Spoštovani,
naročnik, OBČINA LOGATEC, Tržaška cesta 50 A p.p. 60. 1370 Logatec, (v nadaljevanju:
naročnik), na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v
nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da v skladu s tem povabilom k oddaji
ponudbe ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in objavo javnega naročila na Portalu
javnih naročil predložijo svojo ponudbo na način in v roku, kot je določen v tej dokumentaciji v zvezi
z oddajo javnega naročila.
Stroške priprave in predaje ponudbe ponudnik krije sam.
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je do roka za oddajo ponudb v informacijskem sistemu e-JN
označena s statusom »ODDANO« in za katero prejme naročnik na svoj naslov do roka za oddajo ponudb
finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je to potrebno.
Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka

Datumi

Rok za postavitev vprašanj

do 06.06. 2019 do 10:00

Rok za predložitev ponudb

do 14.06. 2019 do 10:00

Odpiranje ponudb

14.06. 2019 ob 10:15

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 20142020, prednostne osi: »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe
»Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter za
zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredelijo države članice in ki presegajo te zahteve«.
S spoštovanjem,
Berto Menard
župan

7. Po oddani ponudbi/priglasitvi zahteva za neposredno plačilo ni več mogoča.
8. Če se neposredna plačila podizvajalcem ne bodo vršila, mora izvajalec najpozneje v 60 dneh
od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno povezano s
predmetom javnega naročila.
9. Enake obveznosti veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev izvajalca ali nadaljnje podizvajalce
v podizvajalski verigi.

IV.

OGLED LOKACIJE, NA KATERI SE BODO DELA IZVAJALA
1. Zaradi kompleksnosti projekta naročnik ponudnikom priporoča, da si pred oddajo ponudb
docela ogledajo lokacijo, mikrolokacijo prostorov in predvidijo potreben obseg in zahtevnost ter
organizacijo. Naročnik ne bo priznaval dodatnih, nepredvidenih oz. več del pri izdelavi ponudbe,
kot tudi ne pri izvedbi del, ki bi bile vezane na nepoznavanje objekta, lokacije ter stanja na
terenu.

V.

POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
1. Ponudnik, ki želi dobiti kakršna koli pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo o oddaji javnega
naročila ali pripravi ponudbe, mora najkasneje do 06. 06. 2019 do 10:00 ure zastaviti
vprašanje na Portalu javnih naročil:
http://www.enarocanje.si/
2. Dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila bodo ponudnikom
posredovana na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem
ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Pojasnila in
spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije.

VI.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA
NAROČILA
1. Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega
naročila samoiniciativno ali kot odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega
ponudnika.
2. Vsaka sprememba ali dopolnitev postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila
in bo ponudnikom posredovana na Portalu javnih naročil.
3. V primeru, da naročnik podaljša rok za predložitev ponudb, bo naročnik za dokumente, katerih
starost oziroma veljavnost je vezana na datum za predložitev ponudb, upošteval prvotni datum
za predložitev ponudb.

VII.

VELJAVNOST PONUDBE
1. Rok veljavnosti ponudbe mora biti stodvajset (120) dni od roka za prejem ponudb, ki je
določen v Povabilu k oddaji ponudbe. Vsaka ponudba s krajšim rokom veljavnosti bo izločena.
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zakonika ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
4. Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 14. 06. 2019 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se
šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.
5. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
6. Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
7. Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na
naslednji povezavi:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?z
adevaId=7273
8. V primeru, da naročnik prejme ponudbo pisno, po navadni pošti oziroma na kakšen drug
način, bo takšno ponudbo neodprto vrnil pošiljatelju in takšne ponudbe v postopku javnega
naročila ne bo upošteval.

XIII.

ODPIRANJE PONUDB
1. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 14. 06. 2019 in
se bo začelo ob 10:15 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.
2. Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma
dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod
razdelek »Predračun«.

XIV.

MERILO ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE
1. Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba za predmet
tega javnega naročila, ki se določi na podlagi cene oziroma ponudbene vrednosti brez davka
na dodano vrednost.
2. Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšno izključitev predvidel v dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila v skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda
javnega naročila ponudniku, ki predloži ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če kadarkoli do
izdaje odločitve o oddaji javnega naročila ugotovi, da je ta ponudnik kršil obveznosti
okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve niso pretekla tri
leta.

1

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)
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POGOJI ZA SODELOVANJE – tehnična in strokovna sposobnost
Zap.št.

