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I. NAROENIK

Narodnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predloZijo ponudbo, skladno z zahtevami iz
razpisne dokumenkcije. Predmet narodila je oskba Z DENTALNIMI ZLITINAMI, skladno s

pogoji, ki jih je narodnik navedel v tehnidni dokumentaciji. Narodnik bo z vsemi ponudniki,
ki bodo oddali dopustne ponudbe, sklenil okvimi spor,rzum za obdobje od 01.01.2020 do

31.12.2021 (24 mesecev). Na podlagi sklenjenih okvimih sporivumov bo narodnik odpiral
konkurenco skladno z dolodili okvimega sporazuma.

Narodnik bo glede na merila iz 9. toeke teh navodil, oddal v izvajanje oskbo z dentalnimi
zlitinami najbolj ugodnemu ponudniku zz Ex od dneva podpisa pogodbe do 31.3.2020 pri
demer morajo biti ponudbene cene fiksne za navedeno obdobje. Nato bo narodnik odprl
konkurenco skladno z dolodili okvimega sporazuma.

2. OZNAKA IN PREDMET JA\AIEGA NAROdILA

Javno narodilo ni razdeljeno na sklope, ponudnik mora za veljavnost ponudbe ponuditi vse

razpisane artikle.

PodrobnejSa specifikacija narodila je razvidna iz ponudbenega predraduna.

3. NATINODDAJE JAVNEGANAROdILA

Za oddilo predmetnega narodila se v skladu s 40. dlenom Zakona o javnem narodanju (Uradni
list RS, 5t. 9ll15 in l4l18; v nadaljevanju ZJN-3) izvede javno narodilo male vrednosti.

4. ROKINNAdIN PREDLOZITVEPONUDBE

Ponudniki morajo ponudbe predloZiti v informacijski sistem e-JN na spletnem nasloru
hups://ejn.eov.si/eJN2, v skladu s toeko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na
spletnem naslow https://ejn.qov.si/eJN2.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslow
hups://ein.qov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Ce je ponudnik Ze registriran v
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN poobla5den za oddajanje ponudb,
ponudbo odda s klikom na gumb >Oddaj<. Informacijski sistem e-JN ob oddaj i ponudb
zabeleii identiteto uporabnika in das oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe
izkai,e h izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zaveztjodo ponudbo (18. dlen Obligacijskega
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zakonikal). Z oddilo ponudbe je le-ta zaveztJjoda za das, naveden v ponudbi, razen de jo
uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se Steje za pravodasno oddano, de jo narodnik prejme preko sistema e-JN

https://ein.eov.si/eJN2 najkasneje do 30.10.2019 /datumski rok za predloZitev ponudb/ do

9:00 ure. Za oddaro ponudbo se Steje ponudb4 ki je v informacijskem sistemu e-JN oznadena

s statusom DODDANO(.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. de ponudnik

v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se Steje, da ponudba ni bila oddana in
je narodnikv sistemu e-JN tudi ne bo videl. ie ponudnik svojo ponudbo v informacijskem

sistemu e-JN spremeni, je narodniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predloZitev ponudb ponudbe ne bo ved mogode oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega narodila je

objavljen na portalu javnih narodil.

5. EAS IN KRAJODPIRANJAPONUDB

Odpiranje ponudb bo potekalo artomatidno v informacijskem sistemu e-JN dne 30.10.2019

/datum odpiranja/ in se bo zadelo ob 9:01 uri na spletnem naslovu https://ein.sov.si/eJN2.

odpiranje poteka tako, da informacij ski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je dolodena zajavno
odpiranje ponudb, prikaZe podatke o ponudniku, o variantah, de so bile zahtevane oziroma

dovoljene, ter omogodi dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloZi v sistem e-JN pod

zavihek >Predradun<.

6. PRA\,ITIA PODLAGA

Narodnik izvaja postopek oddaje javnega narodila na podlagi veljavnega zakona in
podzakonskih aktov, ki urejajo javno narodanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja

podrodje javnih financ ter podrodje, ki je predmet javnega narodila'

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILAV ZYEZIZ
RAZPISNO DOKUMENTACIJO

7.1 Dosrop Do RAzptsNE DoKUMENTACIJE

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalujavnih narodil.

