OBČINA HRASTNIK
POT VITKA PAVLIČA 5
1430 HRASTNIK
telefon: 03-56-54-360
telefaks: 03 56 54 369
e-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si

Številka JN: MN-430--0003/2013
Št. dokumenta: 1
Datum: 13. 3. 2013

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Predmet:
Oddaja javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti
DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA MLADINSKI CENTER HRASTNIK

Številka javnega naročila
MN-430--0003/2013

Javni razpis po postopku oddaje naročila male vrednosti je bil objavljen na portalu za javna naročila
dne 15.03.2013, pod številko objave NMV596/2013.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
OBČINA HRASTNIK, POT VITKA PAVLIČA 5, 1430 HRASTNIK, vabi ponudnike k predložitvi pisne
ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega naročila po postopku oddaje naročila male
vrednosti za »DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA MLADINSKI CENTER HRASTNIK«
najkasneje do:
dne 28. 3. 2013 do 10:00 ure na naslov: OBČINA HRASTNIK, POT VITKA PAVLIČA 5, 1430
HRASTNIK
Ponudba mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – PONUDBA« in z navedbo predmeta
javnega naročila. Na hrbtni strani kuverte mora biti naslov ponudnika.
Ponudba bo veljavna, če bo prispela na naslov do navedenega roka.
Vse nepravočasno predložene ponudbe bodo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprte
vrnjene ponudnikom z navedbo, da so prepozne.
Javno odpiranje ponudb bo:
dne 28. 3. 2013 ob 11:00 uri v MALI SEJNI SOBI, na naslovu: OBČINA HRASTNIK, POT VITKA
PAVLIČA 5, 1430 HRASTNIK
Predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb predložiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Kontaktna oseba naročnika: Ljubomir Zalezina, Rok Jenko.
S spoštovanjem,
ŽUPAN:
Miran JERIČ

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE:
1.

Ponudnik mora podati ponudbo za javno naročilo na predloženih obrazcih. Ponudbo mora izdelati v
slovenskem jeziku, cene pa morajo biti izražene v eurih.

2.

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem
vrstnem redu:
- Ponudba
- Predračun
- Izjava
- Izjava o lastniških razmerjih
- Vzorec pogodbe
- Reference
- Popis blaga notranje opreme in pripadajočih del
- Temeljne okoljske zahteve za pohištvo z zahtevanimi prilogami
- Garancija za resnost ponudbe
- Izjava banke ali zavarovalnice, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba,
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in parafiran vzorec garancije
- Izjava banke ali zavarovalnice, da bo ob sklenitvi pogodbe izdala garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku in parafiran vzorec garancije

(v primeru podizvajalstva)
- Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca
- Soglasje ponudnika v zvezi s podizvajalstvom
- Izjava
- Podizvajalska pogodba
- Izjava o lastniških razmerjih
3.

Cena mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. Predračun mora
biti veljaven do 26. 5. 2013. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudniki podaljšajo
čas veljavnosti ponudb za določeno časovno obdobje.

4.

Opis naročila:
PONUDBA NAJ VKLJUČUJE VSA DELA, POTREBNA ZA IZVEDBO PROJEKTA NOTRANJE
OPREME, VKLJUČNO Z NABAVO, DOSTAVO, PREDPIPRAVO, MONTAŽO IN IZVEDBO VSEH
POTREBNIH DEL. RAVNO TAKO NAJ VKLJUČUJE VES POMOŽNI IN PRITRDILNI MATERIAL,
ZAŠČITNE PREMAZE IN TEHNIČNO USTRZNE FINALNE OBDELAVE.
NAROČNIK NAROČA POHIŠTVO, KI JE PROIZVEDENO IZ OKOLJSKO MANJ
OBREMENJUJOČIH MATERIALOV, ZLASTI LESA IN Z OKOLJSKO MANJ OBREMENJUJOČIMI
PROCESI.

5.

Rok plačila je 30. dan od dneva prejema računa.

6.

Lokacija prevzema/izvedbe: Na naslovu Mladinskega centra Hrastnik.

7.

Dodatni pogoji/zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik:
PONUDNIK JE V ZADNJIH PETIH LETIH IZVEDEL NAJMANJ DVA ENAKOVREDNA POSLA DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME, V VREDNOSTI 15.000,00 € brez DDV.

8.

Dopustnost variantnih ponudb: NE

9.

Možnost pogajanj: DA

10. Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na osnovi naslednjih meril:
Št.
1.
2.
3.
4.

Merilo
najnižja cena/ponudbeno ceno
Merilo "višjega utežnega deleža lesa in/ali materialov na njegovi osnovi"
Merilo "delež recikliranega materiala"
Merilo "vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih

Udeležba (%)
94
1
1
1

5.
6.
7.

celuloznih vlaken"
Merilo "barvila"
Merilo "akrilamini"
Merilo "zaviralci gorenja"

1
1
1

11. Ponudnik lahko dodatna pojasnila razpisne dokumentacije zahteva izključno v pisni obliki, preko
Portala javnih naročil, in sicer najkasneje 5 delovnih dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Na
vprašanja, ki bodo do naročnika prispela po zgoraj določenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v
zvezi s ponudnikovimi vprašanji.
Naročnik bo dodatna pojasnila posredoval na portal najpozneje tri dni pred iztekom roka za oddajo
ponudb, če so bile zahteve zanje posredovane pravočasno.
Naročnik opozarja ponudnike, da so odgovori na vprašanja, ki bodo postavljena na zgoraj opisani
način, sestavni del razpisne dokumentacije za ta postopek.
12. Naročnik lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik
lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi
vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati
ponudnikom zaradi ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi
nesklenitve pogodbe.
13. V skladu z določilom 7. odstavka 71. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10, 18/11 in
90/12) mora ponudnik, v primeru da nastopa s podizvajalci, v pogodbi o izvedbi javnega naročila
pooblastiti naročnika, da le-ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem.
Pri tem je obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila:
• vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil, podizvajalec,
• podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
• predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
14. Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v petih
dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima:
• ponudnikovo pooblastilo, da naročnik na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem in
• podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika.
15. Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega
naročila posredovati podatke o:
• svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema
poziva.
16. Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih
podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno
skrivnost.
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila javna, če ne
vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov iz 22. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08,
19/10, 18/11 in 90/12). Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik ponudniku na njegovo
zahtevo dovolil vpogled v druge ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo
poslovno skrivnost ali tajne podatke.

