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1. Naročnik
Naročnik:
OSNOVNA ŠOLA HORJUL
Šolska ulica 44, 1354 Horjul
telefon: 01/750 02 20
faks: 01/750 02 29
matična številka: 5084423000
ID za DDV: 99488493
transakcijski račun: 01362-6030652086
vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije oddajo ponudbo za
dobavo sekancev za potrebe ogrevanja v Osnovni šoli Horjul.
Kraj dobave: Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul,
Kontaktna oseba, imenovana s strani naročnika, je Petra Knapič:
Telefon: 01/750-02-20, Fax: 01/750-02-29
E-naslov: o-horjul.lj@guest.arnes.si
Razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno, po pošti, po e-pošti ali faksu. Zadnji dan
za prevzem razpisne dokumentacije je 10. 7. 2018 do 14.00.
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 12. 7. 2018 do 12.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne, 12. 7. 2018 ob 12.30 uri v prostorih naročnika.
2. Ponudnik
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki imajo interes pridobiti naročilo in ki izpolnjujejo pogoje
naročnika navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije (pravne osebe, fizične osebe,
samostojni podjetniki, kmetje) OBR - B.
Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo in zagotoviti dobavo
sekancev, ki jih ponuja v ponudbi skladno z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije.
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3. Predmet naročila
Predmet naročila je dobava 400 m3 sekancev na leto ustrezne kvalitete do 30 % vlažnosti.
Naročnik oddaja naročilo za čas od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2022.
Orientacijska vrednost naročila: 10.000,00 EUR brez DDV na leto.
Rok plačila znaša 30 brezobrestnih dni po datumu izdaje zbirnega mesečnega računa, ki ga
bo dobavitelj, naročniku izstavili do 5. dne v tekočem mesecu za vse dobave opravljene v
preteklem mesecu.
Naročene sekance bo dobavitelj dobavljal naročniku, glede na njegova naročila, najpozneje v
roku 1 (enega) delovnega dne od dneva prejema naročila ali glede na dogovor z naročnikom,
ob urah, ki jih zahteva naročnik.
Dobavitelj bo dobavljal naročene sekance v zalogovnik naročnika na lokacijo:
Osnovna šola HORJUL, Šolska ulica 44, 1354 Horjul.
4. Vrednost ponudbe:
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR.
V OBR – A ponudba mora biti razvidna vrednost v eur/m3 brez ddv, vrednost v eur/m3 z ddv
ter skupna vrednost celotne ponudbe.
Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na
izračun cene: cena sekancev, popust ali rabat, davek na dodano vrednost, ostale dajatve,
prevozne stroške, tudi fiksnost cen, ki jo ponujajo ipd. Pri oblikovanju cene ponudbe morajo
ponudniki upoštevati, da je dobava živil na zahtevana na lokacijo naročnika:
1. Osnovna šola Horjul, Šolska ulica 44, 1354 Horjul.
Naročnik zahteva fiksne cene za obdobje enega leta od dneva sklenitve sporazuma.
Izjemoma se cena sekancev lahko spremeni, v kolikor bodo za to obstajali objektivni in
utemeljeni razlogi, na katere ponudnik (dobavitelj) nima vpliva, in ki jih bo ponudnik pisno
predstavil naročniku ter ob predhodno danem pisnem soglasju naročnika.
Naročnik zahteva plačilni rok 30 dni od datuma izdaje zbirnega računa, ki ga bo ponudnik
(dobavitelj) izstavil enkrat mesečno, in sicer do 5. dne v tekočem mesecu za vse dobave
opravljene v preteklem mesecu. Krajši plačilni rok za naročnika ni sprejemljiv.
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5. Način ocenjevanja ponudb in izbor:
Naročnik si pridružuje pravico pogajanj po prispelih ponudbah.
Naročnik bo pregledal pravočasne ponudbe in preveril ali so popolne.
Naročnik bo na osnovi merila najnižja cena, kvaliteta ter izjavi o ustrezni vlažnosti sekancev,
izmed strank izbral dobavitelja za obdobje od 1. 9. 2018 do 1. 9. 2022.
Naročnik bo vse stranke tega sporazuma o izidu postopka in izbiri dobavitelja obvestil v 7-ih
dneh po roku za predložitev ponudbe.

Žig

Odgovorna oseba naročnika:
Primož Garafol, ravnatelj
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OBR - A
Ponudnik:
____________________________
____________________________
Na podlagi razpisa, vam dajemo naslednjo
PONUDBO
I. VREDNOST PONUDBE:
V skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije, glede na specifikacijo in okvirno
količino sekancev 400 m3/leto, je vrednost naše ponudbe:
ZAP.ŠT.
1.