4

5

Pogoj
da je ponudnik v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za predložitev ponudb izvedel
novogradnjo ali rekonstrukcijo največ štirih (4) objektov razvrščenih pod klasifikacijsko številko
22221 Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani glede
na namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v skupni
dolžini 8.000 m in je za vse objekte izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o
prevzemu.
V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti
storitev, za katero so izkazali sposobnost.
da vodja del izpolnjuje pogoje v skladu z Gradbenim zakonom za vodjo del (v primeru, da vodja
del ni državljan RS, bo naročnik kot ustrezno štel, dovoljenje ali članstvo v ustrezni organizaciji
v državi članici EU, kjer ima posameznik sedež) in je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za
predložitev ponudb kot vodja del oziroma odgovorni vodja del sodeloval pri izvedbi novogradnje
ali rekonstrukcije največ štirih (4) objektov razvrščenih pod klasifikacijsko številko 22221
Distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo Priloge 1: Objekti, klasificirani glede na
namen njihove uporabe Uredbe o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) v skupni
dolžini 8.000 m in je za vse objekte izdano pravnomočno uporabno dovoljenje ali Potrdilo o
prevzemu.
Vodja del je lahko zaposlen pri ponuniku, v primeru skupne ponudbe pri vodilnem ponudniku ali
ostalih ponudnikih oziroma podizvajalcu).
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Dokazilo & izpolnjevanje pogoja
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,
ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.enarocanje.si/_ESPD/
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika.
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega
ponudnika in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki in
podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%.
Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD,
ki
ga
gospodarski
subjekt
izpolni
na
spletni
strani
http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in ga predloži v tiskani obliki.
Kot dokazilo v fazi preverjanja izjave bo naročnik upošteval potrdila o
dobro opravljenem delu, izdana s strani referenčnega naročnika.
Zadostitev pogoju se ugotavlja kot zbir zadostitev pogoja vsakega
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer eden
od njih imenuje vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje.

podčlenom 2.5 [Zahtevki naročnika] naročniku plačati pogodbeno kazen, ki znaša
0,1% sprejetega pogodbenega zneska z DDV za vsak dan, ki poteče med rokom
za dokončanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu. Celotni
dolžni znesek po tem podčlenu pa ne sme presegati 10% sprejetega
pogodbenega zneska z DDV.
Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je
izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.
Če višina vseh izgub in škod, dodatnih stroškov, ki jih je naročnik utrpel po tem,
ko je upošteval vse zneske, dolžne izvajalcu v skladu s Pogodbo presega znesek
celotne pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo
tudi te razlike.
V takšnem primeru je naročnik upravičen, da zadrži sredstva za povračilo vseh
nastalih stroškov in škode.
Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu.
Naročnik ima pravico do te pogodbene kazni tudi v primeru, da odstopi od
pogodbe.
V primeru odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 [Odstop od Pogodbe s
strani naročnika] pred dokončanjem del ima naročnik pravico tudi do vseh
dodatnih odškodnin zaradi odstopa od pogodbe.
Poleg vseh zgoraj navedenih pogodbenih kazni lahko naročnik izvajalcu zaračuna
tudi dodatno pogodbeno kazen v primeru, da izvajalec ne zagotavlja zahtevane
prisotnosti vodje del, kakor je ta opredeljena v podčlenu 6.9. V takšnem primeru
pogodbena kazen znaša 250 EUR za vsak dan, ko krši zahtevo v zvezi s
prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti.
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PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

10.1

Prevzem del in odsekov del
Prvi odstavek podčlena 10.1 se spremeni tako, da se glasi:
»Z izjemo tega, kar določa podčlen 9.4 [Neuspeli preskusi ob dokončanju],
naročnik prevzame dela, (i) ko so dokončana v skladu s Pogodbo, vključno z
zadevami, opisanimi v podčlenu 8.2 [Rok za dokončanje], in z izjemo tega, kar
določa pododstavek (a) spodaj; in (ii) ko se izda Potrdilo o prevzemu za dela ali
se smatra, da je bilo to izdano v skladu s tem podčlenom. Potrdilo o prevzemu ne
more biti izdano prej, preden ni pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje za
objekt.«

11

ODGOVORNOST ZA NAPAKE

11.12

Garancijske dobe
Doda se nov podčlen 11.12, ki se glasi:
»Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let od izdaje Potrdila o
prevzemu.
Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega
materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te. Izvajalec se s to pogodbo obvezuje,
da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del
in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev).
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