Zavarovanja:
•

garancija za resnost ponudb (bančna garancija ali garancija zavarovalnice): garancija za resnost
ponudbe se izda v višini 2.000,00 €, kot je zahtevano v vzorcu garancije za resnost ponudbe Trajanje
garancije je 60 dni po roku za predložitev ponudb.
To garancijo mora ponudnik predložiti v ponudbeni dokumentaciji v obliki, višini in trajanju, kot je
zahtevano v vzorcu garancije za resnost ponudbe

•

garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija ali garancija zavarovalnice):
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se izda v višini 10% od vrednosti pogodbe.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik izročiti naročniku najkasneje v 10
dneh od sklenitve pogodbe. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da postane veljavna šele s
predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti je še vsaj sedem (7) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla.
Pri tej obliki finančnega zavarovanja mora ponudnik k ponudbi predložiti parafiran vzorec garancije in
izjavo banke ali zavarovalnice, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran in bo sklenjena pogodba,
izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez zadržkov in na prvi poziv, po
vzorcu, ki je predložen razpisni dokumentaciji.

•

garancijo za odpravo napak v garancijskem roku (bančna garancija ali garancija zavarovalnice):
garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob prevzemu del, brez predložene garancije primopredaja
ni opravljena. Garancija mora pokrivati primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v
primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v
garancijskem roku, ni izvršil svoje obveznosti. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je
garancijski rok, ki je določen v pogodbi. Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti posla, za katerega
se daje.
Pri tej obliki finančnega zavarovanja mora ponudnik k ponudbi predložiti parafiran vzorec garancije in
izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ob sklenitvi pogodbe izdala garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku, brez zadržkov in na prvi poziv, po vzorcu, ki je predložen razpisni
dokumentaciji .
Garancije, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne
smejo bistveno odstopati od vzorca garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati
dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik ali nižjega zneska, kot ga je
določil naročnik. Če se v času trajanja izvedbe pogodbe spremenijo določila pogodbe, lahko
naročnik zahteva temu ustrezno spremembo garancije.

17. Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11).
Priloge:
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ponudba
Predračun
Izjava
Izjava o lastniških razmerjih
Vzorec pogodbe
Reference
Popis blaga notranje opreme in pripadajočih del (v prilogi)
Temeljne okoljske zahteve za pohištvo
Garancija za resnost ponudbe
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Garancija za odpravo napak v garancijskem roku
Podatki o podizvajalcu in soglasje podizvajalca
Soglasje ponudnika v zvezi s podizvajalstvom
Načrt tlorisa in pogledov (v prilogi)

P O N U D B A št. ________________
1. Opis predmeta javnega naročila:
DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA MLADINSKI CENTER HRASTNIK
2. Ponudba velja do:
26. 5. 2013
3. Ponudbena cena (v EUR skupaj z DDV in popusti): ___________________________ (v ceni so
zajeti vsi stroški, cena je fiksna)
4. Podatki o ponudniku:
Naziv podjetja:
Zakoniti zastopnik:
Identifikacijska številka za DDV:

Matična številka:

Naslov:
Elektronski naslov:

TRR:

Številka telefona:

Številka telefaxa:

Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba:

V kolikor se podatki razlikujejo od navedenih prosimo, da ponudbo dopolnite s točnimi podatki!
Sodelovanje s podizvajalci:
Izjavljamo, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali z naslednjimi podizvajalci:
Št.

Naziv podizvajalca

Naslov podizvajalca

PONUDNIK SOGLAŠA S POGOJI JAVNEGA NAROČILA!
Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

____________________________________

____________________________________

Ponudnik:

P R E D R A Č U N št. ____________________
Št. Predmet
1.

DOBAVA IN MONTAŽA
NOTRANJE POPREME ZA
MLADINSKI CENTER
HRASTNIK

EM

Količina

kos

1

Cena v €
(brez DDV)

DDV
(%)

Cena skupaj v €
(brez DDV)

Skupaj brez DDV: _____________________________EUR
Popust: __________%_________________________EUR
Skupaj brez DDV s popustom: ___________________EUR
DDV: _______________________________________EUR
Skupaj z DDV: ________________________________EUR

V skladu s 4. odstavkom 78. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10,
18/11 in 90/12) soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v primeru, da jih odkrije pri
pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati.

Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika:

_______________________________

_______________________________

Ponudnik:

I Z J A V A
Predmet javnega naročila: DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA MLADINSKI CENTER
HRASTNIK
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
Št. Pogoji
1. Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali
ponudnika iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
2. Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena
ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb.
3. Vse naše zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež, ali predpisi države naročnika so na dan, ko je bila oddana ponudba, nižje
od 50 eurov.
4. Nismo v stečajnem postopku ter proti nam ni bil podan predlog za začetek
stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo.
5. Imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
6. Ponudnik z naročnikom ni povezan, kot izhaja iz 35. člena zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije
7. Smo registrirani za dejavnost, na katero se prijavljamo na razpisu

Ustreza
[ ]
[ ]
[ ]

[ ]
[ ]
[ ]
[ ]

V kolikor ustrezate zgoraj navedenim pogojem, v kvadratek pri vsakem pogoju vpišite >x<.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati, žigosati in oddati to izjavo skupaj s ponudbeno dokumentacijo tudi za
podizvajalce. Obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev.
Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni
dokazati s predložitvijo ustreznih listin oziroma v skladu z 6. odstavkom 41. člena Zakona o
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10,18/11, 90/12), soglašamo, da naročnik
za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc.
izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Hrastnik za namene razpisa: DOBAVA IN
MONTAŽA NOTRANJE OPREME ZA MLADINSKI CENTER HRASTNIK, pridobi naše osebne podatke
iz uradnih evidenc državnih nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje:
Ime in priimek_____________________, naslov:__________________________rojen:____________
kraj rojstva:_______________________emšo:______________________podpis:________________
Ime in priimek_____________________, naslov:__________________________rojen:____________
kraj rojstva:_______________________emšo:______________________podpis:________________
Datum, kraj:

Žig in podpis ponudnika/ podizvajalca

______________________________________________

____________________________________________

IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša,
pred sklenitvijo pogodbe skladno z določbo šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) v osmih (8) dneh od prejema poziva
naročnika, le temu posredovali izjavo oziroma podatke o:
-udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,
-gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
povezane družbe s ponudnikom.

Kraj in datum:

Ponudnik:

___________________________

_______________________________
Žig:
Podpis:
_______________________________

R E F E R E N C E PONUDNIKA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za izvedbo naročila DOBAVA IN MONTAŽA
NOTRANJE OPREME ZA MLADINSKI CENTER HRASTNIK, da so spodaj navedeni podatki resnični.

Navedba referenc se naj nanaša na obdobje zadnjih 5. let. od datuma povabila k oddaji ponudbe
- IZVAJALEC JE V OBDOBJU ZADNJIH 5 LET PRED DATUMOM TEGA POVABILA IZVEDEL
NAJMANJ DVA ENAKOVREDNA POSLA- DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREME, V
VREDNOSTI 15.000,00 € Z DDV.
Reference:
Naročnik, opis posla
Leto

Vrednost del oz.
storitev

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.
Datum, kraj:
_______________________________

Žig in podpis ponudnika:
____________________________________________

VZOREC POGODBE
NAROČNIK: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, ki jo zastopa župan Miran Jerič (v
nadaljevanju: naročnik)
davčna številka: SI83246274
matična številka: 5880181
in
IZVAJALEC: ..............................................., ki ga zastopa direktor ..................;. (v nadaljevanju: izvajalec)
davčna številka: ..............................
matična številka: .........................................
dogovorita in skleneta naslednjo

POGODBO O DOBAVI IN MONTAŽI NOTRANJE OPREME ZA MLADINSKI
CENTER HRASTNIK
št. 430-3/2013
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je bilo naročilo male vrednosti za izbiro izvajalca po tej pogodbi z naslovom »Dobava in montaža notranje
opreme za Mladinski center Hrastnik«, s številko 430-3/2013
- da je naročnik, na podlagi ocene prejetih pravočasnih ponudb, dne __________ izdal odločitev o oddaji javnega
naročila, v kateri je ponudnike, ki so oddali ponudbe obvestil o izidu javnega naročila;
- da je bil za najugodnejšega ponudnika, ki je oddal popolno ponudbo izbran izvajalec, ki je
pogodbena stranka te pogodbe in s katerim je naročnik po pravnomočnosti odločitve o
oddaji javnega naročila sklenil to pogodbo.
1. člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema »Dobavo in montažo notranje opreme za Mladinski center
Hrastnik«, na podlagi naročila male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. NMV 596/2013 z dne
15.03.2013 in v skladu s ponudbo izvajalca z dne___________________.
Predmet naročila obsega:
Dobava opreme v skladu z zahtevami v razpisni dokumentaciji, montaža in vgradnja dobavljene opreme, predaja vse
tehnične, testne in atestne dokumentacije za uporabo in za vzdrževanje, primopredaja vse dobavljene opreme
naročniku, odprava napak v času garancijske dobe, ki začne teči s pismeno primopredajo opreme naročniku. Oprema
mora biti proizvedena iz okolja prijaznih materialov in za okolje prijaznimi procesi. Oprema mora biti v skladu s
temeljnimi okoljskimi zahtevami iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. L. RS št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12).
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega
naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
2. člen
Neto vrednost pogodbenih del znaša:
EUR ...................................................
(z besedo: .......................................................................................................... EUR ....../100)

z DDV v višini 20 % pa:
EUR ...................................................
(z besedo: ............................................................................................................. EUR ...../100)
Vrednost pogodbenih del je določena na podlagi
.............................................. z dne ..................................

izvajalčevega

ponudbenega

predračuna

št.:

3. člen
Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z naslednjimi finančnimi zavarovanji:
− z garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe, ki jo mora izročiti
naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, sicer se šteje, da je pogodba razdrta, in mora biti veljavna
vsaj še 7 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla iz 5. člena te pogodbe,
− z garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora izročiti naročniku ob prevzemu del, sicer se šteje,
da prevzem del ni opravljen. Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti posla, za katerega se daje, rok trajanja
garancije pa je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v 14. členu te pogodbe.
4. člen
V primeru, da bo tekom izvajanja, zaradi nepredvidenih okoliščin ugotovljeno, da so za izvedbo naročila
potrebna dodatna dela, bo naročnik skladno z 6. točko 29. člena, naročilo teh oddal po postopku s
pogajanji brez predhodne objave.
5. člen
Dobava opreme in končni prevzem morata biti najkasneje do 25.05.2013.
Do prevzema mora biti zaključene vse obveznosti izvajalca, vključno z dobavo, montažo, vgradnjo in namestitvijo
opreme, šolanjem, predajo vse tehnične dokumentacije in čiščenjem po namestitvi opreme. Brez predložene bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem roku, prevzem del ni opravljen.
Pri tem se sestavi primopredajni zapisnik.
6. člen
Naročnik se obvezuje:
− izvajalca uvesti v delo v 5 dneh od sklenitve pogodbe.
7. člen
Izvajalec se obvezuje:
− pričeti z izvajanjem pogodbenih del najkasneje v 5. dneh od dneva, ko ga naročnik uvede v delo,
− takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so dela končana in je objekt pripravljen za pregled.
− takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene.

8. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:
− zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja pogodbenih strank.

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v
pogodbi.
V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo
vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi
odgovorni nadzornik.
Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov iz 5. člena te
pogodbe. V primeru podaljšanja roka je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije iz 1. alineje 3. člena te
pogodbe. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.
9. člen
Naročnik se obvezuje da bo:
- predal izvajalcu vso dokumentacijo, potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti,
- omogočil nemoten dostop v objekt in pripravil prostor za instalacijo in montažo,
- spremljal in nadziral izvajanje dobav in storitev,
- zagotovil koordinacijo izvajanje del z drugimi izvajalci,
- izvršil količinski in kvalitetni prevzem opreme,
- plačeval izvajalcu opravljena dela v skladu z določili pogodbe.

10. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo:
- izvedel vse prevzete dobave strokovno pravilno, kvalitetno in v roku, dogovorjenem v skladu s to pogodbo
ter skladno z zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji,
- predložil vzorce materiala v soglasje projektantu,
- da bo v garancijskem roku zagotovil lastno servisno službo, oziroma zagotavlja s strani servisne
službe:_____________________________________________________________________,
- po podpisu pogodbe na objektu preveril dejanske mere in z njimi uskladil mere naročenega pohištva in
opreme. Naročnik pri tem izvajalcu ne bo priznal dodatnih stroškov morebitnega naknadnega prilagajanja
opreme dejanskim meram prostorov,
- opravljal dobave po tej pogodbi transparentno, s tem da omogoča naročniku redni vpogled v napredek
dobav in montaž,
- izdelal podrobni terminski plan za izvajanje dobav,
- se redno udeleževal sestankov, ki jih sklicuje naročnik,
- z odpadki ravnati v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01, 13/03,
41/04), Pravilnikom o odlaganju odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/00, 43/04, 41/04), pravilnikom o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 3/03, 50/04) in operativnim programom ravnanja z
gradbenimi odpadki,
- da bo izvajal montažo od 7.00 do 19.00 ure, v primeru spremembe dinamike izvajanja del pa mora pridobiti
ustrezno soglasje naročnika,
- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt,
predal naročniku.

11. člen
Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje:
− da je upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov,
− da bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu,
− da bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda
naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,
− ima sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33. členom ZGO.

− vodil z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo, ter zagotavljal ustrezno revizijsko sled, hranil
dokumentacijo v zvezi z naročilom najmanj 5 let po zadnjem izplačilu sredstev, omogočil naročniku vpogled v
dokumentacijo in na zahtevo naročnika, naročniku posredoval dokumentacijo.
− dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventuelno
škodo na objektu izvedenih del.
− da bo zagotavljal revizijsko sled in hrambo vse potrebne dokumentacije ter naročniku zagotavljal vpogled v
nastalo dokumentacijo ter jo na poziv posredoval.
12. člen
Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami v višini, izraženi v zneskih, v
skladu z dejanskim napredovanjem del, ter s končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del.
Izvajalec je situacijo dolžan predložiti naročniku 5. dan za pretekli mesec.
Naročnik je dolžan v 15. dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in plačati nesporni del situacije 30. dan
po prejemu situacije, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je
situacija v celoti potrjena.
Izvajalec izstavi končno situacijo v višini najmanj 10 % pogodbene vrednosti z vključenim DDV po opravljenem
kvalitetnem prevzemu.
Naročnik bo izvajalcu izvršena dela izplačeval na transakcijski račun izvajalca številka
IBAN:_____________________________________, SWIFT:____________________________________, in na
transakcijski račun naslednjih podizvajalcev:
- Podizvajalec:__________________________________________,
SWIFT:_____________________________

IBAN:_____________________,

- Podizvajalec:__________________________________________,
SWIFT:_____________________________
- Podizvajalec:__________________________________________,
SWIFT:_____________________________

IBAN:_____________________,

- Podizvajalec:__________________________________________,
SWIFT:_____________________________

IBAN:_____________________,

IBAN:_____________________,

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje podizvajalcem.
Vsak posamezni podizvajalec mora predložiti naročniku soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnemu
izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca, skladno s sklenjeno pogodbo podizvajalcem, po
opravljeni storitvi, potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil, ter, da se v
primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa deloma ali v celoti ne bo potrdil oziroma jih ne bo
zavrnil, štejejo ti dokumenti kot sprejeti in potrjeni. Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka tega
člena naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu, pod pogoji določenimi v ZJN-2 ter v skladu z določbami
Obligacijskega zakonika. Ponudnik mora svoji situaciji priložiti račune oz. situacije svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z
novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le temu v 5 dneh po spremembi
predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu in soglasje novega
podizvajalca k neposrednemu plačilu.
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s
to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridružuje pravico, da lahko na delovišču, kjer se dela
izvajajo, kadarkoli preveri delavce, katerega podizvajalci opravljajo dela.
Izvajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti pogodbo, v kateri mora navesti naslednje podatke:
-podatke o podizvajalcu
- vrsto ter obseg del, prikazano tudi procentualno,

