Številka: 430-1430/2010-3
Oznaka JN: 10/200161
Datum: 25. 11. 2010
Povabilo za predloţitev ponudb
Vabimo vas, da nam predloţite ponudbo za dobavo utekoĉinjenega naftnega plina za potrebe
Mestne obĉine Ljubljana (v nadaljevanju MOL).
I. NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBENE DOKUMENTACIJE
1. Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku in vrednosti izkazane v evrih.
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).
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 zadošĉa namenu
ponudbe. Popravljene napake morajo biti oznaĉene s podpisom oseb, ki podpisujejo ponudbo,
datumom in ţigom.
Ponudnik mora zapreti ponudbeno dokumentacijo v ovojnico. Na ovojnici mora biti zapisano
»NE ODPIRAJ PONUDBA – JN 10/200161 – dobava utekočinjenega naftnega plina za
potrebe MOL«. Ponudnik lahko uporabi priloţeni obrazec »OZNAĈBA PONUBE« (priloga B).
II. DRUGE INFORMACIJE V ZVEZI Z JAVNIM NAROČILOM
1. Javno naroĉilo se bo izvedlo po postopku oddaje naroĉila male vrednosti.
2. Naroĉnik bo v postopek zbiranja ponudb vkljuĉil tudi pogajanja in sicer s ponudniki, ki bodo
izpolnjevali vse zahtevane pogoje. Pogajanja bodo potekala pisno. Predmet pogajanj je cena /
enoto - cena za liter utekoĉinjenega naftnega plina, v kolikor se ne pokaţejo potrebe po razširitvi
predmeta pogajanj, o ĉemer bodo ponudniki obvešĉeni. Po izvedenih pogajanjih bo naroĉnik
sprejel odloĉitev o oddaji javnega naroĉila. Po izvedenih pogajanjih bo naroĉnik sprejel odloĉitev
o oddaji javnega naroĉila.
3. Merilo: Upoštevalo se bo merilo najniţja cena za liter utekoĉinjenega naftnega plina.
4. 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.
5. Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahtevate najkasneje do vkljuĉno 1.
12. 2010 do 12.00 ure preko Portala javnih naroĉil.
6. Naroĉnik mora ponudbe prejeti osebno ali po pošti najkasneje do 6. 12. 2010 do 9.00 ure na
naslov: Mestna obĉina Ljubljana, Sluţba za javna naroĉila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, II
nadstropje, tajništvo.

7. Odpiranje ponudb bo javno, dne 6. 12. 2010 ob 10.00 uri v prostorih Mestne obĉine

Ljubljana, Sluţba za javna naroĉila, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, sejna soba.
8. V skladu z 80. ĉlenom ZJN-2 si naroĉnik pridruţuje pravico, da zavrne vse ponudnike.
9. Skladno z veljavnim Zakonom o reviziji postopkov javnega naroĉanja je zagotovljeno pravno
varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naroĉil.
10. Ponudbo je potrebno oddati za celotno javno naroĉilo.
11. Zahtevana veljavnost ponudbe je 60 dni.
12. Z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena pogodba za eno leto.
13. Nastopanje s podizvajalci
V primeru, da bo ponudnik v obrazcu Ponudba (priloga 3) navedel, da bo pri izvedbi naroĉila
sodeloval s podizvajalci bo moral predloţiti:
- obrazec Udeleţba podizvajalcev (priloga C/1),
- obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga C/2),
- sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga C/3),
- izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga C/4) in
- pooblastilo ponudnika (izvajalca) naroĉniku za neposredno plaĉilo podizvajalcem (priloga
C/5).
Sporazum o medsebojnem sodelovanju pri izvedbi javnega naroĉila mora vsebovati:
- podatke o ponudniku (naziv in naslov, matiĉna številka, davĉna številka, številka
transakcijskega raĉuna),
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matiĉna številka, davĉna številka in transakcijski
raĉun),
- predmet sporazuma, vrsto del, ki jih prevzema podizvajalec, obseg teh del, vrednost del, ki jih
prevzema podizvajalec, kraj in rok izvedbe teh del,
- soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naroĉnik namesto ponudniku (izbranemu izvajalcu)
poravnava podizvajalĉevo terjatev do ponudnika (izbranega izvajalca).
V prejšnjem odstavku navedene druga, tretja in ĉetrta alineja so v skladu z ZJN-2B obvezna
sestavina pogodbe o izvedbi javnega naroĉila, neposredna plaĉila podizvajalcem pa so v skladu z
ZJN-2B obvezna.
14. Skupna ponudba
Pri javnem naroĉilu je dovoljena skupna ponudba veĉ pogodbenih partnerjev. V takem primeru
bo naroĉnik zahteval, da skupina gospodarskih subjektov predloţi pravni akt o skupni izvedbi
naroĉila. V pravnem aktu mora biti navedeno, kdo so partnerji v skupni ponudbi, kdo je vodilni
partner, podroĉje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi, naĉin plaĉila
(preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej), druge morebitne pravice in obveznosti
med partnerji v skupni ponudbi. Pravni akt o skupni izvedbi naroĉila mora biti datiran, ţigosan in
podpisan s strani vseh partnerjev v skupni ponudbi.
Ponudniki v skupni ponudbi predloţijo ponudbeno dokumentacijo, kot je zahtevana v prilogi D.
Ponudnik, ki nastopa v veĉ kot eni prijavi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v
skupni prijavi, diskvalificira vse prijave, v katerih nastopa. Take prijave bodo oznaĉene kot
nepopolne.

