Št.: 430-646/2010-3
Številka JN: 10/200133
Datum: 23. 7. 2010

Povabilo k oddaji ponudbe

Vabimo vas, da nam predložite ponudbo za dobavo in montažo dizel agregata.
I.

NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE

1. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku, vrednosti pa morajo biti izkazane v evrih, na dve
decimalni mesti natančno.
2. Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce, v vrstnem redu kot so le-ti
navedeni in sicer:
- prijavni obrazec (Priloga 1),
- izjava (Priloga 2),
- ponudbeni obrazec (Priloga 3),
- tehnična specifikacija opreme, na katero se ponudba nanaša (Priloga 4 - priloži
ponudnik),
- priloge v primeru nastopa s podizvajalci (Priloge 5 – 9).
Iz tehnične specifikacije opreme, ki jo bo ponudnik navedel v svoji ponudbi, mora biti jasno
razvidno izpolnjevanje vseh tehničnih pogojev, ki jih je naročnik navedel v III. poglavju tega
povabila.
3. Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od
osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe.
Morebitni popravki morajo biti označeni s parafo osebe, ki podpisujejo ponudbo, datumom in žigom.
Ponudba mora biti zvezana.
Ponudnik mora zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Na ovojnici mora biti zapisano »NE
ODPIRAJ« PONUDBA »JN 10/200133 – dobava in montaža dizel agregata«. Ponudnik lahko
uporabi priloženi obrazec »OZNAČBA PONUBE« (priloga B).
II.

DRUGE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM
1. Javno naročilo se bo izvedlo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi skladno z
Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2, Ur. l. 128/06, 16/08 in 19/10).
2. Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki prispe pred
pretekom roka za oddajo ponudb. V tem primeru bo prvotna ponudba neodprta vrnjena
ponudniku.
3. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo zahtevajte najkasneje do 2. 8. 2010
do 10.00 ure na elektronski naslov matija.ukmar@ljubljana.si.
4. Naročnik mora ponudbe prejeti osebno ali priporočeno po pošti najkasneje do dne 6. 8.
2010 do 10.00 ure na naslov: Mestna občina Ljubljana, Služba za javna naročila,
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II nadstropje, tajništvo.
5. Odpiranje ponudb bo javno, dne 6. 8. 2010 ob 12.00 uri na naslovu Mestna občina
Ljubljana, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II nadstropje, sejna
soba.

6. Naročnik bo v postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi vključil tudi pogajanja in
sicer s ponudniki, ki bodo izpolnjevali vse zahtevane pogoje in sicer v enem ali več
zaporednih krogih. Predvidoma bo predmet pogajanj ponudba v okviru meril, v kolikor
se ne pokažejo potrebe po razširitvi predmeta pogajanj, o čemer bodo ponudniki
obveščeni. Po izvedenih pogajanjih bo naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega
naročila.
7. Skladno z veljavnim Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja je zagotovljeno
pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil.
8. Zahtevana veljavnost ponudbe je 90 dni.
9. Naročnik si pridržuje pravico, da - ob pisnem soglasju ponudnika - popravi očitne
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb.
10. Naročnik si, skladno z veljavno zakonodajo, pridružuje pravico, da naročila ne odda.
III.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava in montaža dizel agregata.
Obvezna oprema agregata
- avtomatski zagon z možnostjo daljinskega nadzora,
- zvočno izolirano in vodotesno ohišje,
- stabilen nivo hrupa – do največ 70dB(A)/7m,
- primeren za notranjo in zunanjo montažo,
- elektronski regulator obratov motorja,
- rezervoar goriva vsaj 1.200 litrov, nameščen v podstavku agregata,
- lovilec maščob motorja v podstavku agregata,
- amortizerji,
- grelec vode s termostatom,
- dušilni lonec izpušnih plinov,
- vizualni kazalec nivoja goriva,
- kompenzator,
- ročna črpalka za izpust olja.
Moč agregata (minimalno)
- Trajna moč agregata po ISO 8528-1:
400 kWA (320 kW).
- Trenutna moč agregata po ISO 8528-1: 400 kWA (320 kW).
Poraba goriva (največ)
- 90 l/h pri 100% obremenitvi,
- 70 l/h pri 75% obremenitvi,
- 50 l/h pri 50% obremenitvi.
Agregat mora vsebovati vso zgoraj navedeno opremo in izpolnjevati vse zgoraj navedene tehnične
značilnosti, sicer bo ponudba izločena kot neprimerna.
Generator (minimalne tehnične zahteve)
moč 400kVA, štiripolni, sinhroni, samo vzbujevalni, elektronska regulacija napetosti s -/+ 1,5%
toleranco pri polni obremenitvi, cos j 0,8 pri konstantnih obratih in z zaščito IP-23. Napetost
generatorja 3x400/231 V - 50 Hz - cos j 0,8 - 1500 o/min. Nominalna moč po ISO 8528 je
pogojena s temperaturo 25°C pritiskom 1000 mbar in relativno vlago 30 %. Dovoljena
preobremenitev: 10% za čas 1h vsakih 12 ur.
Komandna omara (minimalne tehnične zahteve)
400 kVA, 400/231V, 50Hz, IP55, prostostoječa z modulom GENSYS, ki omogoča avtomatsko
obratovanje agregata, daljinski nadzor, kontrolo delovanja agregata in sinhrono obratovanje agregata