-soglasje s katerim podizvajalec soglaša, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do
glavnega izvajalca,
- soglasje da ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje
podizvajalcem,
- reševanje sporov med partnerji,
- rok trajanja pogodbe oziroma dogovora.
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:
(izpolni v primeru podizvajalstva)
Podizvajalec 1
Firma oz. ime podizvajalca:_________________________________________
naslov:_________________________________________________________
matična št.:______________________________________________________
davčna št.:_______________________________________________________
št. Transakcijskega računa:_________________________________________
predmet del:________________________________________________________
količina del :________________________________________________________
vrednost del:________________________________________________________
kraj:_______________________________________________________________
rok izvedbe:________________________________________________________
odstotek od celotne ponudbe:__________________________________________
Podizvajalec 2
Firma oz. ime podizvajalca:_________________________________________
naslov:_________________________________________________________
matična št.:______________________________________________________
davčna št.:_______________________________________________________
št. Transakcijskega računa:_________________________________________
predmet del:________________________________________________________
količina del :________________________________________________________
vrednost del:________________________________________________________
kraj:_______________________________________________________________
rok izvedbe:________________________________________________________
odstotek od celotne ponudbe:__________________________________________
Podizvajalec 3
Firma oz. ime podizvajalca:_________________________________________
naslov:_________________________________________________________
matična št.:______________________________________________________
davčna št.:_______________________________________________________
št. Transakcijskega računa:_________________________________________
predmet del:________________________________________________________

količina del :________________________________________________________
vrednost del:________________________________________________________
kraj:_______________________________________________________________
rok izvedbe:________________________________________________________
odstotek od celotne ponudbe:__________________________________________

13. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamuja s pogodbenimi deli glede na pogodbeni rok, ima naročnik pravico
zaračunati pogodbeno kazen, ki znaša 2,5 ‰ od vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan, vendar največ do
višine 10 % vrednosti pogodbenih del.
Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del.
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima
naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni.
V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih, je dolžan
naročnika takoj obvestiti, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

14. člen
Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih del (garancijski rok) po tej pogodbi 3 let po uspešno opravljenem prevzemu
del. Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev.
V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti vse
pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžan odpraviti vse napake in pomanjkljivosti,
zapisniško ugotovljene ob pregledu pred iztekom garancijskega roka, upoštevajoč normalno rabo objekta v tem
roku.
V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik pravico
naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa bremeniti izvajalca.
Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja.
V primeru okvare opreme, ki je vitalnega pomena pri opravljanju dejavnosti, se je izvajalec dolžan odzvati
najkasneje v roku 24 u r . V primeru, da popravilo ni možno izvesti takoj, je dolžan izvajalec za čas popravila
zagotoviti naročniku nadomestno opremo, brez da bi zaradi tega nastali kakršnikoli stroški za naročnika.
15. člen
V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi določil te
pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroški raziskave vzrokov kot tudi stroški odprave vseh ugotovljenih
pomanjkljivosti in napak.
16. člen
Odgovorni predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je g. Ljubomir Zalezina.

Odgovorni vodja del s strani izvajalca je ____________________________________.

Poleg glavnega izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi naslednji podizvajalci: (v primeru podizvajalstva)
_______________________________________________
_______________________________________________

17. člen
Spore med izvajalcem in naročnikom rešuje pristojno krajno sodišče.
Pogodba je nična, če 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 ali posredniku.

18. člen
Sestavni del te pogodbe je naslednja dokumentacija:
− ponudbeni predračun izvajalca.

19. člen
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta varovali kot poslovno skrivnost vse podatke, ki sta jih v skladu z
veljavnimi predpisi določili kot poslovno skrivnost. Prav tako sta dolžni varovati tajne podatke, ki so kot takšni
določeni z veljavnimi predpisi. Naročnik si pridružuje pravico, da se zaradi spremenjenih in oteženih okoliščin
sklenjena pogodba razveže.
20. člen
Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi, ko izvajalec naročniku
predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti, zahtevano v prvi alinei 3. člena te pogodbe.
Ta pogodba je sestavljena v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 4 izvode, izvajalec pa 2
izvoda.
Datum: ……………………….……

Datum: ………………………………
Št.pogodbe: ______________

Izvajalec:

Naročnik:
OBČINA HRASTNIK
Miran Jerič
Župan

Temeljne okoljske zahteve za pohištvo
8.1.1 Predmet javnega naročila
Naročnik določi predmet javnega naročanja tako, da je iz opisa predmeta jasno razvidno, da je
predmet javnega naročanja okoljsko manj obremenjujoče blago in da se pri oddaji javnega naročila
upoštevajo temeljne okoljske zahteve iz te priloge. Naročnik lahko opredeli predmet javnega naročila
oziroma sklopa na naslednji način:
1.
Pohištvo, ki je proizvedeno iz okoljsko manj obremenjujočih materialov, zlasti iz lesa, in z
okoljsko manj obremenjujočimi procesi.
8.1.2 Tehnične specifikacije
Naročnik v tehničnih specifikacijah, poleg ostalih zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila,
določi:
1.
Delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu mora znašati vsaj 70 % prostornine uporabljenih
materialov za izdelavo pohištva. Izjema so lahko stoli in pohištvo, pri katerem zaradi namena
uporabe, les ali lesna tvoriva niso dovoljeni zaradi predpisov ali standardov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Izpolni ponudnik:
Prilagamo naslednjo prilogo:____________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.
2.

Les in materiali na njegovi osnovi morajo izvirati iz zakonitih virov.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
1
2
–
potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali
–
potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana
institucija kot del standarda SIST EN ISO 9001, standarda SIST EN ISO 14001 ali
sistema upravljanja EMAS, ali
3
–
dovoljenje FLEGT , če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o
partnerstvu z EU, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Izpolni ponudnik:
Prilagamo naslednjo prilogo:____________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.

