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Notranjski regijski park
Tabor 42
1380 Cerknica
Tel.: 041 718 502 Valentin Schein

Številka: 6/2009 – JN – TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO
JEZERO«
Datum: 29.10.2009
Zadeva: POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Zveza: Javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi z oznako 6/2009 – JN –
TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE » CERKNIŠKO JEZERO«.
Vabimo vas, da nam v skladu s priloženo razpisno dokumentacijo posredujete svojo ponudbo za
TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO« in ostalih
storitev razvidnih iz razpisa.

Izpolnjeno priloženo razpisno dokumentacijo z vašo ponudbo in z zahtevanimi listinami nam v
celoti posredujte do vključno 09.11.2009 do 12.00 ure na naslov: Notranjski regijski park, Tabor
42, 1380 Cerknica (za razpisno komisijo – Tisk in grafično oblikovanje knjige »Cerkniško
jezero«).
Na kuverti mora biti vidna oznaka »Ne odpiraj – ponudba« in številka objave javnega razpisa na
Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti označen naslov
pošiljatelja.
Razpisna dokumentacija je priložena v celoti.
Za vaše sodelovanje se vam zahvaljujemo.

Notranjski regijski park
Direktor
Valentin Schein

Lep pozdrav.
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Datum: 29.10.2009

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila:
TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«

JAVNI RAZPIS - ZBIRANJE PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI
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I.

POVABILO

I.1.

NAROČNIK

Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica, tel.: 041 718 502 Valentin Schein
I.2.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Uradni list
128/2006, z dne 08.12.2006 in 16/2008 z dne 15.2.2008; v nadaljevanju: ZJN-2) izvede postopek
zbiranja ponudb po predhodni objavi. Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in
meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo za predmet javnega razpisa.
Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi oddaje javnega naročila za izbiro izvajalca za
predmet naročila:

TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«
Alternativne ponudbe in ponudbe v variantah niso dopustne. Vse stroške povezane s pripravo in
predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
I.3.

PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA

Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno
naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je
predmet javnega naročila. Izvajalec je dolžan ravnati s skladu z navodili in internimi predpisi
naročnika in v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo.
I.4.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA RAZPISA

Oznaka naročnika predmetnega razpisa:
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica, tel.: 041 718 502 Valentin Schein
Predmet javnega razpisa je:

TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«
Obseg in vsebina predmeta javnega naročila je razvidna iz razpisne dokumentacije.
Vsa zahtevana dela se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v
Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji,
tehničnimi navodili, priporočili in normativi). Pogodbena dela morajo ponudniki oziroma
podizvajalci izvajati z zaposlenimi strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom ter imeti
veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje del, predpisano z veljavnimi predpisi.
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I.5.

ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

I.5.1. Ponudbe morajo prispeti na naslov:

Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica
do vključno 09.11.2009 do 12.00 ure; na ovojnici mora biti obvezno nalepljen izpolnjen obrazec
(prijave) zadnje strani razpisne dokumentacije, ki je sestavni del le-te.
Naročnik ne nosi odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe, če ponudnik ne bo
opremil ponudbe tako, kot je to določeno.
Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v objavi, se šteje, da je bila
predložena prepozno. Vse prepozno predložene in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik po
končanem postopku odpiranja ponudb neodprte vrnil ponudnikom.
I.5.2. Spremembe in umik ponudbe
Če ponudnik želi spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora pred iztekom roka za oddajo
ponudb obstoječo dvigniti in jo nadomestiti z novo. Po poteku roka za predložitev ponudbe,
ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo.
I.6.

POJASNILA IN MOREBITNE SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMETNACIJE

Zainteresirani ponudnik, ki potrebuje obrazložitev navedb oziroma zahtev v razpisni dokumentaciji,
lahko naročniku naslovi vprašanje v pisni obliki pravočasno, na naslov naročnika.
Naročnik bo odgovor posredoval najkasneje 6 (šest) dni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudbe, ki ne bodo upoštevali celotne razpisne dokumentacije z vsemi morebitnimi spremembami
in odgovori, bodo izločene iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo
ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in
lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni
upravičen do nobenega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih
in stanju predmeta naročila.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki.
Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatke ali pojasnila, ki niso bila izdana v pisni obliki, ne
obvezujejo naročnika.
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I.7.

VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora veljati do vključno 31.12.2009
V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti
ponudbe za določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnikov morajo biti podani v pisni
obliki po pošti ali preko telefaksa. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo
zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. Ponudniku, ki se z zahtevo ne strinja, ne bo
dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe in morebitnega zavarovanja resnosti ponudbe,
kakorkoli drugače spreminja ponudbo.
I.8.

PREDVIDEN ČAS IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Ponudbeni rok začetka izvajanja del je takoj po podpisu pogodbe in uvedbe v delo. Rok za izvedbo
pogodbenih del je do vključno 24.12.2009.
I.9.

ROK IN NAČIN PLAČILA

Rok in način plačila sta razvidna iz priloženega vzorca pogodbe.
I.10.

ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA IN PODPIS POGODBE

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila na predpisan način.
Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom po pravnomočnosti odločitve o oddaji
javnega naročila. Izbrani ponudnik bo moral podpisati pogodbo najkasneje v roku 8 (osem) dni od
poziva naročnika, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od ponudbe.
I.11.

PRAVICA PONUDNIKOV DO VLOŽITVE
POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA

ZAHTEVKA

ZA

REVIZIJO

Pravno varstvo ponudnikov v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov
oddaje javnih naročil, ureja veljavni zakon o reviziji javnega naročanja.
I.12.

PRAVICA NAROČNIKA DO PREKLICA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da skladno z 80. členom ZJN-2, kadarkoli prekine postopek javnega
naročanja brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila.
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
II.1.

ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE

Ponudba kot tudi celotna ponudbena dokumentacija mora biti izdelana in preložena v slovenskem
jeziku. Če naročnik ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba tisti del ponudbe, ki
ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko ob ponudnika zahteva, da le-to
stori na lastne stroške v roki, ki ga določi naročnik. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja
ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik.
Ponudbena dokumentacija mora biti predložena na tej razpisni dokumentaciji, razen zahtevanih
listin, ki jih dodate k ustreznemu poglavju. Ponudniki s svojo ponudbo ne smejo spreminjati
vsebine te razpisne dokumentacije, saj bo v nasprotnem primeru takšna ponudba izločena kot
neprimerna iz nadaljnjega postopka oddaje predmetnega naročila.
Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana s strani pooblaščene osebe in žigosani z
žigom ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake storjene s strani
ponudnika, naj bodo na ponudbi označene s podpisom osebe ali oseb, ki podpisujejo ponudbo.
Ponudnik mora predložiti ponudbeno dokumentacijo vloženo v zapečateno ovojnico oziroma glede
na obseg ponudbe primerno embalažo.
II.2.

PONUDBENA CENA

Ponudnik mora izpolniti obrazec Ponudba. Cene v vseh obrazcih morajo biti izražene v evrih –
EUR in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene – vključno z davki in morebitnimi
popusti. Cene na enoto morajo biti nespremenjene za čas trajanja pogodbenih del.
II.3.

NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA
UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV

Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti, kot tudi dokumenti, ki le-te dokazujejo, so
navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo
javnega naročila.
Ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za sposobnost, bodo ocenjeni na podlagi načina ocenjevanja
oziroma meril, navedenega v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb.
II.4.

POSLOVNA SKRIVNOST

Ponudnik se lahko v skladu z veljavno zakonodaji opredeli, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo
poslovno skrivnost.
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II.5.

PREPOVED IZVAJANJA DEJANJ, KI MERIJO NA IZBORI KATEREGA KOLI
PONUDNIKA

Naročnik in ponudnik, ki sodelujeta v postopku oddaje tega naročila, ne smeta opravljati kakršnih
koli dejanj, ki merijo na vnaprejšnjo izbiro ponudnika. Prav tako ne smeta pričeti z opravljanjem
del, ki naj bi bile predmet pogodbe po tem naročilu, preden pogodba ni veljavna. Enako velja za
ponudnikove morebitne podizvajalce.

III.