z mrežo ter brezprekinitveno obratovanje (preizkušanje) agregata. Omara mora biti prostostoječa v
prostoru dizel agregata.
Oprema komandne omare:
- Krmilnik GENSYS,
Dodatni krmilnik za ročno in avtomatsko obratovanje agregata, neodvisno od glavnega
krmilnika, z zaščitami motorja in generatorja,
Prekotokovno termično stikalo 220V, 10A (grelec vode),
Magnetotermični odklopnik AGREGAT,
Dvakrat 4 polni kontaktor MREŽA/AGREGAT,
Zvočni alarm,
Deset pomožnih zaščitnih varovalk,
Tipka za izklop v sili,
Polnilec baterij.
Komandna omara mora vsebovati vso zgoraj navedeno opremo. Ponudnik lahko ponudi generator
in/ali komandno omaro z drugačnimi posameznimi tehničnimi značilnostmi, vendar nobeden od njiju
ne sme bistveno odstopati od tehničnih značilnosti iz razpisne dokumentacije. Naročnik bo v zvezi z
generatorjem in/ali komandno omaro upošteval ponujeno opremo, če bo smiselno in funkcionalno
povezana z agregatom in če bo oprema zagotavljala celovito, uspešno delujočo celoto. Slednje
ponudnik potrdi s podpisom Izjave (Priloga 2), dane pod materialno in kazensko odgovornostjo.
Modul GENSYS (minimalne tehnične zahteve)
Modul »vse v enem«, ki omogoča kompletno upravljanje in nadzor obratovanja dizel agregata.
Poročilo izraženo v Vrednost / Funkcija,
Komapaktnost: vse v enem modulu,
Komunikacija med več povezanimi moduli,
Omogočen izpis grafov posamezne funkcije,
Mrežni priklop,
Programiranje logičnih funkcij z enačbami,
priključek na PC s programom preko Interneta (ni potrebna programska oprema),
daljinski prenos podatkov: ethernet oz. modemska povezava.
Garancijski rok za brezhibno delovanje agregata mora biti najmanj 24 mesecev. Obenem mora
ponudnik zagotavljati odzivni čas servisa največ 24 ur od morebitne okvare, čas za odpravo napak
največ 14 dni, ter servis in vzdrževanje celotne opreme vsaj 7 let.

IV.
MERILA ZA IZBIRO PONUDBE
Merilo za izbiro ponudbe bo ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo končno ponudbeno
vrednost posamezne ponudbe izračunal na sledeči način:
1.) Končna ponudbena cena – največ 80 točk. Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno
ceno, bo prejel 80 točk, ostali pa ustrezno manj po sledeči formuli:
An = (X / Yn) * 80

pri čemer velja:
An ……….. Število točk, ki jih prejme posamezni ocenjevani ponudnik pri merilu cena
X ………... Najnižja izmed končnih ponudbenih cen
Yn ……….. Končna ponudbena cena ocenjevanega ponudnika

