:
 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15),
 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS,
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I),
 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12,
2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3),
 skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence.

5. Pojasnila razpisne dokumentacije
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih
naročil. Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu
z ZJN-3.
Po javnem odpiranju ponudb bo zapisnik o javnem odpiranju ponudb posredovan vsem
ponudnikom.

6. Sodelovanje na javnem razpisu
Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki
je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi (osnovni podatki o ponudniku se izpolnijo na
OBRAZCU 1, podrobnejše zahteve za ponudnike so opredeljene pod točko III. Tehnične in
kadrovske zahteve te dokumentacije).
Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam
izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z
zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti prevzema izvedbo naročila.
Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora
predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. 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 zastopa. V tem primeru naročnik v skladu s 3. odstavkom 81.
člena UJN-3 zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za
izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina
gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz prve točke IV. poglavja (Osnovni pogoji) ugotavljal za
vsak gospodarski subjekt posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske
subjekte skupaj.

7. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 16.8.2017 ob 13:00 uri v sejni sobi Javnega medobčinskega
stanovanjskega sklada Maribor v IV. nadstropju na naslovu Grajski trg 1, 2000 Maribor.
Predstavniki ponudnikov se strokovni komisiji izkažejo s pisnim pooblastilom za zastopanje
ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zastopniki ponudnikov, ki so po zakonu ali aktu
pravne osebe oziroma samostojnega podjetnika pooblaščeni za zastopanje (na primer:
direktor, prokurist). Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki
pomenijo zastopanje pravne osebe.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila
ponudnikom po končanem odpiranju ponudb. Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb
objavila glavne podatke iz vsake ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika,
ponudbena cena).
O odpiranju ponudb bo strokovna komisija sproti sestavljala zapisnik. Kopijo zapisnika
prejmejo vsi ponudniki po elektronski pošti najkasneje v 5 (petih) delovnih dneh po
odpiranju ponudb.

8. Veljavnost ponudbe in čas izvajanja razpisanih del
Ponudba mora veljati do 31.12.2017.
Rok izvedbe del je 75 dni od podpisa pogodbe.

9. Razlogi za izključitev
Iz sodelovanja v postopku javnega naročila bo izključen ponudnik, če je bil ponudnik ali
oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor tega ponudnika, pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 –
uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15 in 38/16, v nadaljevanju KZ-1):
 terorizem (108. člen KZ-1),
 financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
 ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
 novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
 spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
 trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
 kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
 goljufija (211. člen KZ-1),
 protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
 povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),


































oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
ponarejanje denarja (211. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen
KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Prav tako bo iz sodelovanja v postopku javnega naročila izključen ponudnik, ki:
-

ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje
se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na
dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne
oddaje ponudbe ali prijave (2. odstavek 75. člena ZJN-3);

-

je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami (4.
odstavek 75. člena ZJN-3);

-

mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa za prekrške v zvezi s plačilom za delo (4. odstavek 75.
člena ZJN-3).

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnike tudi v
naslednjih primerih:
a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega
odstavka 3. člena ZJN-3;
b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali
prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če
njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove
poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države
nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;
č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi
gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega
stavka upravičeno, če organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave
naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito
odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov
pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče
učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila
ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino
ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;
g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju
informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali
izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more
predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;

h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali
pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v
postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki
bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega
naročila.
Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz zgoraj navedenih pogojev ponudnik predloži Izjavo o
izpolnjevanju pogojev (OBRAZEC 2).
Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik v
ponudbi predložijo potrdila iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Kandidat in vsak njegov zakoniti
zastopnik, ki ne predložijo potrdila iz kazenske evidence, morajo na priloženem obrazcu
predložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, na podlagi katerega bo
naročnik lahko preveril, ali ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem
odstavku 75. člena ZJN-3.
Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika (gospodarski subjekt) (OBRAZEC 3/1) in
za vsakega njegovega zakonitega zastopnika (OBRAZEC 3/2). Če je zakonitih zastopnikov več,
se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno kopira glede
na število zakonitih zastopnikov.
Pooblastilo je potrebno podati ločeno za vsakega podizvajalca in za vsakega njegovega
zakonitega zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila
iz kazenske evidence fizičnih oseb ustrezno kopira glede na število zakonitih zastopnikov.