2

III.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je dobava utekoĉinjenega naftnega plina - propan.
Z izbranim ponudnikom bo sklenjena pogodba za nakup utekoĉinjenega naftnega plina do
vrednosti 23.750,00 € z vkljuĉenim DDV.
Koliĉine in vrednosti so zgolj okvirne (odvisne so od vremenskih razmer) in ne zavezujejo niti
naroĉnika niti dobavitelja. Naroĉnik bo naroĉal le toliko utekoĉinjenega naftnega plina - propan,
kot ga bo dejansko potreboval.
Pogostost dobave je odvisna od dejanskih potreb in naroĉnikovih razpoloţljivih sredstev,
predvidenih za te namene.
Utekoĉinjen naftni plin - propan bo potrebno dostavljati na naslednje lokacije po Ljubljani:
- Skladišĉa CZ Roje
- Polje 12.
Dobava bo potekala na podlagi naroĉila po telefonu, telefaksu ali elektronski pošti v najveĉ 48
urah od prejema naroĉila oz. na dogovorjeni dan.
Oblikovanje cene in način plačila
Cena mora biti oblikovana kot cena za liter utekoĉinjenega naftnega plina.
Davek na dodano vrednost (DDV) mora biti prikazan posebej.
Vse vrednosti morajo biti podane najmanj na dve decimalni mesti natanĉno.
Cena mora biti fiksna za ĉas trajanja pogodbe.
V ceno mora biti vkljuĉena dostava na doloĉene lokacije na obmoĉju Ljubljane.
Naroĉnik bo dobavljeno blago plaĉal po vsakokratni dobavi na osnovi izstavljenega in potrjenega
raĉuna 30. dan od uradnega prejema raĉuna ali pa bo raĉunu ugovarjal v roku 15 dni od dneva
prejema. Ĉe zadnji dan roka sovpada z dnem, ko se po zakonu ne dela, se za zadnji dan roka šteje
naslednji delavnik. Kot dan prejema raĉuna se šteje dan, ko naroĉnik prejme raĉun v svojem
vloţišĉu.
V primeru plaĉilne zamude naroĉnika izvajalec lahko obraĉuna zakonite zamudne obresti.

IV.OBVEZNI POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI
SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE NAROČILA

PONUDNIK

ZA

1. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06 in 55/08):
hudodelsko zdruţevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fiziĉne osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fiziĉne 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
finanĉnih obveznosti ter goljufija zoper finanĉne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. ĉlena
Konvencije o zašĉiti finanĉnih interesov Evropskih skupnosti,
pranje denarja.
DOKAZILO:
Izjava ponudnika dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (priloga 2)
Naročnik si pridrţuje 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 sedeţ.
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PRILOGE POVABILA ZA PREDLOŢITEV PONUDB
1. vzorec pogodbe

(PRILOGA A)

2. oznaĉba ponudbe

(PRILOGA B)

3. priloge za podizvajalce (PRILOGA C)
4. skupna ponudba

(PRILOGA D)
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PRILOGA A
MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1,Ljubljana, ki jo zastopa ţupan Zoran Janković
matiĉna številka: 5874025
identifikacijska številka za DDV: SI67593321
(v nadaljnjem besedilu: naroĉnik)
in
…………………….., ……………, …………., ki ga zastopa ……..(navesti funkcijo in ime ter
priimek osebe, pooblašĉene za zastopanje)
matiĉna številka: ………
identifikacijska številka za DDV: ……….
(v nadaljnjem besedilu: dobavitelj)
sta dogovorila in sklenila naslednjo