2.) Rok dobave in montaže – največ 20 točk. Točke se bodo podeljevale na sledeči način:
Ponujeni rok za dobavo in montažo dizel agregata v
koledarskih dnevih od dneva sklenitve pogodbe
do vključno 25 koledarskih dni
do vključno 30 koledarskih dni
do vključno 35 koledarskih dni
do vključno 40 koledarskih dni
do vključno 45 koledarskih dni
Nad 45 koledarskih dni

Število točk
20
15
10
5
0
Ponudba ne izpolnjuje pogoja iz VII. točke
razpisne dokumentacije in bo kot nepopolna
ponudba izločena iz ocenjevanja.

V.
DOBAVNI ROK, OBLIKOVANJE CENE IN NAČIN PLAČILA
Vse vrednosti morajo biti v evrih in podane na dve decimalni mesti natančno. Davek na dodano
vrednost (DDV) mora biti prikazan posebej. Cena mora biti fiksna za ves čas trajanja pogodbe. Cena
vključuje tudi vse stroške dostave, montaže in podobno.
Izbrani ponudnik bo dolžan naročniku dizel agregat, ki je predmet tega naročila, izročiti do izteka
roka, ki ga je navedel v ponudbenem obrazcu.
Naročnik bo račun plačal 30 dni po prejemu blaga na prodajalčev transakcijski račun. Račun bo
izstavljen po uspešni dobavi, namestitvi in testnemu zagonu agregata. Če zadnji dan roka sovpada z
dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.
Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun potrdil ali mu ugovarjal v roku petnajst (15) dni od dneva
prejema.
VI.
OBVEZNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE NAROČILA

PONUDNIK

ZA

Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr. in
39/09):
- hudodelsko združevanje,
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti,
- pranje denarja.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru utemeljenega dvoma o osnovni sposobnosti
ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2, le tega preveri pri pristojnih organih, kjer ima
ponudnik sedež.
VII.

