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OBVESTILO O NAROČILU
ODDELEK I: NAROČNIK
I.1) IME, NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
Uradno ime
OBČINA DIVAČA
Poštni naslov
Kolodvorska ulica 3A

Poštna številka
6215

Kraj
Divača

Država
SI

Kontaktne točke
obcina@divaca.si

V roke
Drago Božac

Telefon
+386 57310930

Telefaks
+386 57310940

E-pošta
obcina@divaca.si
Internetni naslovi (če se uporablja)
Internetni naslov naročnika (URL): http://divaca.si
Internetni naslov profila kupca (URL):
Elektronski dostop do informacij (URL):
Elektronska vložitev ponudb in prijav (URL):
Dodatne informacije dobite pri
Ł Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
ł Drugo (Izpolnite Prilogo A)
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo dobite pri (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem)
Ł Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
ł Drugo (Izpolnite Prilogo A)
Ponudbe in prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov
Ł Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah
ł Drugo (Izpolnite Prilogo A)
I.2) VRSTA NAROČNIKA
ł Ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi oddelki
ł Nacionalna ali zvezna agencija/urad
Ł Regionalni ali lokalni organ
ł Regionalna ali lokalna agencija/urad
ł Oseba javnega prava
ł Evropska institucija/agencija ali mednarodna organizacija
Drugo:
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I.3) GLAVNA PODROČJA DEJAVNOSTI
Ł Javna uprava
ł Obramba
ł Javni red in mir ter varnost
ł Okolje
ł Gospodarske in finančne zadeve
ł Zdravje
ł Stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje
ł Socialno varstvo
ł Rekreacija, kultura in vera
ł Izobraževanje
Drugo:
I.4) ODDAJA NAROČIL V IMENU DRUGIH NAROČNIKOV
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov:
ł da
Ł ne
(če da, nadaljnje informacije o teh naročnikih navedite v Prilogi A)

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
II.1) OPIS
II.1.1) Naziv naročila, ki ga je določil naročnik:
Kanalizacija in ČN Dolnje Ležeče
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe (izberite samo eno kategorijo – gradnje, blago ali
storitve – ki najbolj ustreza posamičnemu predmetu naročila ali nabave):
Ł (a) Gradnja
Ł Izvedba
ł Projektiranje in izvedba
ł Izvedba gradnje s katerimi koli sredstvi, ki ustreza zahtevam naročnika
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Dolnje Ležeče
Šifra NUTS: SI024
ł (b) Blago
ł Nakup
ł Zakup
ł Najem
ł Nakup na obroke
ł Njihova kombinacija
Glavni kraj dobave:
Šifra NUTS:
ł (c) Storitve
Kategorija storitve: št.
(Za kategorije storitev glej Prilogo C1.)
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Glavni kraj izvedbe:
Šifra NUTS:
II.1.3) Informacije o javnem naročilu, okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Ł Obvestilo se nanaša na javno naročilo
ł Obvestilo se nanaša na sklenitev okvirnega sporazuma
ł Obvestilo se nanaša na vzpostavitev dinamičnega nabavnega sistema (DPS)
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu (če se uporablja)
ł Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti
ł Število _____
ali, če je to primerno
ł največje število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu _____
ł Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom
Trajanje okvirnega sporazuma:
ł Trajanje v letih: ___
ali
ł v mesecih: ___
Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazuma (če se uporablja, navedite samo številke):
ł Ocenjena vrednost brez DDV: __________ Valuta: _____
ali
ł Obseg: med __________ in __________ Valuta: _____
Pogostost in vrednost oddanih naročil:
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je izgradnja kanalizacije in čistilne naprave Dolnje Ležeče, skladno z določili razpisne
dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
Glavni besednjak
Glavni predmet

Dopolnilni besednjak (če je to primerno)