NAVODILA
O
NAČINU
DOKAZOVANJA
PONUDNIKOVE
SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA TER PONUDBA

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev,
mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Če ni v teh
navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih
dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti
pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane.
Dokumenti morajo odražati zadnje stanje ponudnika.
Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.
Z izpolnitvijo, ožigosanjem in podpisom prilog iz predmetne razpisne dokumentacije, ponudnik
sprejema pogoje, zahteve in polno odgovornost za pravilnost le-teh.
III.1. PODATKI O PONUDNIKU
III.1.1.Ponudnik mora predložiti:
- izpolnjeno, podpisano in ožigosano ponudbo - Priloga 1a;
- podatke o ponudniku - Priloga 1b;
- izpolnjeno, podpisano in ožigosano izjavo za pridobitev osebnih podatkov – Priloga 1c;
- izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec za pridobitev številke vpisa v sodni register –
Priloga 1d
DOKAZILA:
 Izpolnjeni, podpisani in ožigosani obrazci:
Priloga 1a, Priloga 1b, Priloga 1c, Priloga 1d
III.2. SPOSOBNOST PONUDNIKA
III.2.1. Ponudnik mora izkazati, da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno
obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2;
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DOKAZILA:
 Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec:
- PRILOGA 2a – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da ponudnik in njegovi zakoniti zastopnik (-i) ni(-so) bil(-i) pravnomočno obsojen(-i) za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence (za posamezne zakonite zastopnike).
- PRILOGA 2b – Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, kot izjava pod prisego,
da zakoniti zastopniki ponudnika niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2 s pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence.
III.2.2. Ponudnik mora izkazati, da v zadnjem letu, šteto od dneva oddaje ponudbe javnega naročila,
na katerega se javlja kot ponudnik, ni imel blokiranega transakcijskega računa oziroma
transakcijskih računov (če jih ima več).

DOKAZILO:
- original potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega računa v zadnjem letu, šteto od dneva oddaje ponudbe. Če ima
ponudnik več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdila se naj
predložijo za prilogo 2b.
III.2.3. Ponudnik mora podpisati in ožigosati obrazec Priloga 3 – izjave ponudnika.

DOKAZILO:
- izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec: Priloga 3
III.3. VZOREC POGODBE
III.3.1. Ponudnik mora izpolniti, podpisati in ožigosati vzorec pogodbe.

DOKAZILO:
- izpolnjen, podpisan in ožigosan vzorec pogodbe – Priloga 4.

IV.

MERILA ZA OCENJEVANJE PONUDB

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najnižja skupna ponudbena cena razvidna iz Priloge
1a.
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Priloga: 1a
PONUDNIK
Sedež:

PONUDBA ŠT.: ______________________________________
Datum:

______________________________________
5.000 KOM

TISK IN GRAFIČNO
OBLIKOVANJE KNJIGE
»CERKNIŠKO JEZERO«
BREZ 20 % DDV
DDV 20 %
TISK IN GRAFIČNO
OBLIKOVANJE KNJIGE
»CERKNIŠKO JEZERO«
Z 20 % DDV

z besedo: 5.000 kom knjige z 20 % DDV
z besedo:10.000 kom knjige z 20 % DDV
z besedo:15.000 kom knjige z 20 % DDV

10.000 KOM

15.000 KOM

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

_____________________________________ EUR
_____________________________________ EUR
_____________________________________ EUR

Obvezna priloga: POPIS DEL
VELJAVNOST PONUDBE
Naša ponudba ostaja v veljavi do vključno 31.12.2009.
IZJAVLJAMO, DA:
- cene v ponudbenem predračunu v celoti krijejo vse stroške, ki jih ima ponudnik z
realizacijo tega naročila,
- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del.