VREDNOST V
EUR/M3
BREZ DDV

NAZIV

VREDNOST V
EUR/M3 Z DDV

SEKANCI
SKUPAJ VREDNOST

II. FIKSNOST CEN:
Cene, ki jih ponujamo bodo fiksne do 1. 9. 2019.
III. DOBAVA SEKANCEV:
Izjavljamo, da bomo naročene sekance dobavljali naročniku, glede na njegova naročila,
najpozneje v roku 1 (enega) delovnega dne od dneva prejema naročila ali glede na dogovor z
naročnikom, ob urah, ki jih zahteva naročnik.
Prav tako izjavljamo, da bomo naročene sekance dobavili v zalogovnik naročnika na lokacijo:
1. Osnovna šola HORJUL, Šolska ulica 44, 1354 Horjul.
Izjavljamo, da bo cena sekancev fiksna za obdobje enega leta od dneva sklenitve sporazuma.
Izjemoma se cena sekancev lahko spremeni, v kolikor bodo za to obstajali objektivni in
utemeljeni razlogi, na katere ponudnik (dobavitelj) nima vpliva, in ki jih bo ponudnik pisno
predstavil naročniku ter ob predhodno danem pisnem soglasju naročnika.
IV. PLAČILNI ROK:
Naročniku izjavljamo, da:
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-

sprejemamo rok plačila do 30 brezobrestnih dni po datumu izdaje zbirnega mesečnega
računa, ki ga bomo naročniku, izstavili do 5. dne v tekočem mesecu za vse dobave
opravljene v preteklem mesecu,

-

da bomo ob dostavi blaga predložili dobavnico oziroma specifikacijo dobavljenih
sekancev, ki bo omogočila nadzor nad dobavljenimi živili v obdobju, na katerega se bo
nanašal račun in bo podlaga izstavitvi računa;

-

bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila sodelovali s podizvajalci k vsakemu
izstavljenemu računu priložili račune svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno
potrdili.

V. PODATKI O PONUDNIKU:
NAZIV PONUDNIKA
__________________________________________________________________________
NASLOV PONUDNIKA
__________________________________________________________________________
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA
__________________________________________________________________________
TELEFON
__________________________________________________________________________
TELEFAKS
__________________________________________________________________________
ELEKTRONSKA POŠTA
__________________________________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA
__________________________________________________________________________
ID ZA DDV
__________________________________________________________________________
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
__________________________________________________________________________
BANKA
__________________________________________________________________________
ZAKONITI ZASTOPNIK
__________________________________________________________________________
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ODGOVORNA OSEBA ZA POSDPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA
__________________________________________________________________________
FUNKCIJA ODGOVORNE OSEBE – ZAKONITEGA ZASTOPNIKA ZA PODPIS OKVIRNEGA
SPORAZUMA
__________________________________________________________________________
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE
__________________________________________________________________________
KONTAKTNA OSEBA
__________________________________________________________________________
TELEFON KONTAKTNE OSEBE
__________________________________________________________________________
FAKS KONTAKTNE OSEBE
__________________________________________________________________________
ELEKTRONSKA POŠTA KONTAKTNE OSEBE
__________________________________________________________________________

VI. DRUGE UGODNOSTI:
V času izvajanja naročila naročniku ponujamo naslednje druge – dodatne ugodnosti
(morebitne druge ugodnosti, ki bo jih ponudil ponudnik niso predmet ocenjevanja ponudb in
ne bodo vplivale na izbiro ponudnika):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
VII. VELJAVNOST PONUDBE:
Ponudba velja do vključno 1. 9. 2019.

Kraj:

____________________

Datum: ____________________

Podpis odgovorne osebe
Žig
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OBR-B
Datum:___________
PONUDNIK
___________________________
___________________________
IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev
Predmet naročila: dobava 400 m3 sekancev na leto do 30 % vlažnosti.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Da smo registrirani pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu.
Da imamo potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet povabila o
oddaji ponudbe.
Da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi z
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja nismo bili pravnomočno
obsojen.
Da zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega
poslovanja; da naše poslovanje ne vodi izredna uprava; da zoper nas ni bil uveden
katerikoli drug postopke podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države,
v kateri imamo sedež.
Da imamo poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi države, v kateri imamo
sedež; da imamo poravnane v Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih morali
poravnati ( v primeru, da je sedež ponudnika v tujini)
Da nismo bili kaznovani za dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane
Da smo finančno in poslovno sposobni.
Da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi.

Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil.

Kraj:

Podpis odgovorne osebe

____________________

Datum: ____________________

Žig
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