POGODBO
O DOBAVI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA - PROPAN
1. ĉlen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
- da je bil dobavitelj izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje naroĉila male vrednosti v
skladu z Zakonom o javnem naroĉanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10) kot
najugodnejši ponudnik z Odloĉitvijo o oddaji javnega naroĉila, št. ________________ z dne
_____________;
- da bodo finanĉna sredstva za izvedbo pogodbenih del predvidena v proraĉunu Mestne obĉine
Ljubljana za leto 2011, na proraĉunski postavki 013312, podkonto 402201 in proraĉunski
postavki 022007 ,podkontu 402201.
2. ĉlen
Predmet pogodbe je sukcesivna dobava utekoĉinjenega naftnega plina - propan, skladno s
ponudbo dobavitelja štev.: _________ z dne ___________, ki je kot priloga sestavni del te
pogodbe.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da naroĉnik po obsegu in ĉasovno ne more vnaprej doloĉiti potreb
po dobavi utekoĉinjenega naftnega plina in ga bo zato ĉasovno in koliĉinsko naroĉal glede na
svoje dejanske potrebe, po cenah, ki so doloĉene s to pogodbo. Dobavitelj pa se obvezuje, da bo
naroĉniku dobavil potrebne koliĉine plina. Skupna vrednost dobavljenega plina ne sme preseĉi
skupne vrednosti navedene v tretjem odstavku 4. ĉlena te pogodbe.
3. ĉlen
Dobavitelj se s to pogodbo obvezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, navedeno v prvem
odstavku prejšnjega ĉlena, naroĉniku dobavljal utekoĉinjen naftni plin – propan na naslednji
lokaciji v Ljubljani:
- Skladišĉa CZ Roje in
- Polje 12.
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Dobavitelj se obvezuje, da bo naroĉniku dobavil plin na podlagi naroĉila (telefon, telefaks ali
elektronska pošta) v najveĉ 48 urah od prejema naroĉila oziroma na dogovorjeni dan.
4. ĉlen
Cena utekoĉinjenega naftnega plina - propan znaša:
........................... EUR/liter brez DDV
….. % DDV ………………….…EUR
……………………. EUR/liter z DDV.
Cena litra plina vkljuĉuje tudi dobavo plina na doloĉeno lokacijo naroĉnika in je fiksna ves ĉas
trajanja te pogodbe.
Skupna vrednost naroĉil po tej pogodbi z vkljuĉenim DDV ne sme preseĉi 23.750,00 EUR.
Naroĉnik ne nosi nobene odgovornosti zaradi oddaje naroĉila v niţjem znesku od zneska
doloĉenega v tem ĉlenu.
Podizvajalci
5. ĉlen
(Opomba: Določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal skupaj s
podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta člen in ostale člene te pogodbe ustrezno
preštevilči.)
Dobavitelj bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/i:
…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matiĉna številka.
…………………………………., davĉna številka/identifikacijska številka za DDV ………………..,
transakcijski raĉun …………, bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto in
koliĉino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del znaša …………. EUR. Podizvajalec
bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del), in sicer v enakih rokih kot dobavitelj .
(Opomba: Ĉe je podizvajalcev veĉ, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in
preostalo besedilo tega ĉlena ustrezno spremeni, glede na število izvajalcev.)
Ker so v skladu z zakonom, ki ureja javno naroĉanje, neposredna plaĉila podizvajalcem obvezna,
dobavitelj pooblašĉa naroĉnika, da na podlagi potrjenega podizvajalĉevega raĉuna izvrši plaĉilo
neposredno podizvajalcu.
Dobavitelj mora svojem raĉunu obvezno priloţiti raĉune podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil.
Dobavitelj mora imeti ob sklenitvi te pogodbe z naroĉnikom in v ĉasu njenega izvajanja, sklenjene
pogodbe s podizvajalcem. Ĉe se po sklenitvi te pogodbe zamenja podizvajalec ali ĉe dobavitelj
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v petih (5) dneh po spremembi naroĉnika
pisno obvestiti in mu predloţiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plaĉilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plaĉilu.
Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.
V razmerju do naroĉnika dobavitelj v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.
Ĉe naroĉnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi
oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naroĉnik si pridrţuje
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pravico, da lahko na delovišĉu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca
opravljajo dela. Vsi delavci so naroĉniku dolţni dati verodostojne podatke.