1

2

FSC (Forest Stewardship Council) je samostojna, ne-vladna, ne-profitna organizacija ustanovljena za
promocijo odgovornega ravnanja z gozdovi. Več o tem na http://www.fsc.org/.

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) je program za potrjevanje certifikacijskih
shem za gozdove. Več o tem na http://www.pefc.org/internet/html/.
3
FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance and Trade) opredeljuje Akcijski načrt EU za uveljavljanje
zakonodaje, upravljanja in trgovanja na področju gozdov, ki ga je Evropska komisija sprejela v letu 2003. Akcijski
načrt določa več ukrepov za obravnavo nezakonite sečnje v državah v razvoju in opredeljuje sistem izdaje
dovoljenj za gradbeni les, ki zagotavljanja zakonitost uvoženih lesnih proizvodov. Za pridobitev dovoljenja morajo
države, ki proizvajajo gradbeni les, in EU podpisati prostovoljne partnerske sporazume. Za lesne proizvode, ki so
bili zakonito proizvedeni v partnerskih državah na podlagi prostovoljnega partnerskega sporazuma, se bodo
izdala
dovoljenja
o
zakonitosti
proizvodnje.
Več
o
tem
na
spletni
strani
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm.

3.

Plastični deli s težo enako ali večjo od 50 g ne smejo vsebovati dodatkov materialov, ki lahko
ovirajo recikliranje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti seznam plastičnih delov, ki so sestavni del pohištva, in
njihovo težo in:
–
potrdilo o izpolnjevanju zahtev standarda SIST EN ISO 11469 ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so
izpolnjene zahteve.
Izpolni ponudnik:
Prilagamo naslednjo prilogo:____________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.

4.

4

Premaz lesa ali plastični ali kovinski deli ne smejo vsebovati aziridina, kromovih (VI) spojin, več
kot 5 % teže hlapnih organskih spojin (HOS) in nevarnih snovi, za katere velja eno ali več
naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki
4
ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008 :
–
R23 (Strupeno pri vdihavanju.) ali H331 (Strupeno pri vdihavanju.),
–
R24 (Strupeno v stiku s kožo.) ali H311 (Strupeno v stiku s kožo.),
–
R25 (Strupeno pri zaužitju.) ali H301 (Strupeno pri zaužitju.),
–
R26 (Zelo strupeno pri vdihavanju.) ali H330 (Smrtno pri vdihavanju.),
–
R27 (Zelo strupeno v stiku s kožo.) ali H310 (Smrtno v stiku s kožo.),
–
R28 (Zelo strupeno pri zaužitvi.) ali H300 (Smrtno pri zaužitju.),
–
R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
–
R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome
alergije ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
–
R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
–
R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske
okvare.),
–
R48 (Nevarnost hudih okvar zdravja pri dolgotrajnejši izpostavljenosti.) ali H373 (Lahko
škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.) in H732 (Škoduje
organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti.),
–
R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri
vdihavanju.),
–
R50 (Zelo stupeno za vodne organizme.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne
organizme.),
–
R51 (Stupeno za vodne organizme.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z
dolgotrajnimi učinki.),
–
R52 (Škodljivo za vodne organizme.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z
dolgotrajnimi učinki.),
–
R53 (Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno okolje.) ali H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.) ali H413 (Lahko ima dolgotrajne
škodljive učinke na vodne organizme.),
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
–
R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
–
R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih
okvar.),

Besedilo Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju,
označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter
spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353 z dne 31. decembra 2008, str. 1): http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R1272:SL:NOT.

–
–
–

R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive
učinke na vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo
strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.),
R52/53 (Škodljivo za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H412 (Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.).

Premazom, ne smejo biti dodani ftalati, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih
opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali
Uredbe (ES) št. 1272/2008:
–
R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
–
R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu
otroku.),
–
R62 (Možna navarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.).
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
seznam vseh snovi za površinsko obdelavo, ki so jo uporabili pri izdelavi pohištva in
njen varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Izpolni ponudnik:
Prilagamo naslednjo prilogo:____________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.
5.

Izhajanje prostega formaldehida iz lesnih tvoriv ne sme biti višja od 8 mg/100 g suhe snovi.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
–
potrdilo o izpolnjevanju zahtev, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Izpolni ponudnik:
Prilagamo naslednjo prilogo:____________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.

6.

Adhezivi ali lepila, ki se uporabljajo pri sestavljanju pohištva, ne smejo vsebovati več kot 10 %
mase hlapnih organskih spojin (HOS).
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
–
seznam vseh adhezivov ali lepil, ki so bili uporabljeni pri izdelavi pohištva, njihov
varnostni list, in tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Izpolni ponudnik:
Prilagamo naslednjo prilogo:____________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.

7.

Embalaža mora biti:
–
iz materiala, ki ga je mogoče enostavno reciklirati, ali
–
iz materialov, ki temeljijo na obnovljivih virih.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
seznam surovin in embalažnih materialov, iz katerih je izdelana embalaža, in njihov
delež v celotni embalaži, in izjavo, da embalaža izpolnjuje zahteve, ali
–
potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje
zahteve, ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da embalaža izpolnjuje zahteve.
Izpolni ponudnik:
Prilagamo naslednjo prilogo:____________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.

8.1.3 Merila za izbor
Za potrebe razvrstitve ponudb naročnik, poleg cene in morebitnih drugih meril, določi:
1.
Merilo »višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi«.
Ponudba s pohištvom, ki vsebuje višji utežni delež lesa in/ali materialov na njegovi osnovi, se v
okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
–
tehnično dokumentacijo proizvajalca ali
–
ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve.
Ponudnik obkroži ali uveljavlja točke za posamezno merilo ter v primeru
uveljavljanja le tega tudi način dokazovanja:
DA NE
Način dokazovanja:
- tehnična dokumentacija proizvajalca___________________________ ali
- ustrezno dokazilo___________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.
2.