45232400

II.1.7) Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih (GPA):
ł da
Ł ne
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II.1.8) Sklopi (za podatke o sklopih uporabite Prilogo B tolikokrat, kolikor je sklopov)
Naročilo je razdeljeno na sklope:
ł da
Ł ne
(če da) Ponudbe je treba predložiti za:
ł samo en sklop
ł en ali več sklopov
ł vse sklope
II.1.9) Informacije o variantah
Variantne ponudbe so dopustne:
ł da
Ł ne
II.2) KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILA
II.2.1) Celotna količina ali obseg (vključno z vsemi sklopi in opcijami, če je to primerno)
Količine so razvidne iz popisov del.
ł Ocenjena vrednost brez DDV: __________ Valuta: _____
ali
ł Obseg: med __________ in __________ Valuta: _____
II.2.2) Informacije o opcijah oziroma morebitnih spremembah okvirnih količin brez podaljšanja pogodbe (če se
uporablja)
Opcije:
ł da
Ł ne
Če so, opišite te opcije:
Če je znan, navedite okvirno časovno razporeditev teh opcij (od oddaje naročila):
ł v mesecih: ___
ali
ł v dneh: _____
II.2.3) Informacije o podaljšanjih oziroma možnih ponovitvah naročila (2. točka tretjega odstavka ali 2. točka
petega odstavka 29. člena ZJN-2) (če se uporablja)
To naročilo je mogoče podaljšati:
ł da
Ł ne
ł Število možnih podaljšanj oziroma ponovitev (če so na voljo): ____
ali
ł Obseg: med ____ in ____
Če je znana, v primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite okvirno časovno razporeditev poznejših javnih
naročil (od oddaje naročila):
ł v mesecih: ___
ali
ł v dneh: _____
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II.3) TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK
Trajanje v mesecih: __ (od oddaje naročila)
ali v dneh: ___ (od oddaje naročila)
ali Začetek __/__/____ in Zaključek __/__/____ (dd/mm/llll)

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
III.1) POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILO
III.1.1) Finančna zavarovanja (če se uporablja)
Ponudnik mora kot garancijo za resnost ponudbe, le-tej priložiti podpisano bianco menico z izpolnjenim in
podpisanim originalnim pooblastilom za njeno izpolnitev v višini 5% skupne ponujene vrednosti z DDV. Veljavnost
garancije mora biti do 31.12.2014. Pooblastilo po vsebini ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije. V
primeru partnerske ponudbe garancijo predloži katerikoli izmed partnerjev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki ju urejajo
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz predračuna in po dejansko izvršenih
količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
Opravljena dela izvajalec obračuna z izstavitvijo računa oz. mesečne situacije, pri čemer se 90 % vrednosti
izvedenih del od vsake izvedene situacije plača v roku 30 dni od potrditve situacije.
Znesek v višini 10 % od vseh situacij se plača v 30 dneh po podpisanem zapisniku o uspešno opravljenem
prevzemu objektov in se obračuna, oz. zadrži že pri začasnih situacijah. Zadržani znesek se ne obrestuje.
V predlogu končne obračunske situacije morajo biti upoštevani odbitki zaradi morebitne manjvrednosti del (v
zapisniško evidentirani vrednosti) in uveljavljenih pogodbenih kazni.
Pogodbene cene za enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano (če se
uporablja)
Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v
ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen vodilni partner
ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno
obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh
partnerjev. V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati
vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika
sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali
partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti.
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz
posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
III.1.4) Drugi posebni pogoji (če se uporablja)
Izvajanje pogodbe je vezano na nekatere pogoje:
ł da
Ł ne
Posebni pogoji:
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III.2) POGOJI ZA UDELEŽBO
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali
trgovski register
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1.
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. Vsak ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki za
izpolnjevanje pogoja predložijo potrdilo iz kazenske evidence, ki izkazuje ažurno stanje. Če država, v kateri ima
ponudnik svoj sedež ne izdaja potrdil iz kazenske evidence, bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Ta izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež. V kolikor ponudnik in vsi njegovi zakoniti zastopniki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo za
izpolnjevanje pogoja:
- podpisati izjavo v obrazcu »PONUDBA«
- predložiti izpolnjen in podpisan obrazec »Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence« za ponudnika in
za vsakega zakonitega zastopnika.
V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2.
Ponudnik:
- ni v postopku prisilne poravnave ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave o
katerem sodišče še ni odločilo,
- ni v stečajnem postopku ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek stečajnega postopka o katerem sodišče še
ni odločilo,
- ni v postopku prisilnega prenehanja ali zoper njega ni bil podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja,
o katerem sodišče še ni odločilo.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe
mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
3.
S ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v
katerem koli podobnem položaju. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V
primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
4.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v
obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
5.
Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi
s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed
partnerjev.
6.
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države
naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili

Standardni obrazec EU 2 - SL
6/17

Datum izpisa: 24.1.2014 14:26:52, Interna oznaka: d90868055699595401869, oddano: 24.1.2014 11:47:01, objavljeno: 24.1.2014, številka: JN1022/2014

davkov v vrednosti 50 eurov ali več. V predloženi ponudbeni dokumentaciji zadostuje, da vsak ponudnik s
podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi izpolnjevanje pogoja. V primeru ponudbe s podizvajalci, ponudnik
priloži obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, podpisanega in žigosanega s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
7.
Ponudniku ni bila izrečena stranska kazen na podlagi 15.a člena Zakona o odgovornosti pravnih oseb za kazniva
dejanja. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
8.
Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 – ZintPK-UPB2). Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v
obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
9.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena tega zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. Ponudnik izpolnjevanje
pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak
izmed partnerjev.
10.
Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri Občini Divača opravljajo funkcijo ali njihovi družinski člani, kot
poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5
% deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s
podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed
partnerjev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1.
Ponudnik v zadnjih 180 dneh pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov. Ponudnik kot dokazilo za
izpolnjevanje pogoja predloži potrdila vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. Potrdilo mora biti izdano
ne več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak
izmed partnerjev.
2.
Ponudnik mora izkazati, da je povprečje njegove prihodkovne realizacije v letih 2010, 2011 in 2012 znašalo vsaj
dvakratnik ponujene vrednosti v EUR brez DDV. V primeru, da ponudnik v katerem izmed let še ni obstajal, se za
to leto, ko še ni obstajal, upošteva realizacija 0 EUR. Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži
ustrezno bonitetno informacijo iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja. V primeru, da več partnerjev skupaj
izpolnjuje pogoj, predloži ustrezno bonitetno informacijo vsak izmed partnerjev. V primeru, da v državi sedeža
ponudnika ni mogoče pridobiti bonitetne informacije, iz katerega bi bilo razvidno izpolnjevanje pogoja, naj
ponudnik predloži drug enakovreden dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja.
V primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolni eden izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj, pri čemer se
prihodkovna realizacija sešteva in korigira na naslednji način:
- v primeru partnerske ponudbe dveh partnerjev se prihodkovna realizacija obeh partnerjev sešteje in pomnoži s
koeficientom 0,9 in se upošteva tako dobljena prihodkovno realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh treh partnerjev sešteje in pomnoži s
koeficientom 0,8 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija;
- v primeru partnerske ponudbe treh partnerjev se prihodkovna realizacija vseh partnerjev sešteje in pomnoži s
koeficientom 0,7 in se upošteva tako dobljena prihodkovna realizacija.
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3.
Ponudnikova bonitetna ocena, izdana pri AJPES, na dan izdaje dokazila dosega vsaj bonitetni razred SB6 ali boljše.
V primeru, da kandidat ne more pridobiti bonitetne ocene s strani AJPES, izkaže za dan izdaje dokazila bonitetno
oceno Baa2 agencije Moody‘s ali bonitetno oceno BBB agencije S&P ali bonitetno oceno BBB agencije Fitch ali
drugo primerljivo oceno finančne institucije, pri čemer bo naročnik ponudniku kot ustrezno oceno priznal tisto
oceno, ki sodi v zgornjih 60% ocen po lestvici, ki jo uporablja posamezna finančna institucija pri določanju
bonitetnih ocen. Ponudniki za izkazovanje izpolnjevanja pogoja v ponudbi predložijo bonitetno informacijo, skladno
z zahtevo pogoja. Listina ne sme biti izdana več kot 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
4.
Ponudnik ima poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe
mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
Najnižje ravni morebitnih standardov:

III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev:
1.
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en posel, katerega predmet je
bila izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini vsaj 3000m. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa
primopredajnega zapisnika oz. z izdajo potrdila o prevzemu.
Ponudnik referenčni posel navede v obrazec PONUDBA. Referenčni posel mora biti potrjen s strani naročnika
referenčnega posla.
2.
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en posel, katerega predmet je
bila izgradnja čistilne naprave za 350 PE. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika
oz. z izdajo potrdila o prevzemu.
Ponudnik referenčni posel navede v obrazec PONUDBA. Referenčni posel mora biti potrjen s strani naročnika
referenčnega posla.
3.
Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje za opravljanje odgovornega vodje del
in je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval kot odgovorni vodja del pri vsaj enem uspešno
zaključenem poslu, katerega predmet je bila izgradnja fekalne kanalizacije v dolžini vsaj 3000m in pri vsaj enem
uspešno zaključenem poslu, katerega predmet je bila izgradnja čistilne naprave za 350 PE. Posel se šteje za
dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika oz. z izdajo potrdila o prevzemu.
Ponudnik odgovornega vodjo del navede v ustrezno mesto obrazca PONUDBA. Referenčna dela morajo biti
potrjena s strani naročnikov referenčnih poslov. V primeru partnerske ponudbe, mora pogoj izpolnjevati eden ali več
partnerjev. V primeru, da imenovana oseba ni zaposlena pri katerem od partnerjev ali podizvajalcev, mora ponudnik
ponudbi priložiti še dokazilo, da mu bo imenovana oseba za izvedbo posla na voljo.
4.
Ponujena dinamika in rok izvedbe in financiranja je skladna z zahtevami naročnika. Ponudnik potrdi izpolnjevanje
pogoja s podpisom obrazca PONUDBA in parafiranjem dokumenta OKVIRNA DINAMIKA PLAČIL TER
TERMINSKI PLAN. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
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5.
Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno z razpisno dokumentacijo, s popisom del in določbami obrazca vzorec
pogodbe. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni vse dokumente v mapi POPISI DEL. V primeru, da ponudnik ne
bo izpolnil cene pri posamezni postavki v popisu, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0,00 EUR. V
primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
6.
Ponudnik mora ponudbi priložiti analizo enotnih cen za pet vrednostno najvišjih postavk iz izpolnjenega obrazca
popisov del.
Prikaz analize (material, delo, mehanizacija in transport) mora biti prikazan tako, da so cene po enoti mere virov iz
popisov del in kalkulativnih elementov enake cenam v analizi. Ponudnik analizo predloži na lastnih obrazcih.
Ponudnik priloži tudi izpolnjen obrazec Kalkulativni elementi. Naročnik si pridržuje pravico, da v fazi ocenjevanja
od ponudnikov zahteva dodatna pojasnila analize ali analize ostalih postavk popisov del, pri čemer morajo biti v
celoti skladne z že danimi postavkami. V primeru, da naročnik ugotovi, da postavke med seboj niso usklajene, bo
ponudbo izločil iz postopka javnega naročila. Pogoj mora izpolniti eden od partnerjev ali vsi partnerji skupaj.
Najnižje ravni morebitnih standardov:

III.2.4) Informacije o pridržanih naročilih (če se uporablja)
ł Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice
ł Izvedba naročila je omejena na zaščitene programe za zaposlene
III.3) SPECIFIČNI POGOJI ZA NAROČILA STORITEV
III.3.1) Informacije o določeni stroki
Izvedba storitve je omejena na določeno stroko:
ł da
ł ne
Sklic na ustrezen zakon ali druge predpise:
III.3.2) Osebje, odgovorno za izvedbo storitve
Pravne osebe morajo navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, odgovornega za izvedbo storitve:
ł da
ł ne