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.

1 )blioaciiski zakonik (lJradni list Rs, st. 97n7 - uradno precisaeno besedilo, 64/16 - odl. us in 2u18 -
oRoz631)

4
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7.2 ogvrsur,,l rN poJASNTLA v zvEzt z RAzptsNo DoKUMENTAcTJo

Komunikacija s ponudniki o vpra3anjih v mezi z vsebino narodila in v mezi s pripravo
ponudbe poteka izkljudno preko portalajavnih narodil.

Narodnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kak5nokoli drugo
vpraSanje y zyezi z narodilom Stel kot pravodasno, v kolikor bo na portalu javnih narodil
zastavljeno najkasneje do vkljudno dne in ure, kot je to objavljeno na portalu javnih narodil.

Na zahteve za pojasnila oziroma druga lpra5anja v zyezi z narodilom, Tqstavljena po tem
roku, narolnik ne bo odgovarjal.

Narodnik sme v skladu z 67 . Elenom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo.
Tovrstne spremembe in dopolnitve bo narodnik izdal v obliki dodatkov k razpisni
dokumentaciji. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne
dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije Stejejo tudi vpralanja in odgovori, objavljeni
na portalu javnih narodil.

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

8.1 ucorAvuANJE sposoBNosrr zA SoDELovANJE v posropKu oDDAJE JAVNEGA
NARO.ILA IN DOKAZILA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej todki navedene pogoje.

Ob predloZiwi ponudbe bo narodnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje
osebe, v skladu z 79. dlenom ZN-3 sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni
dokaz v zvezi s todkami 8.1.1 do 8.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo
narodnik potrdila ali druge informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem
obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi narodnik.

Narodnik bo pred oddajo javnega narodila od ponudnik4 kateremu se je odlodil oddati
predmetno narodilo, zahteval, da predloZi dokazila (potrdila izjave) kot dokaz neobstoja
razlogov za izkljuditev iz todke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za
sodelovanje iz todk 8.1 .2 do 8.1.6 teh navodil.

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izkljuditev iz todke 8.1.1 teh
navodil in dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz todk 8.1.2 do 8.1.6 teh navodil
predloZi tudi sam. Narodnik si pridrZuje pravico do preveritve verodostojnosti predloZenih
dokazil pri podpisniku le+eh.

V kolikor ponudnik nima sedeZa v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predloZiti
zahtevnih dokumentov, ker drZava v kateri ima ponudnik svoj sedeZ ne izdaja tak5nih
dokumentov, jih je mogode nadomestiti z zapiseLeto izjavo, de pa ta v drZavi v kateri ima
ponudnik svoj sedeZ ni predvidena" pa z izjavo dolodene osebe, dano pred pristojnim sodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v
matidni drZavi te osebe ali v driavi, v kateri ima ponudnik sedeZ.
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Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upostevati Se todki 10.3.1 (Skupna

ponudba) in 10.3.2 (Ponudba s podizvajalci) teh navodil.

8.1.1 Razlogi za izk$uCitev

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je dlanica upr:rvneg4 vodstvenega ali nadzomega

organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali

odlodanje ali nadzor v njem, ni bila izreEena pravnomodna sodba, ki ima elemente

kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. dlena ZJN-3.

V kolikor je gospodarski subjekt v poloZaju iz zgomiega odstavka, lahko narodniku v

skladu z devetim odstavkom 75. dlena ZJN-3 predloZi dokazila, da je sprejel zadostne

ukrepe, s katerimi lahko dokaZe svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izkljuditev.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del III: Razlogi za izkljuditev, Oddelek A: Razlogi,

povezani s kazenskimi obsodbami<) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Narodnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resnidnosti ponudnikov izjav, pred oddajo

javnega narodilq od gospodarskega subjekta, kateremu se je odlodil oddati predmetno

naroeilo, zahteval predloZitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za

vse osebe, ki so dlanice upravnega, vodstvenega ali nadzomega organa gospodarskega

subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odlodanje ali nadzor v njem). v
kolikor bodo na piedloZenem obrazcu ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so

dlanice upravnega, vodstvenega ali nadzomega organa gospodarskega subjekta vklju6no z

osebami, ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje, odlodanje ali nadzor, s podpisom

pooblastile narodnii<a za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil

narodnik ne bo zahleval.