Merilo »delež recikliranega materiala«.
Ponudba s pohištvom, ki vsebuje delež recikliranih materialov iz lesa, plastike ali kovin v
končnem izdelku, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi
naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi
naročnik.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tehnično dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz
katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve oziroma kakšna je vsebnost recikliranih materialov
po teži.
Ponudnik obkroži ali uveljavlja točke za posamezno merilo ter v primeru
uveljavljanja le tega tudi način dokazovanja:
DA NE
Način dokazovanja:
- tehnična dokumentacija proizvajalca___________________________ ali
- ustrezno dokazilo___________________________________________

Priloge morajo biti ustrezno označene.

3.

Merilo »vsebnost pesticidov v tekstilu iz bombaža ali drugih naravnih celuloznih vlaken«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil iz bombaža ali drugih naravnih
celuloznih vlaken skupno ne vsebuje več kot 1 ppm pesticidov iz spodnjega seznama, se v
okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik. Delež tega
merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.
Pesticidi:
–
2,4,5-T,
–
aldrin,
–
kaptafol,
–
klordan,
–
klordimeform,
–
DDT,
–
dieldrin,
–
dinoseb in soli,
–
endrin,
–
heptaklor,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

heksaklorbenzen,
heksaklorocikloheksan, α,
heksaklorocikloheksan, β,
heksaklorocikloheksan, δ,
metamidofos,
monokrotofos,
paration,
paration-metil,
propetamfos,
toksafen.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
Ponudnik obkroži ali uveljavlja točke za posamezno merilo ter v primeru
uveljavljanja le tega tudi način dokazovanja:
DA NE
Način dokazovanja:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I___________________________ ali
- tehnična
dokumentacija
proizvajalca___________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.
4.

Merilo »barvila«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ni obarvan z barvili iz spodnjega
seznama, ki povzročajo preobčutljivost ali alergijo, so kancerogena, mutagena ali strupena za
razmnoževanje, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi
naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi
naročnik.
Barvila:
–
C.I. Bazično rdeča 9 − C.I. 42 500,
–
C.I. Kislo rdeča 26 − C.I. 16 150,
–
C.I. Bazično vijoličasta 14 − C.I. 42 510,
–
C.I. Direktno črna 38 − C.I. 30 235,
–
C.I. Direktno modra 6 − C.I. 22 610,
–
C.I. Direktno rdeča 28 − C.I. 22 120,
–
C.I. Disperzno modra 1 − C.I. 64 500,
–
C.I. Disperzno modra 3 − C.I. 61 505,
–
C.I. Disperzno modra 7 − C.I. 62 500,

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

C.I. Disperzno modra 26 − C.I. 63 305,
C.I. Disperzno modra 35,
C.I. Disperzno modra 102,
C.I. Disperzno modra 106,
C.I. Disperzno modra 124,
C.I. Disperzno modra 1,
C.I. Disperzno oranžna 1 − C.I. 11 080,
C.I. Disperzno oranžna 3 − C.I. 11 005,
C.I. Disperzno oranžna 11 − C.I. 60 700,
C.I. Disperzno oranžna 37,
C.I. Disperzno oranžna 76 (prej imenovana oranžna 37),
C.I. Disperzno rdeča 1 − C.I. 11 110,
C.I. Disperzno rdeča 11 − C.I. 62 015,
C.I. Disperzno rdeča 17 − C.I. 11 210,
C.I. Disperzno rumena 1 − C.I. 10 345,
C.I. Disperzno rumena 3 − C.I. 11 855,
C.I. Disperzno rumena 9 − C.I. 10 375,
C.I. Disperzno rumena 39,
C.I. Disperzno rumena 49.

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
Ponudnik obkroži ali uveljavlja točke za posamezno merilo ter v primeru
uveljavljanja le tega tudi način dokazovanja:
DA NE
Način dokazovanja:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I___________________________ ali
- tehnična
dokumentacija
proizvajalca___________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.
5.

Merilo »akrilamini«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje akrilaminov iz spodnjega
seznama, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga predvidi naročnik.
Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi naročnik.
Akrilamini:
–
4-aminodifenil
–
benzidin
–
4-kloro-o-toluidin
–
2-naftilamin
–
o-amino-azotoluen
–
2-amino-4-nitrotoluen
–
p-kloroanilin
–
2,4-diaminoanizol
–
4,4'-diaminodifenilmetan
–
3,3'-diklorobenzidin
–
3,3'-dimetoksibenzidin
–
3,3'-dimetilbenzidin
–
3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetan
–
p-kresidin
–
4,4'-metilen bis (2-kloroanilin)
–
4,4'-oksidianilin

(št. CAS 92-67-1),
(št. CAS 92-87-5),
(št. CAS 95-69-2),
(št. CAS 91-59-8),
(št. CAS 97-56-3),
(št. CAS 99-55-8),
(št. CAS 106-47-8),
(št. CAS 615-05-4),
(št. CAS 101-77-9),
(št. CAS 91-94-1),
(št. CAS 119-90-4),
(št. CAS 119-93-7),
(št. CAS 838-88-0),
(št. CAS 120-71-8),
(št. CAS 101-14-4),
(št. CAS 101-80-4),

–
–
–
–
–
–

4,4'-tiodianilin
o-toluidin
2,4-diaminotoluen
2,4,5-trimetilanilin
4-aminoazobenzen
o-anizidin

(št. CAS 139-65-1),
(št. CAS 95-53-4),
(št. CAS 95-80-7),
(št. CAS 137-17-7),
(št. CAS 60-09-3),
(št. CAS 90-04-0).