10. Skupna ponudba
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V takem
primeru bo naročnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloži pravni akt o
skupni izvedbi naročila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni
ponudbi, kdo je vodilni partner, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v
skupni ponudbi, način plačila (preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej),
druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni
izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev v skupni
ponudbi. Ponudniki v skupni ponudbi predložijo ponudbeno dokumentacijo, na način kot je
zahtevano v OBRAZCU 10.
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot
partner v skupni prijavi, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer se izločijo
vse ponudbe v katerih nastopa.

12. Ponudbena cena
Ponudbena cena mora biti izražena v EUR ter mora vključevati morebitni popust in davek na
dodano vrednost (9,5 % DDV, ker gre za neprofitno stanovanjsko gradnjo). Ponudbena cena
mora biti zapisana kot skupna cena za celotno naročilo (brez DDV in z DDV).
Ponudbena cena mora biti oblikovana po sistemu »cena na enoto mere«.
Cena na enoto mere je v celotnem obdobju trajanja pogodbe, skupaj z vsemi stroški, fiksna
in nespremenljiva. Neobičajno nizke ponudbe bo naročnik obravnaval skladno z določilom
86. člena ZJN-3.
Ponudbeni predračun mora biti podpisan in žigosan. V ponudbeni predračun je potrebno
vpisati ponudbeno ceno za vsako stanovanje posebej (brez DDV in z DDV) ter na koncu
ponudbeno ceno za vsa stanovanja skupaj (brez DDV in z DDV). Pri izračunu ponudbene
vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene (vse
postavke in sezname nepremičnin, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije ter prilog) in tako
vplivajo na izračun ponudbene vrednosti.
Naročnik bo javno prebral in upošteval skupno ponudbeno ceno, ki bo vpisana v naročnikov
obrazec Ponudba (OBRAZEC 7).

13. Rok plačila
Izvajalec bo izstavljal mesečne situacije oz. račune, pri čemer bo naročnik v roku 30 dni od
prejema plačal 90 % nespornega dela situacije.
Naročnik je dolžan mesečno situacijo oz. račun potrditi v roku 15 dni od prejema, morebitni
sporni del pa v okviru tega roka pisno prerekati. Če naročnik mesečne situacije oz. računa ne
zavrne v roku 15 dni od prejema, se šteje, da nanj nima ugovora.
Naročnik bo zadržal znesek v višini 10 % mesečne situacije kot zavarovanje za dobro izvedbo
del. Zadržan znesek bo naročnik plačal izvajalcu v roku 30 dni po izvedeni uspešni
primopredaji del (to je kvalitetnem in količinskem prevzemu del) in predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z
DDV, ki mora biti veljavna vsaj še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v
pogodbi.
Ponudnik lahko namesto bančne garancije v enaki višini in za enako obdobje za odpravo
napak v garancijski dobi obveznosti zavaruje z nakazilom brezobrestnega depozita na
poslovni račun naročnika.
V primeru krajšega plačilnega roka od zahtevanega se ponudba izloči.

14. Umik ponudbe
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb.
Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali
nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s OBRAZCEM
15 razpisne dokumentacije.

15. Jezik
Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku.

16. Stroški
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

17. Alternativne in variantne ponudbe
Alternativne in variantne ponudbe niso dovoljene.

18. Ustavitev postopka
Skladno s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 lahko naročnik kadarkoli do poteka roka za oddajo
ponudb postopek ustavi. Kadar izvaja naročnik postopek javnega naročanja, v katerem objavi
povabilo k sodelovanju, mora navedeno odločitev objaviti na portalu javnih naročil. Že
predložene ponudbe mora naročnik neodprte vrniti pošiljatelju in jih ob tem obvestiti o
ustavitvi postopka javnega naročanja.

19. Sklenitev pogodbe
Izbrani ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. Če zaradi
objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko
naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za
60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.
Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe.

20. Protikorupcijska klavzula
Nična je pogodba, 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, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za
opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 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 ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku.