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloZi sam. Tako predloZena potrdila

morajo odraZati zadnje stanje.

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge

dename nedavdne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finandno upravo, ki jih pobira

davdni organ v skladu s predpisi drZave, v kateri ima sedez, ali predpisi drzave narodnika,

oziroma vrednost nepladanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne

znasa 50 EUR ali ved. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe

predloZene vse obradune davdnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razme[a za

obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.

DOKAZILO:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del III: Razlogi za izkljuditev, oddelek B: Razlogi,

povezani s pladilom davkov ali prispevkov za socialno vamost<) za vse gospodarske

subjekte v ponudbi

3. Gospodarski subjekt na dan, ko potede rok za oddajo ponudb ne sme biti ur, Sden v

evidinco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) tolke detrtega odstavka

75. dlena ZJN-3.
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DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del III: Razlogi za izkljuditev, Oddelek D: Nacionalni
razlogi za izkljuditev<) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali
prijav pristojni organ Republike Slovenije ali druge drZave dlanice ali tretje drZave pri
njem ni ugotovil najmanj dveh kr5itev v zvezi s pladilom za delo, delovnim dasom,
poditki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razme4a ali v zvezi z zaposlovanjem na dmo, za kalei mu je bila s

pravnomodno odlodiwijo ali ved pravnomodnimi odloditvami izredena globa za prekSek.

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del III: Razlogi za izkljuditev, Oddelek D: Nacionalni
razlogi za izkljuditev<) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Narodnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. dlena ZJN-3 iz postopka javnega narodanja
kadar koli v postopku izkljudil gospodarski subjekt, de se izkaZe, da je pred ali med
postopkom javnega narodanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od
poloZajev iz te toEke navodil.

8.1.2 Drugi Razlogi za izkljatilev

Narodnik bo iz sodelovanja v postopku javnega narodanja izkljudil gospodarski subjekt tudi v
naslednjih primerih:

l. zaradi kr5itve obveznosti na podrodju okoljskega prava, socialnega prava in delovnega
prava. ee lahko narodnik na kakr5en koli nadin izkaZe krSitev obveznosti iz drugega
odstavka 3. dlena ZJN-3, ki navaja temeljno nadelo javnega narodanja in sicer, da morajo
gospodarski subjekti pri izvajanju javnih narodil izpolnjevati veljavne obveznosti na
podrodju okoljskeg4 socialnega in delovnega prava" dolodene v pravu EU in veljavnih
predpisih RS, kolektivni pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskeg4 socialnega in
delovnega prava (todka a, 6. odstavek 75. dlena ZJN-3);

2. te je gospodarski subjekt v stedaju ali v postopku zaradi insolventnosti; de ima
gospodarski subjekt dogovor z upniki, de je gospodarski subjekt v poloZaju podobnem
steaaju, ki nastane zaradi podobnega postopka v skladu z nacionalnimi zakoni in
predpisi, ali de s sredstvi upravlja stedajni upravitelj in de so poslovne dejavnosti
zadasno ustavljene. (todka b, 6. odstavek 75. dlena ZN-3);

3. zaradi hujSe kr5itve poklicnih pravil, de je gospodarski subjekt zagre5il huj5o k5itev
poklicnih pravil;
Ce lahko narodnik z ustreznimi sredstvi dokaZe, daje gospodarski subjekt zagre5il hujSo

krSitev poklicnih pravil, s dimerje omajana njegova integriteta; (todka c, 6. odstavek 75.
dlena ZJN-3);