6. ĉlen
Dobavljeni plin bo naroĉnik plaĉeval po potrjenih raĉunih, ki bodo izstavljeni na podlagi
potrjenih dobavnic in cene plina, doloĉene s to pogodbo.
Dobavitelj bo raĉune izstavljal za vsako izvršeno dobavo utekoĉinjenega naftnega plina. Raĉune
za dobavljeni plin bo dobavitelj naroĉniku pošiljal:
- za dobavo plina na lokacijo Polje 12, Ljubljana, na naslov: Mestna obĉina Ljubljana, Mestna
uprava, Sluţba za lokalno samoupravo, Ambroţev trg 7, 1000 Ljubljana,
- za dobavo plina na lokacijo Skladišĉe CZ Roje na naslov: Mestna obĉina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za zašĉito, reševanje in civilno obrambo, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana.
(Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal
skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črta.)
Izvajalec je dolţan v roku 15 dni po prejemu posameznega raĉuna, ki ga izstavijo podizvajalci za
opravljene dobave plina, in sicer po vsaki izvršeni dobavi, raĉun pregledati in potrditi oziroma ga v
tem roku zavrniti. Zavrnitev izstavljenega raĉuna podizvajalca mora dobavitelj obrazloţiti. Potrjene
raĉune podizvajalcev izvajalec predloţi naroĉniku skupaj s svojim raĉunom.
7. ĉlen
Naroĉnik bo prejete raĉune plaĉal 30. dan po prejemu posameznega raĉuna na dobaviteljev
transakcijski raĉun številka ……………………………… pri ……………………………………
Ĉe zadnji dan plaĉilnega roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji dan
roka šteje naslednji delavnik.
Naroĉnik se zavezuje, da bo izstavljeni raĉun potrdil ali mu ugovarjal v roku 15 dni od njegovega
prejema.
(Opomba: Nadaljnje določbe tega člena veljajo samo v primeru, če bo dobavitelj nastopal
skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se te določbe črta.)
Naroĉnik bo potrjene raĉune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem, na naĉin in v roku
kot je s to pogodbo dogovorjeno za plaĉilo dobavitelju, na njihov transakcijski raĉun:
a. podizvajalcu ………………… na transakcijski raĉun št. …………………. pri …………….,
b. podizvajalcu ………………… na transakcijski raĉun št. …………………. pri …………….,
c. podizvajalcu ………………… na transakcijski raĉun št. …………………. pri …………….
8. ĉlen
Prevzem plina izvaja pooblašĉena oseba, ki jo za vsako dobavo posebej doloĉi naroĉnik. Pri
prevzemu se morajo cene na dobavnici ujemati s cenami iz te pogodbe.
V primeru reklamacije ob dobavi neusteznega ali nekvalitetnega plina oziroma neustrezne
koliĉine, se sestavi komisijski zapisnik. V primeru takojšnje reklamacije, to je ob prevzemu plina,
mora biti reklamacija opisana tudi na vseh izvodih dobavnice. V primeru, ko se napaka odkrije
kasneje, uporabnik takoj pozove predstavnika dobavitelja, da komisijsko ugotovijo dejstva.
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Dobavitelj je oporeĉen plin dolţan zamenjati takoj oziroma najkasneje v 3 dneh po prijavi
reklamacije. Dobavitelj je dolţan pokriti stroške, ki bi naroĉniku nastali na napravah za
izgorevanje, zaradi slabe kvalitete utekoĉinjenega naftnega plina - propan.
Ĉe se ugotovi, da utekoĉinjenen naftni plin ne ustreza deklarirani kvaliteti, je dobavitelj dolţan na
svoje stroške zamenjati vso dobavljeno koliĉino.
Naroĉnik sme v primeru suma o kvaliteti dobavljenega utekoĉinjenega naftnega plina - propan
sporni plin dati v analizo pri neodvisni in pooblašĉeni instituciji v Republiki Sloveniji. Ĉe se na
podlagi opravljene analize ugotovi, da dobavljeni plin ne ustreza deklarirani kvaliteti, stroške
analize krije dobavitelj.
9. ĉlen
Ta pogodba je sklenjena za ĉas do porabe sredstev v znesku, navedenem v tretjem odstavku 4.
ĉlena te pogodbe, vendar najdlje do 31. 12. 2011.
Naroĉnik ima pravico enostsransko odstopiti od pogodbe s pisnim obvestilom, ĉe dobavitelj
pogodbenih del ne izvršuje prvoĉasno in kvalitetno. V tem primeru ima naroĉnik pravico dobavo
plina zaupati drugemu dobavitelju.
10. ĉlen
Ĉe dobavitelj po svoji krivdi ne dobavi plina v rokih, dogovorjenih s to pogodbo, je dolţan plaĉati
naroĉniku pogodbeno kazen v višini 100/00 (promilov) od vrednosti posamezne dobave za vsak
koledarski dan zamude, vendar skupaj najveĉ 10% vrednosti posamezne dobave.
Ĉe bi naroĉniku nastala veĉja škoda, kot je pogodbena kazen, mora dobavitelj plaĉati naroĉniku
tudi razliko do popolne odškodnine.
Plaĉilo pogodbene kazni dobavitelja ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.
11. ĉlen
Pooblašĉeni predstavnik naroĉnika za izvajanje te pogodbe je Sreĉko Janţekoviĉ, ki je skrbnik te
pogodbe.
Pooblašĉeni predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe je _____________ .
12. ĉlen
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se dogovorijo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi.
13. ĉlen
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno in z
dogovarjanjem, ĉe pa sporazum ne bo moţen, je za reševanje sporov pristojno sodišĉe v
Ljubljani.
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14. ĉlen
V primeru, da je pri izvedbi javnega naroĉila, za izbor dobavitelja po tej pogodbi ali pri izvajanju
te pogodbe kdo v imenu ali na raĉun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
naroĉnika, usluţbencu mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ĉlanu politiĉne stranke
obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega
posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolţnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih
obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naroĉniku povzroĉena škoda ali je
omogoĉena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naroĉnika, usluţbencu
mestne uprave, funkcionarju, predstavniku ali ĉlanu politiĉne stranke, drugi pogodbeni stranki ali
njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba niĉna.
Naroĉnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega ĉlena ali obvestila Komisije za prepreĉevanje korupcije ali drugih organov, glede
njegovega domnevnega nastanka, priĉel z ugotavljanjem pogojev niĉnosti pogodbe iz prejšnjega
odstavka tega ĉlena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.
15. ĉlen
Ta pogodba je sklenjena in zaĉne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.
16. ĉlen
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.
Številka:

Številka: 430-1430/2010-2

___________, dne

Ljubljana, dne

DOBAVITELJ:

NAROĈNIK:
Mestna obĉina Ljubljana
Ţupan
Zoran JANKOVIĆ
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PRILOGA B

OZNAČBA PONUDBE

POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Številka: 430-1430/2010Zaporedna številka:

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

OZNAKA PONUDBE:
»NE ODPIRAJ«
PONUDBA »JN –10/200161 – dobava utekočinjenega naftnega plina za potrebe MOL«.

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

PODIZVAJALCI
Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.

-

obrazec Udeleţba podizvajalcev (priloga C/1),
obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga C/2),
sporazum o medsebojnem sodelovanju (priloga C/3),
izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (priloga C/4) in
pooblastilo ponudnika (izvajalca) naroĉniku za neposredno plaĉilo
podizvajalcem (priloga C/5)
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PRILOGA C/1

UDELEŢBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naroĉilom »…………………………………«, izjavljamo, da nastopamo s
podizvajalci in sicer v nadaljevanju navajamo udeleţbe le-teh:

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v koliĉini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok
izvedbe
podizvajalca

del

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v koliĉini
v vrednosti
kraj izvedbe

EUR brez DDV
rok
izvedbe
podizvajalca

del

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(vrsta del)

v koliĉini
v vrednosti
kraj izvedbe

Kraj in datum:

EUR brez DDV
rok
izvedbe
podizvajalca

del

Ponudnik:
Ţig in podpis:

Obrazec se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA C/2

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC
NASLOV
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA
TELEFON
FAKS
ELEKTRONSKI NASLOV
MATIĈNA ŠTEVILKA PODJETJA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV
TRANSAKCIJSKI RAĈUN
TRANSAKCIJSKI RAĈUN ODPRT PRI

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec__________________________________________________________________ ,
(naziv in naslov podizvajalca)
soglašam, da naroĉnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naroĉila, plaĉuje neposredno na
naš transakcijski raĉun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil
izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naroĉniku izstavil izvajalec.