21. Varstvo podatkov
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma pri izvrševanju pogodbenih obveznosti
zvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati po veljavnih predpisih.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, 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. Kot zaupne lahko ponudnik označi podatke in dokumente, ki se v
skladu z veljavnim Zakonom o gospodarskih družbah lahko štejejo kot poslovna skrivnost, pri
čemer mora upoštevati določila 35. člena ZJN-3.

22. Preverjanje ponudb
Naročnik lahko pred izbiro ponudnika zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje
dejstev, navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in
podobno).
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila,
bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5.
točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je
ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na
odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli
korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede
ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.

23. Podizvajalci
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi navesti:
- vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v
podizvajanje,
- podatke o podizvajalcih (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka,
transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev), s katerimi
bo nastopal,
- izpolnjene izjave podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Vsi navedeni podatki so obvezna vsebina pogodbe o izvedbi javnega naročila.
Glavni 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 del, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje
prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega, četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka
75. člena ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega
podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del po pogodbi in
če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil
glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.
člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in 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.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, 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 izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.

Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji
poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži:
- podatke o podizvajalcu in njegovi udeležbi (OBRAZEC 11),
- izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBRAZEC 11/1),
- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo (OBRAZEC 11/2).
ALI
Ponudnik izjavlja, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci, za kar predloži »Izjavo o ponudbi
brez podizvajalcev« (OBRAZEC 12).

24. Navodila za izpolnjevanje ponudbe
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati (OBRAZEC 13).
S tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe.
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.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije oziroma posameznih delov le-te, oziroma priloži zahtevane listine k
določenim obrazcem.
Ponudba s ponudbeno dokumentacijo mora biti predložena naročniku na originalnih vzorcih
razpisnega gradiva oziroma ponudbenih obrazcih naročnika, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije. V primeru dvoma, da dokumenti, ki jih je ponudnik predložil v predmetnem
postopku javnega naročanja, ne ustrezajo dejanskemu stanju, bo naročnik od ponudnika
zahteval dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam
preveriti.
Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo speto v mapo oziroma register, posamezne dele
lahko loči s pregradnimi listi.
Ponudba mora biti oddana na naslov naročnika v zaprti ovojnici - kuverti, ki mora biti
pravilno označena in sicer: v desnem spodnjem kotu mora biti naveden naslov naročnika, v
levem zgornjem kotu pa naziv in naslov ponudnika, navedba predmeta javnega naročila, šifra

objave in označba »NE ODPIRAJ - PONUDBA«. Polni naziv in naslov ponudnika sta lahko
navedena tudi na hrbtni strani ovitka – kuverte (OBRAZEC 15).
II. OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je izbira izvajalca za zamenjavo stavbnega pohištva na različnih
lokacijah v Mariboru, upoštevaje okoljske zahteve.
Obseg zahtevanih del je razviden iz popisa del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Popis del je narejen za vsako stanovanje posebej. Dokumentacija (razpisna in ponudbena
dokumentacija s popisi del) je javno objavljena na spletni strani naročnika, to je Javni
medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Povezava do razpisne in ponudbene dokumentacije
s popisi del je objavljena na Portalu javnih naročil.
Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del.
Ponudniki izpolnijo predračun za vsako stanovanje posebej (ponudbeno ceno brez DDV in z
DDV) ter za vsa stanovanja skupaj (brez DDV in z DDV). Ponudnik mora predloži ponudbo za
vsa zahtevana dela. Po ocenitvi ponudb bo naročnik sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo
ponudil najugodnejšo ponudbo za celotno naročilo.

III. TEHNIČNE IN KADROVSKE ZAHTEVE

Ponudnik je lahko vsak gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in
ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je usposobljen za njihovo
izvajanje (vpisan v Poslovni register pri AJPES-u in v Obrtni register pri Obrtni zbornici
Slovenije).
Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izvedbi upoštevati zahteve navedene v popisu del
(priloga) in Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12,
64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 – ZJN-3).
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati sledeče tehnične zahteve naročnika:
OKNA:
- okna morajo biti izdelana v skladu z zahtevami slovenskega standarda SIST EN 143511,:2006+A:2010,
- vodotesnost – kategorija 9A,
- odpornost na veter – kategorija C4 (SIST EN 12210:2000/AC:2003),
- sproščanje nevarnih snovi – ustreza,
- zvočna izolacija najmanj 32 dB,
- toplotna prehodnost okna kot celote mora biti enaka ali manjša Uo = 1,20 W/m²K,

-

propustnost zraka – kategorija 4,
mehanska odpornost – kategorija 4.