4. zaradi dogovora z upniki;
Ce lahko narodnik upravideno sklep4 da je gospodarski subjekt z drugimi
gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali udinek je prepredevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco. Steje se, da je sklepanje narodnika iz prejSnjega
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stavka upravideno, de organ, pristden za varstvo konkurence, na podlagi prijave
narodnika v 15 dneh narodniku sporodi, da bo uvedel postopek ugotavljanja kSitev;
(odka d, 6 odstavek 75. dlena ZJN-3);

5. zaradi dogovora z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence,
zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega
narodila;
ie nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. Clena ZJN-3 ni mogode udinkovito
odpraviti z drugimi, blaZjimi ukrepi ; (todka d, 6 odstavek 75. dlena ZJN-3);

6. zaradi nasprotja interesov zaradi ponudnikovega sodelovanja v postopku oddaje javnega
narodila;
ee izkrivlja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri
pripravi postopka javnega narodanja v skladu s 65. dlenom tega zakona ni mogode
udinkovito odpraviti z drugimi, blaZjimi ukepi;

7. zNadi neposrednega ali posrednega sodelovanja pri pripravi tega postopka oddaje
javnega narodila;

8. zaradi preddasne odpovedi pogodbe, od5kodnine ali druge primerljiva sankcije

9. narodnik bo izlodil ponudnika, deje gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajodih
razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstojedega razloga za
izkljuditev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali de ni razkril teh informacij ali de
ne more predloZiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu 279. dlenom ZJN-3. Prav tako bo
narodnik izlodil gospodarski subjekt, de je le ta poskusil neupravideno vplivati na
odlodanje narodnika ali pridobiti zaupna informacije, zaradi katerih bi lahko imel
neupravideno prednost v postopku javnega narodanja ali iz malomamosti predloZiti
zavajajo(,e informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odloditev o izkljuditi, izboru
ali oddaji javnega narodila; (todka g in h, 6 odstavek 75. dlena ZJN-3);

DOKAZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del III: Razlogi za izkljuditev, Oddelek D: Nacionalni
razlogi za izkljuditev<) za vse gospodarske subjekte v ponudbi

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vkljuden v izvedbo javnega
narodila, razen podizvajalci. Ponudnik potrdi izpolnitev pogoja s predloZitvijo ESPD
obrazca.

8. I .3 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti

l. Gospodarski subjekt mora za veljavnost ponudbe podati izjavo, da dejavnost, ki je
predmet predmetnega javnega narodila lahko opravlja na podlagi vpisa v sodni ali
drug ustrezen register.

DOI(AZILA:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost,
Vpis v ustrezen poklicni register ALI Vpis v poslovni register<) s strani vseh
gospodarskih subjektov v ponudbi.
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ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko narodnik v uradni evidenci preveri
izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor takSna preveritev ne bo mogoda, bo
narodnik od ponudnika zahteval predloZitev dokazil.

8.1.1 Drugi pogoji

Ponudnik ni uwSden v evidenco poslovnih subjektov iz 35. dlena Zakona o integriteti in
prepredevanju korupcije (Uradni list RS, St. 69ll I-UPB2) in mu ni na podlagi tega dlena
prepovedano poslovanje z naroEnikom.

DOI(AZILO:
Izpolnjen obrazec ESPD (v >Del VI: Zakljudek, v Podpisani dajem/o uradno soglasje<)
za vse gospodarske subjekte v ponudbi

9. MERILA

Narodnik bo najugodnej5ega ponudnika izbral po merilu ekonomsko naj ugodnej 5e ponudba
kjerje ponudbena vrednost za vse razpisane artikle brez DDV, edino merilo.

IO. PONUDBA

10.1 PoNUDBENA DoKUMENTACTJA

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti:

izpolnjen obrazec >Predraiun<,
Izpolnjen obrazec )ESPD( (za vse gospodarske subjekte v ponudbi)
Izpolnjen obrazec ponudbe
Izpolnjen obrazec lastni5tvo

Ponudnik v ponudbi priloZi le dokumente, ki so navedeni v tej todki. Po pregledu ponudb bo
narodnik najugodnejiega ponudnika pozval k predloZitvi dokazil, kot je navedeno za
posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za izkljuditev.