Kraj in datum:

Podizvajalec:
Ţig in podpis:

V primeru veĉjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
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PRILOGA C/3

SPORAZUM
O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU
(med ponudnikom in podizvajalci – priloţi ponudnik)
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PRILOGA C/4

PODIZVAJALEC:

IZJAVA

V zvezi z javnim naroĉilom »…………………………………«, izjavljamo pod materialno in
kazensko odgovornostjo:
1. da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo,
2. da izpolnjujemo obvezni pogoj iz 1. odstavka 42. ĉlena ZJN-2,
3. da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resniĉne podatke in verodostojne
dokumente, hkrati pa pooblašĉamo naroĉnika Mestno obĉino Ljubljana, da skladno s prvim
odstavkom 77. ĉlena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe,
4. da prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:
Ţig:
Podpis:

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA C/5

Ponudnik: ______________________________
Naroĉnik: ______________________________

POOBLASTILO

Pooblašĉamo naroĉnika, da na podlagi potrjenega raĉuna oziroma situacije neposredno plaĉuje
podizvajalcem , ki jih je ponudnik navedel (priloga C/1) in zanje priloţil podatke (priloga C/2).

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
______________________________________________________________________________ ,
objavljen na portalu javnih naroĉil pod št. ________________, z dne ____________ .

Datum:____________
Podpis ponudnika:

Ţig

Opomba: Obrazec »Izjava« se po potrebi fotokopira.
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PRILOGA D

SKUPNA PONUDBA
(priloţijo ponudniki v skupni ponudbi)

-

seznam ponudnikov v skupni ponudbi
sporazum o medsebojnem sodelovanju

in
-

naslednja ponudbena dokumentacija:
POSAMIĈNO
(vsak ponudnik)

•
•

Prijavni obrazec (priloga 1)
Izjava (priloga 2)

SKUPNO
(vsi ponudniki)

•

Ponudba (priloga 3)
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PONUDBENA DOKUMENTACIJA

1. prijavni obrazec

(PRILOGA 1)

2. izjava

(PRILOGA 2)

3. ponudbeni obrazec (PRILOGA 3)
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PRILOGA 1

1. PRIJAVNI OBRAZEC

1. Ponudnik:…………………………………………………………………………………...........
Se prijavljamo na vaše povabilo št. JN 10/200161 za dobavo utekoĉinjenega naftnega plina za
potrebe MOL.
2. Imena vodilnih v podjetju: ……………………………………………………………….. ……
………………………………………………………………..……………………………………
3. Naziv, elektronska pošta, telefon in faks osebe, ki bo dajala pojasnila v zvezi s ponudbo:
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
4. Banĉni raĉun: ………………………………………………….………………………………
5. Identifikacijska številka ponudnika za DDV: …………………………………………………
6. Matiĉna številka ponudnika: ............................................................................................

Datum:

Ţig:

Podpis:
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PRILOGA 2

PONUDNIK:
.....................................................................................................................................

2. I Z J A V A

V zvezi z javnim naroĉilom št. JN 10/200161 za dobavo utekoĉinjenega naftnega plina za potrebe
MOL, izjavljamo pod materialno in kazensko odgovornostjo:
-

da se s to razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe v celoti strinjamo,

-

da izpolnjujemo obvezni pogoj iz 1. odstavka 42. ĉlena ZJN-2,

- da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resniĉne podatke in verodostojne
dokumente, hkrati pa pooblašĉamo naroĉnika Mestno obĉino Ljubljana, da skladno s prvim
odstavkom 77. ĉlena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe,
-

da prevzemamo vse posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:

Ţig:

Podpis:
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PRILOGA 3
3. PONUDBA št. ……………..
Ponudnik ……………………………………………………………………………………….. ,
ki ga zastopa direktor …………………………………………………………………………… ,
Način predloţitve ponudbe (ustrezno obkroţite)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov

Cena utekoĉinjenega naftnega plina znaša:
.
.......................... EUR / liter brez DDV
………………… DDV
…………………. EUR / liter z DDV

Veljavnost ponudbe je 60 dni od dneva odpiranja ponudbe.

Datum:

Ţig:

Podpis:
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