DODATNI POGOJ NAROČNIKA

VZOREC POGODBE

PRILOGA A

MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković
matična številka: 5874025
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljevanju: kupec)
in
…………………………………, …………………………………, ……………………., ki ga
zastopa …………………………………………………. (navesti funkcijo, ime in priimek osebe,
pooblaščene za zastopanje)
matična številka: …………………………
identifikacijska številka za DDV: ……
(v nadaljevanju: dobavitelj)
sta dogovorila in sklenila naslednjo
PRODAJNO POGODBO
za dobavo in montažo dizel agregata
1. člen
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata:
- da je bil ponudnik izbran na podlagi izvedenega postopka zbiranja ponudb po predhodni objavi v
skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja kot najugodnejši ponudnik z
Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. ________________ z dne _____________;
- da so finančna sredstva za izvedbo pogodbenih del predvidena v Odloku o proračunu Mestne
občine Ljubljana za leto 2010, na proračunski postavki 013314, proračunski podkonto 4205 01.
2. člen
S to pogodbo dobavitelj prodaja, kupec pa kupi dizel agregat.
Minimalne tehnične zahteve za dizel agregat s pripadajočo opremo, ki je predmet te pogodbe, so
določene v razpisni dokumentaciji, številka ………………………, z dne ……………….. Tehnične
specifikacije agregata, ki ga bo dobavil dobavitelj, so specificirane v ponudbi dobavitelja številka
………………., z dne ……………….
Razpisna dokumentacija in ponudba dobavitelja iz tega člena sta kot prilogi sestavni del te pogodbe.
V predmet javnega naročila so vključena osnovna navodila za uporabo v slovenskem jeziku,
servisno-tehnična dokumentacija dobavljene opreme, vključno z garancijskimi listinami, ter
morebitna potrdila o skladnosti s predpisi. Izvajalec zagotavlja, da bo vsa dobavljena oprema nova.
Kakovostni in količinski prevzem predmeta pogodbe se izvrši zapisniško po dobavi opreme in
dokumentacije na lokaciji dobave. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika obeh
pogodbenih strank.
Brez predložitve garancijskih listin prevzem opreme in dokumentacije ni opravljen.
3. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da cena za dobavo in montažo dizel agregata iz te pogodbe znaša
……………….. EUR
brez DDV, oziroma ……….………….. EUR z DDV (z besedo:
………………………………………….. EUR in …../100).
V pogodbeno ceno je vračunan tudi prevoz blaga do lokacije, ki jo določi naročnik, montaža agregata
in davek na dodano vrednost. Pogodbena cena je fiksna do dokončanja vseh del po tej pogodbi.
4. člen
Kupec se zavezuje, da bo dobavitelju plačal pogodbeno ceno na njegov transakcijski račun št.:
……………………………………………….. pri …………………., 30. dan po prejemu računa za
dobavljeno blago, ki ga mora kupec potrditi v roku 15 dni.
Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje naslednji
delavnik.
(V primeru podizvajalcev: Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno
podizvajalcem na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu, na njihov transakcijski
račun:
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri …………….,
- podizvajalcu ………………… na transakcijski račun št. …………………. pri ……………..)
5. člen
Dobavitelj daje garancijo za brezhibno delovanje dizel agregata, ki traja …………….. mesecev od
dneva podpisa prevzemnega zapisnika.
6. člen
Dobavitelj se zavezuje, da bo kupcu dizel agregat dobavil in montiral najkasneje v ………..
koledarskih dneh od sklenitve pogodbe, k čemur se je ponudnik zavezal s ponudbo številka ……… z
dne ………..
7. člen
V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, se jih izvajalec obveže
brezplačno odpraviti v roku 15 dni od datuma zapisnika.
V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, je izvajalec dolžan dostaviti naročniku
novo opremo, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno vrednost ali odstopi od pogodbe. V obeh
primerih je izvajalec dolžan naročniku povrniti nastalo škodo.
8. člen
Če dobavitelj po svoji krivdi naročniku ne bo dobavil dizel agregata, ki je predmet te pogodbe, v
dogovorjenem roku, je dolžan plačati kupcu pogodbeno kazen v višini enega odstotka (1 %) od
vrednosti pogodbe za vsak koledarski dan zamude, vendar skupno do največ 20 odstotkov pogodbene
vrednosti.
Pogodbena kazen dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
9. člen

Izvajalec mora za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, zagotavljati servis in rezervne dele
…………. let (najmanj 7 let). Servis dobavljene opreme se izvaja na lokaciji naročnika.
Odzivni čas za odpravo napak v garancijskem času je _______ ur (največ 24) od prijave napake. Čas
za odpravo napake je _________ dni (največ 14 dni). Odzivni čas je čas od prijave napake do prihoda
serviserja.
10. člen
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci.
V nasprotnem primeru se ta člen črta, ostale člene pogodbe pa se ustrezno preštevilči..)
Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka.
…………………………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ………………..,
transakcijski račun …………, bo izvedel …………….…………………………….. (navesti vsako
vrsto in količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR.
Podizvajalec bo dela izvedel ……………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do …………/ v
roku ……….. dni od ……………… .
(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.)
Podatki o podizvajalcih, navedeni v tem členu, so obvezna sestavina te pogodbe.
Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, neposredna plačila podizvajalcem obvezna,
izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega podizvajalčevega računa izvrši plačilo
neposredno podizvajalcu.
Izvajalec mora svojem računu obvezno priložiti račune podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Če se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po spremembi naročnika pisno
obvestiti in mu predložiti:
-

svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

-

pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in

-

soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
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 pridržuje pravico, da
lahko na delovišču, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo
dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
11. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če sporazum ne bo
dosežen, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.
12. člen
Pogodbeni stranki se dogovorita, da sta za izvajanje te pogodbe odgovorna naslednja pooblaščena
predstavnika:

−

na strani kupca: Miha Kastelic, ORN, ki je skrbnik pogodbe;

−

na strani dobavitelja: …………………………..
13. člen

Pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
(2) izvoda.
14. člen
V primeru, da je pri izvedbi javnega naročila, za izbor izvajalca po tej pogodbi ali pri izvajanju te
pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika,
uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali članu politične stranke obljubil, ponudil ali
dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi
pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje
ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene
koristi predstavniku ali posredniku naročnika, uslužbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku
ali članu politične stranke, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,
je ta pogodba nična.
Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka
tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega
domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega
člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

15. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
Številka:

Številka: 430-646/2010Ljubljana, dne

Dne
DOBAVITELJ:

KUPEC:
Mestna občina Ljubljana
Župan
Zoran JANKOVIĆ

PRILOGA B

OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka: 430-646/2010Zaporedna številka:

PREJEMNIK:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
SLUŽBA ZA JAVNA NAROČILA
Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana

OZNAKA PONUDBE:
»NE ODPIRAJ«
PONUDBA »JN – 10/200133 – dobava in montaža dizel agregata«

Ta obrazec »OZNAČBA PONUDBE« lahko izpolnite in nalepite na kuverto.

PONUDBENA DOKUMENTACIJA
1. prijavni obrazec
2. izjava

(PRILOGA 1)

(PRILOGA 2)

3. ponudbeni obrazec (PRILOGA 3)
4. tehnična specifikacija ponujenega agregata (PRILOGA 4 – PRILOŽI PONUDNIK)
5. priloge v primeru nastopa s podizvajalci (PRILOGE 5 – 9)

PRILOGA 1
1. PRIJAVNI OBRAZEC

1. Ponudnik:…………………………………………………………………………………...........
se prijavljamo na vaše povabilo št. JN 10/200133 – dobava in montaža dizel agregata.
2. Imena vodilnih v podjetju: ……………………………………………………………….. ……
………………………………………………………………..………………………………………
3. Naziv, elektronska pošta, el. naslov, telefon in faks osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s
ponudbo:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Spletna stran podjetja: ………………………………………………………………………….
5. Bančni račun: ………………………………………………….… pri banki:……………………
6. Identifikacijska številka ponudnika za DDV: ……………………………………………………
7. Matična številka ponudnika: ..........................................................................................................

Datum:

Žig:

Podpis:

PRILOGA 2
PONUDNIK:
.....................................................................................................................................

2.

I Z J A V A

V zvezi z javnim naročilom za dobavo in montažo dizel agregata, številka JN 10/200133,
izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
1. da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo,
2. da izpolnjujemo obvezne pogoje iz 1. odstavka 42. člena ZJN-2,
3. da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in verodostojne
dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Mestno občino Ljubljana, da skladno s prvim
odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe,
4. da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja,
5. da v ponudbi ponujamo agregat ter modul GENSYS, ki v celoti izpolnjujeta vse tehnične
zahteve naročnika ter generator in komandno omaro, ki izpolnjujeta vse tehnične zahteve
naročnika, oziroma ne bistveno odstopata od tehničnih značilnosti iz razpisne dokumentacije
in sta smiselno in funkcionalno povezana z ostalimi elementi iz ponudbe, tako da bo oprema
zagotavljala celovito, uspešno delujočo celoto,
6. da je rok ponujeni dobave, ki je naročnikov pogoj in hkrati tudi eno izmed meril pri izboru
ekonomsko najugodnejše ponudbe,
………………………….. dni (največ 45 dni),
7. da je odzivni čas servisa ………………………….. ur (največ 24 ur),
8. da je čas za odpravo napak ……………………….. dni (največ 14 dni),
9. da ponujamo garancijski rok ……………………… mesecev (najmanj 24 mesecev),
10. da zagotavljamo servis in vzdrževanje ponujene opreme …………………………. let (vsaj 7
let),
11. da prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.
Datum:

Žig:

Opomba: V primeru skupne ponudbe obrazec podpiše vsak ponudnik posamično.

Podpis:

PRILOGA 3
Na osnovi vašega povabila za predložitev ponudbe za JN 10/200133 – dobava in montaža dizel
agregata, dajemo sledečo
Ponudbo številka ______________

Ponudnik …………………………………………………………………………………………….,
ki ga zastopa direktor ……………………………………………………………………………..,

Dobava in montaža dizel agregata:
Merilo 1
Cena v EUR brez DDV
DDV v EUR
Cena v EUR z DDV
Merilo 2
Rok za dobavo in montažo dizel
agregata

________ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe (največ
45 dni)

Veljavnost ponudbe je 90 dni od dneva odpiranja ponudbe.
Datum:

Žig:

Podpis:

PRILOGA 4
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PONUJENE OPREME

Ponudnik mora obvezno priložiti tehnično specifikacijo, iz katere bo razvidno, da ponujeno
blago izpolnjuje tehnične zahteve naročnika!