OKENSKI OKVIR IN OKVIR KRILA:
- izdelan mora biti iz visoko odpornih in atestiranih najmanj 5 komornih PVC profilov,
- material PVC okvirja (profila) mora biti trdi PVC, visoko odporen na udarce,
- debelina okvirja in krila mora biti od 60 do max 80 mm, z ojačitvami iz pocinkanih
jeklenih profilov v krilu in okvirju,
- barva profila oken je v osnovi bela (drugačna barva je posebej navedena v
posameznem popisu del-dekor rjave barve na zunanji strani okna, notranja stran
okna je bele barve),
- okensko krilo se mora odpirati preko okovja v horizontalno in vertikalno smer,
- tesnjenje med okenskim okvirjem in krilom je izvedeno s tesnili – 3 slojno tesnjenje,
PVC okvir (profil):
- toplotna prehodnost PVC okvirja (profil) mora biti enaka ali manjša Uo = 1,20 W/m²K,
- meritev toplotnega prehoda mora biti izmerjena po standardu SIST EN ISO 1007-22010.
Izolacijsko steklo (zasteklitev):
- zahtevana sestava in debelina stekla (ISO 4 – 16 - 4 s plinom),
- medstekelni distančnik – TGI (Psi = 0,04 W/mK) distančnik,
- toplotna prehodnost stekla mora biti (enaka ali manjša) Us = 1,0 W/m²K.
VHODNA VRATA:
- vhodna vrata morajo ustrezati pogojem za vgradnjo po »Tehničnih smernicah TSG-1004:2010, Učinkovita raba energije«, ki jih je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor
Republike Slovenije«, št. 0071-101/2009 z dne 22.6.2010,
- vodotesnost – kategorija 8A (SIST EN 12208:2000),
- odpornost na veter – kategorija C5 (SIST EN 12210:2000/AC:2003),
- sproščanje nevarnih snovi – ustreza,
- zvočna izolacija najmanj 32 dB (SIST EN ISO 140-3),
- toplotna prehodnost vrat kot celota mora biti enaka ali manjša Uv = 1,00 W/m²K,
- propustnost zraka – kategorija 4 (SIST EN 12207:2000),
- mehanska odpornost – kategorija 4 (SIST EN 13115).
PVC okvir (profil) vrat:
- toplotna prehodnost PVC okvirja mora biti enaka ali manjša Uokv = 1,20 W/m²K.
NOTRANJE IN ZUNANJE OKENSKE POLICE:
- notranje police morajo biti izdelane iz PVC materiala, barva polic je v dogovoru z
naročnikom,
- zunanje police morajo biti izdelane iz vlečenega eloksiranega aluminija, barva polic je
v dogovoru z naročnikom, polica mora imeti odkapni rob in ALU kompaktni zaključek.
ZAHTEVE ZA MONTAŽO:
- demontaža z odvozom demontiranih elementov in materiala na trajno deponijo,
- zunanje police ALU,
- notranje police PVC,
- notranja obdelava špalet z mavčno kartonsko ploščo ali zidarska obdelava,

-

zidarsko zaključevanje pod polico notri,
zidarsko zaključevanje špalet zunaj,
zidarsko zaključevanje pod polico zunaj,
slikopleskarska obdelava na novo obdelanih špalet in police notri ter zunaj,
zatesnitev z elastično tesnilno maso notri,
zatesnitev na zunanji strani.

Izjava o lastnostih
Ponudnik mora predložiti Izjavo o lastnostih za okno in Izjavo o lastnostih za vhodna vrata.
Izjava mora biti v slovenskem jeziku, izdana s strani proizvajalca stavbnega pohištva (ne
zastopnika ali posrednika), podpisana s strani odgovorne osebe, žigosana, izdana za
predmetno javno naročilo z naslovom ponudnika, naslovom naročnika, številko javnega
naročila in številko ponudbe ponudnika (OBRAZEC 5/1).