Na poziv narodnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega narodanja ali pri izvajanju
javnega narodila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, druZbenikih, vkljudno s tihimi druZbeniki, delnidarjih,
komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastni5kih deleZih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na dolodbe zakona, ki ureja
gospodarske druZbe, Steje, da so z njim povezane druZbe.

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovomostjo jamdi, da so vsi
podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnidni, in da priloZena dokumentacija ustreza
originalu. V nasprotnem primeru ponudnik narodniku odgovarja za vso Skodo, ki mu je
nastala.

1.

2.

3.

4.
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10.2 SESTAVUANJEPoNUDBE

10.2.1 Dokazila o i4tolnjevanju zahtev iz tehniinih specifikacij

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnidne zahteve, navedene v tehnidni
specifikaciji, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije.

10.2.2 Obrazec >ESPD< za vse gospodarcke subjekte

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi
za izkljuditev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne
informacije, ki jih zahteva narodnik. Obrazec ESPD vkljuduje tudi uradno izjavo o tem, da bo
gospodarski subjekt na zahtevo in brez odla5anja sposoben predloZiti dokazila, ki dokazujejo
neobstoj razlogov za izkljuditev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje.

Navedbe v ESPD inlali dokazila, kiji predloZi gospodarski subjekt, morajo biri veljavni.

Gospodarski subjekt narodnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani
Portala javnih narodil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/ in v njega neposredno vnese
zahtevane podatke.

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priloZen za vse gospodarske subjekte, ki v
kakr5ni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujodi ponudniki v primeru skupne
ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi svoj ESPD v razdelek )ESPD -
ponudnik<, ESPD ostalih sodelujodih pa naloZi v razdelek )ESPD - ostali sodelujodi<.
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloZi elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki
ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri demer se v slednjem primeru v skladu Splo5nimi
pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN Steje, da je oddan pravno zavezujol dokument,
ki ima enako veljavnost kot podpisan.

Za ostale sodelujode ponudnik v razdelek >ESPD - ostali sodelujodi< priloZi podpisane ESpD
v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.

10.2.3 Obrazec >Predraiun<

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predraduna. Ponudnik naj v ponudbeni predradun
navedeno ceno za gram dentalne zlitine in naj izraduna vrednost, ki je zmnoZek cene in
razpisane kolidine ter naj doda se5tevek wednosti v EUR brez DDV.

V primeru, da bo narodnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril oditne radunske napake,
bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. dlena ZJN-3.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek >rPredraEun< naloZi izpolnjen
obrazec >>Predraiun<r v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.
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10.3 DRUcA DoLodrLA zA pRrpRAvo poNUDBE

10.3.1 Skupna ponudba

Vsak ponudnik v skupni ponudbi mora dokazati neobstoj razlogov za izkljuditev po ZJN-3
sam, za ostale pogoje pa glede na predmet narodila in objektivne razloge narodnik sam
presodi, ali se dopuSda kumulativno izpolnjevanje pogojev, kar je narodnik navedel pri
vsakem posameznem pogoju posebej.

V primeru, da skupina ponudnikov predloZi skupno ponudbo, mora vsak ponudnik
izpolnjevati vse pogoje, dolodene v todkah 8. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati
dokumente, ki se nana5ajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamidno.

Pogoje, dolodene v todkah 8 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, skladno z navedbami.
Dokumente, ki se nana5ajo na dokazovanje teh pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni
ponudbi.

vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamidno in v njem navesti vse
zahtevane podatke.

Obtazec >Predradun< podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en
obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).
Finandna zavarovatja lahko ponudniki predloZijo na nadin, da jih predloZi samo eden izmed
skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. v kolikor so predloZena s strani vsakega
izmed ponudnikov, mora biti sestevek vseh meskov zavarovanj najmanj v visini zahtevanega
zneska.

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu >ESpD< navedejo vse, ki bodo
sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo
tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo narodnik komuniciral do sprejema odlodiwe o
narodilu, v nasprotnem primeru bo narodnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki
bodo sodelovali v skupni ponudbi.

v kolikor skupna ponudba ni podana za vse sklope, naj bo iz navedbe razvidno, zz katere
sklope je podana skupna ponudb4 in kateri skupni ponudniki oddajajo ponudbo za
posamezen sklop.