DODATNE PRILOGE ZA IZPOLNJEVANJE POGOJEV NAROČNIKA ZA
PODIZVAJALCE (SAMO V PRIMERU NASTOPA S PODIZVAJALCI)
1. udeležba podizvajalcev (PRILOGA 5),
2. osnovni podatki o podizvajalcih (PRILOGA 6),
3. podpisan sporazum o medsebojnem sodelovanju (PRILOGA 7),
4. dokazila o izpolnjevanju pogojev za podizvajalce (PRILOGA 8),
5. soglasje podizvajalca za neposredna plačila s strani naročnika (PRILOGA 9).

PRILOGA 5
UDELEŽBA PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca za dobavo in montažo dizel agregata (JN
10/200133) izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci; v nadaljevanju navajamo udeležbo podizvajalca
oz. vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila:

V ponudbi je podizvajalec ____________________________________ (naziv)
za
_______________________________ (vrsta storitve) udeležen v višini _____ % vrednosti
ponudbe.

V ponudbi je podizvajalec ____________________________________ (naziv)
za
_______________________________ (vrsta storitve) udeležen v višini _____ % vrednosti
ponudbe.

V ponudbi je podizvajalec ____________________________________ (naziv)
za
_______________________________ (vrsta storitve) udeležen v višini _____ % vrednosti
ponudbe.

V ponudbi je podizvajalec ____________________________________ (naziv)
za
_______________________________ (vrsta storitve) udeležen v višini _____ % vrednosti
ponudbe.

V ponudbi je podizvajalec ____________________________________ (naziv)
za
_______________________________ (vrsta storitve) udeležen v višini _____ % vrednosti
ponudbe.

Kraj in datum: _________________
Ponudnik: ____________________
Žig in podpis: _________________

Opomba: To tabelo izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci. Če ponudnik nastopa z več kot petimi
podizvajalci, lahko ta obrazec fotokopira.

PRILOGA 6
OSNOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU

Podizvajalec
Naslov
Kontaktna oseba
Telefon
Faks
Elektronski naslov
Matična
podjetja

številka

Identifikacijska številka
za DDV
Transakcijski račun
Odprt pri
Odgovorna oseba za
podpis pogodbe
Kraj in datum: ________________
Ponudnik: ____________________
Žig in podpis: __________________

Opomba: To tabelo izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci. Če ponudnik nastopa z več
podizvajalci, lahko ta obrazec fotokopira.

PRILOGA 7
S P O R A Z U M O M E D S E B O J N E M S O D E L O V A N J U (priloži ponudnik, za vsakega
podizvajalca)

PRILOGA 8
PODIZVAJALEC:
……………………………………………………

DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ 42. ČLENA ZJN-2

IZJAVA

V zvezi z javnim naročilom za izbiro izvajalca za izdelavo in dobavo dizel agregata (JN
10/200133), ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil RS št. …………………, dajemo izjavo
pod materialno in kazensko odgovornostjo da:
- izpolnjujemo vse zahteve iz 1. odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2),
- da prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se lahko ta izjava fotokopira.

PRILOGA 9

SOGLASJE PODIZVAJALCA

Podizvajalec:
_________________________________________________________________________________,
(polni naziv podizvajalca)
_________________________________________________________________________________,
(naslov podizvajalca)
_________________________________________________________________________________,
(matična št. podizvajalca),
_________________________________________________________________________________,
(davčna št. podizvajalca)
ki ga zastopa:
_________________________________________________________________________________,
(odgovorna oseba podizvajalca in njena funkcija),

soglašam, skladno z 2. alinejo šestega odstavka 71. člena ZJN-2, da naročnik Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, poravna mojo terjatev do glavnega izvajalca
neposredno meni (tj. zgoraj navedenemu podizvajalcu).

Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se lahko ta izjava fotokopira.