ODDELEK IV: POSTOPEK
IV.1) VRSTA POSTOPKA
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IV.1.1) Vrsta postopka
Ł Odprti postopek
ł Postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti
ł Pospešeni postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (56. člen ZJN-2)
Utemeljitev izbire pospešenega postopka:
ł Postopek s pogajanji
Nekateri kandidati so že izbrani (možno pri nekaterih vrstah postopkov s pogajanji)
ł da
ł ne
če da, navedite imena in naslove že izbranih gospodarskih subjektov v oddelku VI.3 Dodatne informacije.
ł Pospešeni postopek s pogajanji (56. člen ZJN-2)
Utemeljitev izbire pospešenega postopka:
ł Konkurenčni dialog
IV.1.2) Omejeno število gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudbe ali sodelovanju (postopki s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopki s pogajanji, konkurenčni dialog)
ł Predvideno število gospodarskih subjektov ____
ł Predvideno najmanjše število ____ in, če je to primerno, največje število ____
Objektivna merila za izbiro omejenega števila kandidatov:
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom (postopek s pogajanji, konkurenčni
dialog)
Uporaba postopka po fazah za postopno zmanjšanje števila rešitev za razpravo ali ponudb za pogajanje:
ł da
ł ne
IV.2) MERILA ZA IZBIRO PONUDBE
IV.2.1) Merila za izbiro ponudbe (ustrezno označite)
Ł Najnižja cena
ali
ł Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
ł spodaj navedena merila (merila za dodeljevanje je treba navesti skupaj z njihovim ponderjem oziroma v
padajočem zaporedju pomembnosti, če ponderiranja ni mogoče določiti iz dokazljivih razlogov)
ł merila v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudbe ali začetku pogajanj ter v opisni dokumentaciji.
Merila

Ponder

IV.2.2) Informacije o elektronski dražbi
Uporabljena bo elektronska dražba:
ł da
Ł ne
Dodatne informacije o elektronski dražbi:
IV.3) UPRAVNE INFORMACIJE
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je izbral naročnik (če se uporablja)
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom (v Uradnem listu Evropske unije)
ł da
Ł ne
Če so bile:
ł Predhodno informativno obvestilo
ł Obvestilo o profilu kupca
Številka obvestila v UL: ____ /S ___ - ______ z dne __/__/____ (dd/mm/llll)
ł Druge prejšnje objave v Uradnem listu Evropske unije (če je to primerno)
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom na Portalu javnih naročil
ł da
Ł ne
IV.3.3) Pogoji za prejetje specifikacij in dodatnih ali opisnih dokumentov (v primeru konkurenčnega dialoga)
Rok za prejem zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do nje:
Datum: __/__/____ (dd/mm/llll) Čas: _____
Dokumentacija se plačuje:
ł da
Ł ne
(če da) Cena: __________
Pogoji in način plačila:

Valuta: ____

IV.3.4) Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
Datum: 10/02/2014 (dd/mm/llll)

Čas: 10:00

IV.3.5) Datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali udeležbi izbranim kandidatom (če je znano, v primeru
postopkov s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti in postopkov s pogajanji ter konkurenčnega dialoga)
Datum: __/__/____ (dd/mm/llll)
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IV.3.6) Jeziki, v katerih je treba vložiti ponudbe ali prijave za sodelovanje
ł Katerikoli uradni jezik EU
Ł Uradni jeziki EU:
ł BG
ł ES
ł CS
ł DA
ł DE
ł ET
ł EL
ł EN
ł FR
ł GA
ł IT
ł LV
ł LT
ł HU
ł MT
ł NL
ł PL
ł PT
ł RO
ł SK
Ł SL
ł FI
ł SV
Drugo: ______________________ (samo za jezike, ki niso uradni jeziki EU)
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe (odprti postopek):
Do: 31/12/2014 (dd/mm/llll)
ali Trajanje v mesecih: __
ali v dneh: ___ (od datuma, določenega za prejem ponudb)
IV.3.8) Način odpiranja ponudb (odprti postopek):
Datum: 10/02/2014 (dd/mm/llll)
Čas: 10:05
Kraj (če je to primerno): Sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb:
Ł da
ł ne
Dodatne informacije o pooblaščenih osebah in odpiranju ponudb:
Odpiranje ponudb je javno. Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje
ponudnika na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno pooblastilo za
zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
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VI.1) INFORMACIJE O PONOVITVAH NAROČILA (če je to primerno)
Ponovitev naročila:
ł da
Ł ne
Predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil:
VI.2) INFORMACIJE O SREDSTVIH EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU:
Ł da
ł ne
Sklic na projekte in/ali programe:
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014;
razvojne prioritete: »Razvoj regij«; prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«.
VI.3) DODATNE INFORMACIJE (če je to primerno)
Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na:
http://www.enarocanje.si/Dokumentacija/2014/1/9012-90868055699595401869/Razpisna_dokumentacija.zip
Rok za prejem ponudnikovih vprašanj:
Datum: 03/02/2014 (dd/mm/llll)