V primeru, da bo takSna skupina ponudnikov izbrana za izyedbo predmetnega narodila, bo
narodnik lahko zahteval pogodbo o skupni izvedbi narodila, v katerem bodo natandno
opredeljene naloge in odgovomost posameznih ponudnikov za iz-tedbo narodila. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo narodniku solidamo.

10.3.2 Ponudba s podiTvajalci

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi narodila sodeloval s podizvajalci, mora v ESpD
navesti vse predlagane podizvajalce. Ponudnik mora v ponudbi predloZiti tudi izpolnjene
obrazce ESPD za vsakega podizvajalc4 s katerim bo sodeloval pri narodilu.
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V kolikor ponudnik podizvajalca ne prijavlja na vse sklope, naj bo iz navedbe v ESPD za
posameznega podizvajalca razvidno, za katere sklope je prijavljen posamezen podizvajalec.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izkljuditev oziroma ne bo izpolnjeval
ustreznih pogojev za sodelovanje iz todke 8.1 teh navodil, bo narodnik podizvajalca zavmil in
zahteval njegovo zamenjavo.

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod todkami 8 teh navodil, kjerje
to navedeno.

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priloZiti enaka dokazila za izpolnjevanje
pogojev, dolodenih v prej5njem stavku, kot jih mora priloZiti zase, razen pri pogojih, kjer so
Ze predvidena dokazil4 ki jih mora podizvajalec predloZiti.

Ce bo ponudnik izvajal javno naroEilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
o navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega narodil4 ki ga namerava oddati v

podizvajanje,
o kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
o izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. dlenom ZJN-3 ter
o priloZiti zahtevo podizvajalca za neposredno pladilo, ie podizvajalec to zahteva.

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega narodila narodnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejsnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki
jih namerava naknadno vkljuditi v izvajanje pogodbe, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vkljuditve novih podizvajalcev bo moral glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in detrte alineje prejsnjega
odstavka.

Narodnik bo zavmil vsakega naknadno nominiranega po dimajalca:,
- d,e zanj obstajajo razlogi za izkljuditev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te razpisne

dokumentacij e ter zahteval zamenjavo,
- de bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokondanje del,
- de novi podizvajalec ne izpolnjuje po gojev v zvezi z oddajo javnega narodila.

Le de podizvajalec zahteva neposredno pladilo, se steje, daje neposredno pladilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje tako narodnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava
ponudnik izvesti javno narodilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno pladilo v skladu s tem
dlenom, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti narodnik4 da na podlagi potrjenega raduna
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plaEuje podizvajala4

- podizvajalec predloiiti soglasje, na podlagi katerega narodnik namesto ponudnika
poravna podizvajaldevo terjatev do ponudnik4

- glavni izvajalec svojemu radunu ali situaciji priloZiti radun ali situacijo podizvajalca,
ki gaje predhodno potrdil.

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih pladil ne bodo zahtevali, bo narodnik od
glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od pla0ila kondnega raduna oziroma
situacije po5lje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalcq da je podizvajalec prejel
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pladilo za izvedena dela. ie izvajalec ne ravna skladno s tem dolodilom, bo narodnik DrZavni
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekrSku izz. todke prvega odstavka
1 12. dlena ZJN-3.

Izbrani ponudnik v razmerju do narodnika v celoti odgovarja za izvedbo narodila.

10.3.3 Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dopu5dene.

10.3.4 Jezik ponudbe

Postopek javnega narodanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v mezi s ponudbo
morajo biti v slovenskem jeziku.

10,3.5 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na nadin, da po registraciji oziroma prijavi v sistem
e-JN na naslovu: httos://ejn.eov.si/eJN2 pri predmetnem javnem narodilu izbere opcijo
>Sodeluj na javnem narodilu<, s dimer se odpre stran za pripravo ponudbe. Po vnosu
podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu injo odda tako, da se s
klikom na gumb >Oddaj< odpre okno, v katerem gospodarski subjekt, ki oddaja ponudbo, s
potrditvijo seznanitve s sploinimi pogoji le-te sprejme in s klikom na gumb >Oddaj< ponudbo
odda.