direktor
Žig
Podpis odgovorne osebe
ponudnika

Kraj in datum
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POPIS DEL S TEHNIČNIM OPISOM
Tehnični opis:
Fotografije in tekst za knjigo pripravi Notranjski regijski park s svojimi sodelavci.
Grafična priprava obsega oblikovanje ovitka knjige in grafično oblikovanje vsebine knjige.
Grafična priprava obsega tudi obdelavo fotografij za tisk in pretvorbo iz formata JPG v CMIK ter
ustrezno obdelavo fotografij za tisk ter njihovo postavitev v tiskarski format tiskanja. Priprava na
tisk obsega 1 x poskusni odtis in 1 x popravljeni poskusni odtis zaradi uskladitev barv pred
tiskanjem.
Tisk knjige:

format 240 x 297 mm

Obseg knjige:

ovitek + ščitni ovitek + 136 strani + vezni listi

Papir:

-ovitek glos 150 g
-ščitni ovitek z zavihki glos 150 g
-vsebina gardamat 150 g
-vezni listi brezlesni 140 g

Filmi:

ctp iz naročnikovega elektronskega zapisa

Tisk:

-ščitni ovitek 4/1 + 1/0 sijaj plastifikacija
-ovitek 4/0 + 1/0 mat plastifikacija
-vsebina 4/4
-vezni listi 4/4

Dodelava:

trda vezava

direktor
Žig
Kraj in datum

Podpis odgovorne osebe
ponudnika
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Priloga 1b

PODATKI O PONUDNIKU ZA JAVNO NAROČILO
Podatki o ponudniku:
POPOLNI NAZIV PONUDNIKA
NASLOV PONUDNIKA
MATIČNA ŠTEVILKA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
NAZIV BANKE
TELEFON
TELEFAKS
ODGOVORNI VODJA DEL
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE
KONTAKTNA OSEBA ZA TOLMAČENJE
PONUDBE
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA

(desni stolpec izpolni ponudnik)

direktor
Žig
Kraj in datum

Podpis odgovorne osebe
ponudnika
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Gospodarski subjekt:

Priloga 1c

Naročnik :
NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
Tabor 42
1380 Cerknica
Projekt LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero
Predmet javnega naročila: Tisk in grafično oblikovanje knjige »Cerkniško jezero«
lZJAVA
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo naročniku NOTRANJSKI REGIJSKI PARK, Tabor 42, 1380 Cerknica, da lahko za
namene javnega razpisa za Tisk in grafično oblikovanje knjige »Cerkniško jezero« v skladu s
projektom LIFE 06 NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«, objavljenem na Portalu
javnih naročil št. ________ z dne __________ pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe,
ki so pooblaščene za zastopanje:
Ime in priimek:
Ime in priimek:
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za Tisk in
grafično oblikovanje knjige »Cerkniško jezero«

Datum:
Podpis gospodarskega subjekta:

Žig:
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Priloga 1d
Ustrezno izpolnite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko
, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu
številka
.
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
pridobili ustrezno dovoljenje, številka
izdano pri
dne in smo člani naslednje organizacije:
____________________________________________________________________
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:
Tisk in grafično oblikovanje knjige »Cerkniško jezero« v skladu s projektom LIFE 06
NAT/SLO/000069 »Presihajoče Cerkniško jezero«
objavljen na Portalu javnih naročil z dne _________________ pod št. objave ________________.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.

Datum:
Podpis gospodarskega subjekta:

Žig:
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Priloga 2a

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42.
ČLENA ZJN-2 S POOBLASTILOM – PRAVNA OSEBA

Naziv ponudnika
Sedež:
Matična številka podjetja
Pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego izjavljamo, da naša družba
ni bila 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 in 17/06):
-

hudodelsko združevanje;

-

sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 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
finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

-

pranje denarja.

Hkrati pooblaščamo naročnika, Notranjski regijski park da za potrebe preverjanja izpolnjevanja
pogojev v postopku oddaje naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske
evidence.

direktor,
Žig
Podpis odgovorne osebe
ponudnika

Kraj in datum
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Priloga 2b

IZJAVA V ZVEZI S KAZNIVIMI DEJANJI IZ PRVEGA ODSTAVKA 42.
ČLENA ZJN-2 S POOBLASTILOM – ZAKONITI ZASTOPNIK

Ime in priimek
EMŠO in kraj rojstva
Država rojstva
Naslov stalnega ali začasnega prebivališča
(ulica in hišna številka, poštna št. in pošta).
Pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego izjavljam, da nisem bil(a)
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 in 17/06):
-

hudodelsko združevanje;

-

sprejemanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične 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
finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;

-

pranje denarja.