IV. MERILO ZA IZBIRO PONUDBE

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »najnižja cena ponudbenega
predračuna za celotno naročilo«. Navedeno pomeni, da bo kot najugodnejši ponudnik, ob
izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije, izbran tisti, ki bo ponudil najnižjo ceno za
predmet tega javnega naročila v celoti. Cena mora biti oblikovana po sistemu »na enoto
mere«.
V primeru enake ponudbene cene bo naročnik med ponudniki, ki so ponudili enako
ponudbeno ceno, opravil pogajanje.
V. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA
SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
1. OSNOVNI POGOJI
Zap. Osnovni pogoji za ugotavljanje sposobnosti ponudnika
št. (v primeru skupne ponudbe mora pogoje izpolniti vsak izmed
partnerjev)
1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega
ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor
gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki jih določa 75. člen ZJN-3 in ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/2008, 66/2008 - popr.,
39/2009, 55/2009 - Odl. US, 91/2011, v nadaljnjem besedilu:
Kazenski zakonik): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija,
protipravno omejevanje konkurence, povzročitev stečaja z
goljufijo ali nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov,
poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev
pri pridobitvi, in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri
poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev,

Način dokazovanja

DOKAZILO:
- Izjava dana pod materialno
in kazensko odgovornostjo
(obrazec 2) in (obrazec 11/1
za podizvajalca)
- Pooblastilo za preveritev
resničnosti podatkov
(obrazec 3/1 za ponudnika,
obrazec 3/2 za zakonitega
zastopnika)

2.

3.

4.

5.

6.

neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena
uporaba tujega izuma ali topografije, ponareditev ali uničenje
poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne
skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje
informacije, zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba
položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje
denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali
vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba negotovinskega
plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega
plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev
pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja
tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine,
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za
nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje.
Naročnik bo iz predmetnega postopka javnega naročanja izločil
vsakega ponudnika, če je ta na dan oddaje ponudbe izločen iz
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3.
Ponudnik mora imeti na dan oddaje ponudbe plačane obvezne
dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države
naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje
obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali
več ali če na dan oddaje ponudbe nismo imeli predloženih vseh
obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Ponudnik mora dati izjavo, da mu v zadnjih treh letih pred
potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice
ali tretje države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi
prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Ponudnik mora dati izjavo, da ni nikoli podal neresničnih ali
zavajajočih podatkov v ponudbi, ki bi lahko vplivali na
naročnikovo odločitev o izbiri.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega
ponudnika, če:
a) lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti
iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;
b) se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi
insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali
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postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če (obrazec 3/1 za pravno
njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali osebo, obrazec 3/2 za
če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je zakonitega zastopnika)
v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je
nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;
c) lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je ponudnik
zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana
njegova integriteta;
č) lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z
drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali
učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco. Šteje
se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če
organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave
naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da bo uvedel postopek
ugotavljanja kršitve;
d) nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni
mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;
e) izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja
gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v
skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z
drugimi, blažjimi ukrepi;
f) so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi
javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z
naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali
uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sankcije;
g) je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri
dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja
razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje,
ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki
se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3;
h) je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na
odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi
katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije,
ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali
oddaji javnega naročila.
2. EKONOMSKI IN FINANČNI POGOJI
Zap.
št.

7.

Pogoji za ugotavljanje ekonomske in finančne sposobnosti Način dokazovanja
ponudnika
(v primeru skupne ponudbe mora pogoje izpolniti vsak izmed
partnerjev)
Ponudnik mora nuditi tridesetdnevni (30) plačilni rok, ki prične DOKAZILO:

8.
9.

teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa.
Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega
transakcijskega računa.
V zadnjih 6 mesecih pred rokom za oddajo ponudb ponudnik ni
imel blokiranega nobenega transakcijskega računa.