Podrobna navodila v mezi z nadinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za
uporabo e-JN, ki so del te razpisne dokumentacije in objavljena na spletnem naslow
https ://ej n. eov. si/eJN2.

I 0,3.6 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj 3 mesece Steto od dneva oddaje ponudb.

v izjemnih okoli5dinah bo narodnik lahko zahteval, da ponudniki podaljsajo das veljavnosti
ponudb za dolodeno dodatno obdobje.

10.3,7 Stroiki ponudbe

Vse stroSke, povezane s pripravo in predloZitvijo ponudbe, nosi ponudnik.

1 0. 3. 8 Protiko r up cij s ko doloCilo

V postopku oddaje javnega narodila narodnik in ponudniki ne smejo pridenjati in izvajati
dejanj, ki bi vnaprej dolodila izbor dolodene ponudbe, ali ki bi povzrodila, da pogodba ne bi
pridela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena.

VsakrSno lobiranje v postopkih oddaje javnih narodil je prepovedano.

1T. OBVESTILO O ODLOdITVI O ODDAJI NAROEILA

Narodnik bo podpisano odloditev o oddaji narodila objavil na portalu javnih narodil.
Odloditev se Steje za vrodeno z dnem objave na portalu javnih narodil.
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12. ODSTOP OD IZVEDBE JAYNEGA NAROEILA

Narodnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. dlena ZJN-3 po sprejemu odloditve o oddaji
narodila do skleniwe pogodbe odstopi od izvedbe javnega narodila iz utemeljenih razlogov,
da predmeta j avnega narodila ne potrebujejo ved ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da
se pri narodniku pojavi utemeljen sum, daje bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliSdine, na katere narodnik ni
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega narodila z
izbranim ponudnikom nemogoda. V tem primeru bo narodnik v svoj i odloditvi in o razlogih,
zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega narodila, pisno obvestil ponudnike.

13. POGODBA

Pogodbo bo podpisala odgovoma oseba narodnika.

V skladu s Sestim odstavkom 14. dlena Zakona o integriteti in prepredevanju korupcije
(Uradni list RS, St. 69111-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolZan izbrani ponudnik na poziv
narodnik4 pred podpisom pogodbe, predloZiti izjavo ali podatke o udeleZbi fizidnih in
pravnih oseb v lastniStvu kandidata, vkljudno z udeleZbo tihih druZbenikov v ter o
gospodarskih subjektih za katere se glede na dolodbe zakona, ki ureja gospodarske druZbe,
Steje, da so povezane druZbe s kandidatom. ee bo ponudnik predloZil laino izjavo oziroma bo
dal neresnidne podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico nidnost pogodbe.

Izbrani ponudnik mora podpisati in vmiti narodniku pogodbo v roku 8 (osem) delovnih dni po
prejemu s strani narodnika podpisane pogodbe.

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik
predloZil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno.

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca pogodbe.

14. PRAVNO VARSTVO

zahtevek za revizijo, ki se nanaSa na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko
vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem narodilu ali obvestila o
dodatnih informacijah, informacijah o nedokondanem postopku ali popravku, de se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali meila za izbor najugodnej5ega
ponudnika, pri demer se lahko zahtevek za revizijo nana5a na spremenjeno, dopolnjeno ali
pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano
navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vloZiti
po roku za prejem ponudb, razen deje rok za prejem ponudb krajii od desetih delovnih dni. V
tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloZi v desetih delovnih dneh od dneva objave
obvestila o narodilu.

Takso v vi5ini 2.000 eurov mora vlagatelj pladati na transakcijski radun Ministrstva za
finance, Stevilka 5156 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:S1560l 1001000358S02.
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Zahtevek za rcvizijo mora biti vloZen pri narodniku in sicer neposredno na naslovu sedeZa
narodnika ali po po5ti priporodeno s powatnico.
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