Hkrati pooblaščamo naročnika, Notranjski regijski park, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja
pogojev v postopku oddaje naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske
evidence fizičnih oseb.

direktor,
Žig
Podpis odgovorne osebe
ponudnika

Kraj in datum
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Priloga 3

IZJAVE PONUDNIKA

Pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjavo pod prisego izjavljamo, da:
-

smo pri pripravi ponudbe upoštevali odgovore, obvestila in sporočila naročnika, vezana na
predmetno javno naročilo, ki so nam bila pisno posredovana;
smo seznanjeni z vsemi določbami razpisne dokumentacije predmetnega naročila, z njimi
soglašamo in jih sprejemamo;
nismo spreminjali določb razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo;
nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določili od 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih namerno podali zavajajoče razlage oziroma smo zagotavljali
informacije;
imamo vsa dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila in smo
člani ustreznih organizacij v skladu z zakonskimi predpisi;
nismo poslovni subjekt s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije (Uradni
list RS št. 2/2007 s spremembami) naročnik tega naročila ne sme poslovati;
razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, ukrepi za
zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo predmeta naročila;
izpolnjujemo, spoštujemo in izvajamo zahteve povezane s določbami o varstvu in zdravju pri
delu, zaposlovanju in delnimi pogoji, veljavnimi v R Sloveniji;
imamo poravnane vse obveznosti s plačili davkov v skladu z določbami države, kjer imamo
sedež oziroma z določbami države naročnika;
imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
v zadnjih dvanajstih mesecih glede na dan oddaje ponudbe nismo imeli neporavnanih
obveznosti, blokade transakcijskega računa oziroma več transakcijskih računov;
ni bil proti nam uveden postopek stečaja, prisilne poravnave, ali likvidacije v skladu s predpisi;
nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
da z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovne dejavnosti
oziroma nismo v katerem koli podobnem položaju;
nismo storili velike strokovne napake s področja javnega naročila, ki nam bi bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji;
s pravnomočno sodbo v katerikoli državi nismo bili obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če ne
bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik.

direktor,
Žig
Podpis odgovorne osebe
ponudnika

Kraj in datum
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Priloga 4

POGODBA
TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«

ki jo skleneta
Notranjski regijski park
Tabor 42
1380 Cerknica
ki ga zastopa direktor Valentin Schein
davčna številka: 86615181
v nadaljnjem besedilu naročnik
in

____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
ki ga zastopa : __________________
ID št. za DDV: SI_________________________
poslovni račun: __________________________
PREDMET POGODBE
1. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel razpis po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi v skladu ZJN-2 (Uradni list 128/2006, z dne 08.12.2006 in 16/2008 z dne
15.2.2008; v nadaljevanju: ZJN-2) za izvedbo: TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE
KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«.
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa pod referenčno številko
naročnika, št. 6/2009 – JN – TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO
JEZERO«, z dne ______________, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi.
Pogodba je sklenjena na podlagi Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Uradni list 128/2006, z dne
08.12.2006 in 16/2008 z dne 15.2.2008; v nadaljevanju: ZJN-2) in na podlagi obvestila o izboru
najugodnejšega ponudnika št. _________ z dne ____________.
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2. člen
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih in posebnih pogojih izvedbe javnega
naročila. Sestavni del te pogodbe so pogoji, sprejeti z razpisno dokumentacijo in ponudba izvajalca,
podano na osnovi javnega razpisa objavljenega pod referenčno številko naročnika, št. 6/2009 – JN –
Tisk in grafično oblikovanje knjige »Cerkniško jezero«.
3. člen
POGODBENA VREDNOST DEL
Vrednost naročila po tej pogodbi znaša:
5.000 KOM