- Izjava (obrazec 4)
DOKAZILO:
- Izjava (obrazec 4)
DOKAZILO:
- Izjava (obrazec 4)

3. TEHNIČNI IN KADROVSKI POGOJI
Zap.
št.
10.

Pogoji za ugotavljanje tehnične in kadrovske sposobnosti Način dokazovanja
ponudnika
Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti DOKAZILO:
naročilo.
- Izjava o tehnični in
kadrovski sposobnosti
(obrazec 5)
- Izjava o lastnostih okna
in Izjava o lastnostih
vhodnih vrat
(obrazec 5/1)
- Referenčna tabela
(obrazec 6)
- Potrditev referenc
(obrazec 6/1)

VI. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svojih obveznosti naročniku predložiti original
menične izjave s priloženimi menicami in izjavo ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran za
izvedbo predmetnega naročila, predložil original bančno garancijo oziroma original
kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici, katero ne bo odstopalo od vzorca iz ponudbene
dokumentacije (obrazec 14/2). Bančna garancija (oziroma ustrezno kavcijsko zavarovanje)
mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Zavarovanje mora biti izdano po vzorcih iz
razpisne dokumentacije.
Naročnik zahteva naslednje oblike zavarovanja:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe (menična izjava in 3x bianco menica)
Ponudnik mora k ponudbi predložiti menično izjavo in 3 bianco menice.
V kolikor bodo izpolnjeni pogoji za unovčitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, bo
naročnik izpolnil predloženo bianco menico v znesku 2.000 EUR.
Predložena menična izjava mora biti sestavljena v obliki, kot izhaja iz obrazca 14.

Finančno zavarovanje mora veljati do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v
ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z
instrumentom finančnega zavarovanja.

2. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izvajalec bo izstavljal mesečne situacije, pri čemer bo naročnik v roku 30 dni od prejema
plačal 90 % mesečne situacije. Naročnik bo zadržal znesek v višini 10 % mesečne situacije kot
zavarovanje za dobro izvedbo del (pogodbenih obveznosti). Zadržan znesek bo naročnik
plačal izvajalcu v roku 30 dni po izvedeni uspešni primopredaji del (to je kvalitetnem in
količinskem prevzemu del in predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi
v višini 5 % skupne pogodbene vrednosti z DDV ali nakazilom brezobrestnega depozita na
poslovni račun naročnika, v enaki višini in za enako obdobje, kot se zahteva bančna garancija.

3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali
kavcijsko zavarovanje)
Ponudnik mora k ponudbi predložiti izjavo, da bo, v kolikor bo uspel na javnem razpisu,
najkasneje ob primopredaji pogodbenih del, izročil naročniku finančno zavarovanje za
odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, za katera se
daje garancija. To finančno zavarovanje mora veljati še 30 dni po poteku 3 (tri) letnega
garancijskega roka za obrtniška, instalacijska in ostala dela. Predložena bančna garancija ali
ustrezno kavcijsko zavarovanje morata biti sestavljena v obliki, kot izhaja iz obrazca 14/2 v
ponudbeni dokumentaciji.
Ponudnik lahko namesto bančne garancije v enaki višini in za enako obdobje za odpravo
napak v garancijski dobi obveznosti zavaruje z nakazilom brezobrestnega depozita na
poslovni račun naročnika.

VII. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine
zahtevane v razpisni in ponudbeni dokumentaciji v naslednjem vrstnem redu:
OBRAZEC 1

Podatki o ponudniku

OBRAZEC 2

Izjava o izpolnjevanju pogojev

OBRAZEC 3/1 in 3/2

Pooblastilo pravne osebe, Pooblastilo fizične osebe

OBRAZEC 4

Izjava o neblokiranih računih in plačilnih pogojih

OBRAZEC 5, 5/1

Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti, Izjava o lastnostih okna
in Izjava o lastnostih vhodnih vrat

OBRAZEC 6, 6/1

Referenčna tabela, Potrditev referenc s strani posameznih
naročnikov

OBRAZEC 7

Ponudba

OBRAZEC 8, 8/1

Popisi del, Seznam stanovanj

OBRAZEC 9

Kopija zavarovalne police

OBRAZEC 10

Skupna ponudba

OBRAZEC 11, 11/1 in Podatki o podizvajalcu, Izjava o izpolnjevanju pogojev podizvajalca
11/2
in Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje
OBRAZEC 12
Izjava o ponudbi brez podizvajalca
OBRAZEC 13

Vzorec pogodbe

OBRAZEC 14, 14/1 in Menična izjava, Izjava ponudnika, da bo izročil finančno
14/2
zavarovanje, Vzorec bančne garancije
OBRAZEC 15
Označba ponudbe