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
Ponudnik obkroži ali uveljavlja točke za posamezno merilo ter v primeru
uveljavljanja le tega tudi način dokazovanja:
DA NE
Način dokazovanja:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I___________________________ ali
- tehnična
dokumentacija
proizvajalca___________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.
6.

Merilo »zaviralci gorenja«.
Ponudba z oblazinjenim pohištvom, pri katerem tekstil ne vsebuje zaviralcev gorenja iz
spodnjega seznama, se v okviru tega merila točkuje z dodatnimi točkami na način, ki ga
predvidi naročnik. Delež tega merila v razmerju do ostalih meril v razpisni dokumentaciji določi
naročnik.
Zaviralci gorenja:
–
polibrominirani bifenili (PBB)
–
pentabromodifenileter (PentaBDE)
–
oktabromodifenil eter (octaBDE)

(št. CAS 59536-65-1),
(št. CAS 32534-81-9),
(št. CAS 32536-52-9).

Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega
izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da
so izpolnjene zahteve.
Ponudnik obkroži ali uveljavlja točke za posamezno merilo ter v primeru
uveljavljanja le tega tudi način dokazovanja: DA NE
Način dokazovanja:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I___________________________ ali
- tehnična
dokumentacija
proizvajalca___________________________________________
Priloge morajo biti ustrezno označene.

Kraj in datum:

Ponudnik:

___________________________

_______________________________
Žig:
Podpis:
_______________________________

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
- nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Naziv banke/zavarovalnice:
Kraj in datum :
Upravičenec: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
Garancija št. : ..........................
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v na Portalu javnih naročil pod št. NMV………….., za izvedbo
del za »Dobava in montaža notranje opreme za Mladinski center Hrastnik«, za potrebe naročnika
Občino Hrastnik,
Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik, je ponudnik ………………..……………………………………….dolžan za
resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku garancijo v višini 2.000,00 €.
Banka/zavarovalnica se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v
naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu
naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez
kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani
znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri
primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1.
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2.
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3.
original garancije št. .............../................. .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa
najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do (60 dni po roku za
predložitev ponudb) ________________ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je
vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.
Banka/zavarovalnica
(žig in podpis)

VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
- nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Naziv banke/zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
Garancija št.: ..........................
V skladu s pogodbo ………………………. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med
naročnikom, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik in izvajalcem
............…........................................................................................... za izvedbo del za
»Dobava in montaža notranje opreme za Mladinski center Hrastnik« v skupni vrednosti
................................ EUR, je izvajalec dolžan izpolniti vse pogodbene obveznosti v roku
........................ (datum, dni, mesecev), v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v
15 dneh po prejemu vašega pisnega zahtevka plačali ............................ EUR (10% pogodbene
vrednosti), če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti,
količini in rokih v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno
ne zadostujejo pogodbenim zahtevam.

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:
1.
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2.
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3.
original garancije št. .............../................. .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja najkasneje do vključno : ........................ (7 dni po roku, ki je določen za skrajni rok
izpolnitve pogodbenih obveznosti). Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša
obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz.
izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.
Banka/zavarovalnica
(žig in podpis)

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
- nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Naziv banke/zavarovalnice:
Kraj in datum:
Upravičenec: Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik
Garancija št. __________
V skladu s pogodbo ……………… (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum ...), sklenjene med
naročnikom Občino Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, Hrastnik in ............................................... (naziv
izvajalca) za izvedbo del za »Dobava in montaža notranje opreme za Mladinski center Hrastnik«
je izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene
pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega
prvega pisnega zahtevka izplačali znesek v višini (10% pogodbene vrednosti) kar znaša
................................EUR, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo
izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:
1.
originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2.
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3.
original garancije št. .............../................. .
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 1 dan po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi,
vendar pa najkasneje do ................... Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost
avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oz.
izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.
Banka/zavarovalnica
(žig in podpis)

PODATKI O PODIZVAJALCU IN SOGLASJE PODIZVAJALCA št. 430-3/2013
Firma oz. ime podizvajalca:____________________________________
Naslov:___________________________________________________
Zakoniti zastopnik podizvajalca :______________________________
Matična št.: ______________________________________________
Davčna št.:_______________________________________________
Št. transakcijskega računa:___________________________________
Telefon:_________________________________________________
E- mail:_________________________________________________
Dela, ki jih bom opravljal:
Predmet:_________________________________________________
Količina:________________________________________________
Vrednost:_______________________________________________
Količina:______________________________________________
Vrednost:_____________________________________________
Kraj:_________________________________________________
Rok izvedbe:____________________________________________
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec:____________________________________________________
Soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na naš
T.R. in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga k
situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.
Ponudnik mora izpolniti, podpisati, žigosati in oddati to izjavo skupaj s ponudbeno dokumentacijo , če
z njim sodelujejo v ponudbi tudi podizvajalci. Obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev.
Datum:

Podpis odg. Osebe podizvajalca:
Žig in podpis:

SOGLASJE PONUDNIKA V ZVEZI S PODIZVAJALSTVOM št. 430-3/2013
Ponudnik_______________________________________________________, ki se prijavljam na
naročilo »DOBAVA IN MONTAŽA NOTRANJE OPREMEZA MLADINSKI CENTER HRASTNIK,
soglašam da lahko naročnik Občina Hrastnik neposredno poravna moje obveznosti do podizvajalca
_________________________________________________________________________________
Izjavljam, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalca v predhodnih postopkih javnega
naročanja.

Ponudnik mora izpolniti, podpisati, žigosati in oddati to izjavo skupaj s ponudbeno dokumentacijo , če
z njim sodelujejo v ponudbi tudi podizvajalci. Obrazec fotokopirajte za potrebno število podizvajalcev.

Datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