10.000 KOM

15.000 KOM

TISK IN GRAFIČNO
OBLIKOVANJE KNJIGE
»CVET SKRIVNOSTI«
BREZ 20 % DDV

EUR

EUR

EUR

DDV 20 %

EUR

EUR

EUR

TISK IN GRAFIČNO
OBLIKOVANJE KNJIGE
»CVET SKRIVNOSTI« Z
20 % DDV

EUR

EUR

EUR

Za vsa morebitna dodatno naročena dela izven obsega te pogodbe nastala po naročilu investitorja bo
izvajalec predhodno oblikoval ponudbo in jih izvedel po potrditvi investitorja.
PLAČILNI POGOJI IN OBRAČUN DEL
4. člen
Naročnik bo opravljena pogodbena dela plačeval na osnovi izdanega računa.
Izvajalec bo račun izstavil skladno z zagotavljanjem sredstev iz projekta LIFE 06 NAT/SLO/
000069 Presihajoče Cerkniško jezero
Račun bo investitor plačal v 30. dneh (ponudnikov plačilni rok) po potrditvi začasnih situacij, v
okviru zagotovljenih finančnih sredstvih za izvedbo TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE
KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«
Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca št. ______________________________________
pri banki ________________________________________________________________________
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ROK DOKONČANJA DEL
5. člen
Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v skladu s terminskim planom
naročnika in dela končati do vključno 24.12.2009.
Izvajalec mora po potrebi ali na zahtevo investitorja angažirati dodatno delovno silo ali pogodbena
dela izvajati tudi v podaljšanem in nočnem delovnem času, da bi zagotovil dokončanje del v roku.
Naročnik mora najkasneje do 24.12.2009 prejeti priporočeno pisno obvestilo izvajalca, da so
pogodbena dela dokončana.
Če naročnik do 24.12.2009 ne prejme obvestila iz predhodnega odstavka tega člena pogodbe, je
izvajalec z rokom dokončanja pogodbenih del v zamudi.
6. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu s terminskim planom.
Dokončanje del ne sme prekoračiti končnega roka.
Rok dokončanja del se lahko ustrezno podaljša v naslednjih primerih:
-

v primeru višje sile,
v primeru oblastvenih ukrepov in drugih državnih organov, ki bi onemogočili normalno
nadaljevanje del,
če se zaradi nepredvidenih del ali presežnih del pogodbena vrednost poveča za več kot 10%.

V primeru prvih dveh točk je potrebna obojestranska ugotovitev.
Zakasnitve katere bi nastale iz zadnje točke se ugotovijo ob priliki finančnega obračuna opravljenih
del. Za tako ugotovljene dneve se podaljša pogodbeni rok gradnje.
Pri naročilu nepredvidenih del je potrebno ugotoviti njihov vpliv na izvedbeni rok z vpisom v
gradbeni dnevnik.
OBVEZNOSTI NAROČNIKA
7. člen
Naročnik se zaveže:
 predati izvajalcu fotografski in tekstualni material
 sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo;
 tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv
na izvršitev prevzetih del;
 urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe.
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OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8.člen
Pogodbena vrednost iz 3. člena pogodbe zajema tudi vsa pripravljalna dela.
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno dokumentacijo ter da so mu razumljivi in
jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
GARANCIJSKA DOBA
9. člen
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se
vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja upravičen
odpraviti naročnik na račun izvajalca.
10. člen
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake, odpraviti v dogovorjenem roku.
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen
odpraviti naročnik in to na račun izvajalca.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
11.člen
Pooblaščeni predstavniki investitorja so:
za vse spremembe in dodatke k pogodbi Tanja Vasilevska.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je: _________________________________________________
DODATNA DELA
12. člen
Izvajalec je zavezan opraviti tudi dodatna dela, ki jih zahteva investitor. Za izvedbo dodatnih del
skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi.
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ZAVAROVANJE DEL IN NEVARNOST
13. člen
Nevarnost in škodo naključnega uničenja ali poškodovanja pogodbenih del nosi izvajalec do
primopredaje investitorju.