Čas: 09:00

VI.4) PRITOŽBENI POSTOPKI
VI.4.1) Organ, pristojen za pritožbene postopke
Uradno ime
OBČINA DIVAČA
Poštni naslov
Kolodvorska ulica 3A

Poštna številka
6215

Kraj
Divača

Država
SI

Telefon
+386 57310930

Telefaks
+386 57310940

E-pošta
obcina@divaca.si
Internetni naslovi (če se uporablja)
http://divaca.si
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Organ, pristojen za postopek mediacije (če se uporablja)
Uradno ime
Poštni naslov

Poštna številka

Kraj

Država

Telefon

Telefaks

E-pošta
Internetni naslovi (če se uporablja)

VI.4.2) Vložitev pritožb (izpolnite naslov VI.4.2 oziroma po potrebi naslov VI.4.3)
Rok za vložitev pritožb:
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v
osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti razpisne dokumentacije.
Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo
ponudb.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi
ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti
priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku
za revizijo priložiti oz. navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse v višini 7000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic
16110-7111290-0XXXXX14, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je
podana v obliki JNXXXXX/2014).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu
morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka,
določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče
ugotoviti pred tem trenutkom.
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VI.4.3) Služba, pri kateri dobite informacije o vložitvi pritožb
Uradno ime
OBČINA DIVAČA
Poštni naslov
Kolodvorska ulica 3A

Poštna številka
6215

Kraj
Divača

Država
SI

Telefon
+386 57310930

Telefaks
+386 57310940

E-pošta
obcina@divaca.si
Internetni naslovi (če se uporablja)
http://divaca.si
VI.5) DATUM POŠILJANJA TEGA OBVESTILA:
24/01/2014 (dd/mm/llll)
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PRILOGA A
DODATNI NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE
I) NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE, PRI KATERIH DOBITE DODATNE INFORMACIJE
Uradno ime
Poštni naslov

Poštna številka

Kraj

Država

Kontaktne točke

V roke

Telefon

Telefaks

E-pošta
Internetni naslovi (če se uporablja)

II) NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE, PRI KATERIH DOBITE SPECIFIKACIJE IN DOPOLNILNO
DOKUMENTACIJO
Uradno ime
Poštni naslov

Poštna številka

Kraj

Država

Kontaktne točke

V roke

Telefon

Telefaks

E-pošta
Internetni naslovi (če se uporablja)

Standardni obrazec EU 2 - SL
16/17

Datum izpisa: 24.1.2014 14:26:52, Interna oznaka: d90868055699595401869, oddano: 24.1.2014 11:47:01, objavljeno: 24.1.2014, številka: JN1022/2014

III) NASLOVI IN KONTAKTNE TOČKE, NA KATERE JE TREBA POSLATI PONUDBE/PRIJAVE ZA
SODELOVANJE
Uradno ime
Poštni naslov

Poštna številka

Kraj

Država

Kontaktne točke

V roke

Telefon

Telefaks

E-pošta
Internetni naslovi (če se uporablja)

IV) NASLOV DRUGEGA NAROČNIKA, V ČIGAR IMENU KUPUJE NAROČNIK
Uradno ime
Poštni naslov

Poštna številka

Kraj

Država
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