RAZVEZA POGODBE
14. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če se med izvajanjem izkaže, da bo izvajalec zamudil z
izvedbo pogodbenih del za več kot 30 dni ali če ne bo dosegel s pogodbo predvidene kvalitete
pogodbenih del.
OSTALO
15. člen
Izvajalec je dolžan svoje podizvajalce plačevati skladno s sklenjenimi pogodbami. Če naročnik
ugotovi, da izvajalec krši to pogodbeno določilo in utegne zaradi tega nastati zamuda ali bo to
vplivalo na kvaliteto pogodbenih del, sme nesporno opravljena pogodbena dela, ki so jih izvedli
podizvajalci, plačati direktno njim, izvajalcu pa zmanjšati situacije in plačila za znesek tako
izvršenih plačil podizvajalcem.
Priloge k pogodbi so:
projektna dokumentacija
upravna dokumentacija
razpisni pogoji investitorja
ponudba izvajalca z dne _____________.
Priloge k pogodbi se poleg pogodbe uporabljajo za ugotavljanje pravic in obveznosti ter volje
pogodbenih strank in to v zaporedju, kot so navedene. Če je karkoli v prilogah v nasprotju s črko ali
duhom pogodbe, se uporabljajo določila pogodbe.
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBENIH DEL
16. člen
Obseg, vrsta in cene določene po tej pogodbi, se lahko spremenijo le po predhodnem pisnem nalogu
ali soglasju naročnika. Spremembe lahko predlagata obe stranki in jih sporazumno skleneta v pisni
obliki.

22

LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero, Zbiranje ponudb za tisk in grafično oblikovanje knjige
»Cerkniško jezero«
Notranjski regijski park, Tabor 42, 1380 Cerknica

USTAVITEV IN PREKINITEV DEL
17. člen
Naročnik lahko kadarkoli ustavi ali prekine dela. Če naročnik ustavi ali prekine dela, pa ne gre za
krivdo izvajalca, je izvajalec upravičen do celotnega plačila vseh do tedaj opravljenih del.
ODSTOP OD POGODBE
18. člen
Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez nadaljnjih obveznosti do izvajalca:
1. če izvajalec ne začne z izvedbo del v roku določenem s to pogodbo niti v naknadnem roku,
ki mu ga pisno določili naročnik;
2. če izvajalec prekine z deli brez upravičenega vzroka in soglasja naročnika;
3. če izvajalec ne upošteva drugih zakonsko in strokovno nespornih zahtev naročnika.
Izvajalec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do naročnika:
1. če naročnik ne izpolni obveznosti do izvajalca v roku 30 dni od prejema pisnega opomina;
2. če naročnik zahteva od izvajalca zakonsko in strokovno sporne rešitve.
Naročnik je kljub odstopu katerekoli stranke dolžan plačati do takrat opravljeno delo, zato pa lahko
z odplačanimi deli v celoti razpolaga v skladu z določili te pogodbe.
V primeru pobotanja in izpolnitve obvez se delo avtomatsko nadaljuje, roki pa se proporcionalno
podaljšajo. Za nadaljevanje dela stranki sklenejo aneks k pogodbi.

REŠEVANJE SPOROV
19. člen
Morebitne nesporazume, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno. V primeru, da stranki ne bosta mogli doseči soglasja, je za reševanje
sporov pristojno stvarno pristojno sodišče.
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KONČNE DOLOČBE
20. člen
Vse spremembe in dopolnitve so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k pogodbi.
Pogodba stopi v veljavo s podpisom obeh pogodbenih strank na vsak list pogodbe. Za datum
sklenitve se šteje zadnji podpisani datum. Ta pogodba je sestavljena v štirih izvodih, ki imajo vsi
lastnosti izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva podpisana primerka.

Cerknica:

Cerknica:

direktor,

NOTRANJSKI REGIJSKI PARK
direktor, Valentin Schein

Podpis odgovorne osebe ponudnika

Podpis odgovorne osebe naročnika

MP

MP
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Naslovnica na pisemski ponudbi

POŠILJATELJ:
_______________________
_______________________
_______________________
_______________________
PONUDBO PREVZEL:
Vpiše se datum in uro prevzema
Datum:

ura:

(vpiše naročnik)

Notranjski regijski park
Tabor 42
1380 Cerknica

NE ODPIRAJ – PONUDBA!
TISK IN GRAFIČNO OBLIKOVANJE KNJIGE »CERKNIŠKO JEZERO«
Številka objave na portalu javnih naročil:
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