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I.

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI
FAKULTETA ZA STROJNIŠTVO
AŠKERČEVA 6
1000 LJUBLJANA

1. PREDMET NAROČILA:
Predmet naročila je čiščenje prostorov FS na Aškerčevi 6, Jamova 12 in Tržaška 2, Ljubljana,
vse v obsegu 7.682,00 m2, v kvaliteti in rokih definiranih s to razpisno dokumentacijo.
Predmet naročila je okolju prijazna storitev čiščenja.
Podrobnejši opis in kvadratura čistilnih površin sta navedeni v Prilogi I (Čistilne površine
prostorov FS)
Ogled objekta je za ponudnike možen dne 18.10.2016, ob 9.00 uri, kontaktna oseba: g.
Vincenc Tomc, tel.: 01/4771-641.
Pooblaščen predstavnik ponudnika se mora na ogledu izkazati s pooblastilom. Ponudnik, ki
se ogleda ne bo udeležil, se ne more sklicevati na dejstva, ki bi mu lahko bila znana, če bi se
ogleda udeležil. Ogled bo voden.
2. POVABILO ZA ODDAJO PONUDBE:
Naročnik na podlagi 40. člena ZJN-3 »odprti postopek« vabi ponudnike, da podajo svojo
ponudbo za izvedbo naročila, v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko vsak
gospodarski subjekt, registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter je strokovno usposobljen za njihovo izvajanje.
Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.
3. ROKI:
začetek izvajanja storitev čiščenja:

po pravnomočnosti postopka javnega naročanja oz. s

veljavnost pogodbe:

podpisom pogodbe
2 leti po sklenitvi pogodbe

Naročnik dodatno pojasnjuje, sklepa za izvajanje storitev od pravnomočnosti postopka dalje
do poteka veljavnosti pogodbe. Pogodba se sklene za 2 leti od dneva podpisa.
4. PREDLOŽITEV PONUDBE:
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom “PONUDBA – NE
ODPIRAJ” in navedbo predmeta naročila »ČIŠČENJE PROSTOROV FS«.
Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika oz. poslovodečega
ponudnika ali po navadni pošti.
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Zahtevana oblika ponudbe:
Ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju formata A4. Zaželjeno je, da so
posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na katerih so navedeni naslovi
posameznih poglavij.
Zaželjeno je, da je ponudbena dokumentacija preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora
biti zavezana in zapečatena, da listov ni mogoče neopazno odvzemati in dodajati in to na tak
način, da se omogoči njen pregled brez njenega razvezovanja. Vsi listi morajo biti oštevilčeni
in na mestih, kjer je to označeno s strani ponudnika podpisani in žigosani.
V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne odgovarja za
predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno odprte ponudbe iz tega
razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku.
Dokumenti, ki se zahtevajo v originalu, so lahko tudi notarsko overjene fotokopije, razen
zahtevanega finančnega zavarovanja, s tem, da originalni dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni od datuma oddaje ponudbe. Veljajo samo brezpogojna finančna zavarovanja, kot so
zahtevana v tej razpisni dokumentaciji.
5. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE:
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele do dne 15.11.2016 do 12.00 ure (ne glede na
način dostave) na naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva
6, 1000 Ljubljana, dekanat.
6. MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB:
Na naslovu Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo, Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana, v
sobi dekanov, v 1. nadstropju, dne 15.11.2016, ob 13:00 uri.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti
pisna pooblastila za sodelovanje na odpiranju. Samo predstavniki, ki so predložili pooblastila
ali jih prinesli seboj na odpiranje, imajo pravico dajati pripombe v postopku odpiranja
ponudb.
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe
ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Strokovna komisija bo vrnila tudi ponudbe, ki bodo
predčasno odprte zaradi nepravilne označbe.
O odpiranju ponudb bo komisija sproti sestavila zapisnik, ki bo vsem ponudnikom
posredovan v 3 delovnih dneh preko elektronske pošte, katero bodo v svoji ponudbi navedli
kot kontaktno.
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost
z DDV) mora biti izražena v evrih.
2. Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani zakonitega
zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti
zastopnik) podpisane razpisne obrazce (tudi ESPD) ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju
pogojev in finančna zavarovanja, oz. vse, kar je zahtevano s to dokumentacijo.
3. Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa
prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami in številkami. Vsi listi morajo biti oštevilčeni in na
mestih, kjer je to označeno s strani ponudnika podpisani in žigosani.
Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe
oz. zakonitega zastopnika.
Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni razpisni
dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje
ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena kot nedopustne.
Naročnik bo izbral dopustno ponudbo. »Dopustna ponudba« je ponudba, ki jo predloži
ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za
sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil
za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.
Če bo naročnik ugotovil, da ponudba ni dopustna, jo bo izločil.
4. Postopek oddaje naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter Zakonodajo
EU:
- ZJN-3 – 40. Člen – odprti postopek
- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12,
2/13 in 89/14)
- Obligacijski zakonik (OZ – UPB1, Ur.l. RS, št. 97/2007);
- vsa pozitivna zakonodaja ter drugi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo
področje, na katera se nanaša naročilo.
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.
Sestanka s ponudniki ne bo, bo pa mogoč ogled prostorov, kot je bilo navedeno.

Čiščenje prostorov FS, razpisna dokumentacija

Stran: 4/20

5. Sprememba razpisne dokumentacije:
Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot
odgovor na zahtevana pojasnila najkasneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. V
primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb.
6. Variante ponudb:
Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb. Upošteval bo samo
osnovno ponudbo. Če iz ponudbe ne bo mogoče določiti, kaj je osnovna ponudba, bo
naročnik izločil ponudbo v celoti.
7. Preveritev ponudb:
Naročnik bo pravočasne ponudbe razvrstil glede na merila (preveril ali je ponudba, ki je
glede na merila prvo uvrščena, dopustna) in predhodno preveril ponudbe z vidika
ustreznosti zagotavljanja naročnikovih zahtev glede predmeta javnega naročila. Naročnik bo
preveril, ali pri ponudbi, ki je glede na merila prvouvrščena, obstajajo razlogi za izključitev in
ali ponudnik izpolnjuje pogoje za sodelovanje. V kolikor bo ugotovil, da je prvouvrščena
ponudba nedopustna, po preveril dopustnost naslednje ponudbe v skladu z razvrstitvijo po
merilih.
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil neresnična in
zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka in o tem obvestil Državno
revizijsko komisijo, kot prekrškovni organ.
8. Veljavnost ponudbe:
Ponudba mora veljati najmanj 60 koledarskih dni od datuma oddaje ponudb. V primeru
krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči.
9. Spremembe in umik ponudbe:
 Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev
ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti menico za resnost ponudbe.
 Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je
dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
 Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti
ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje finančnega zavarovanja.
10. Izločitev ponudbe:
Naročnik bo izločil ponudbo, če bo naročnik ugotovil,
 da jo je predložil ponudnik, za katerega obstajajo razlogi za izključitev in ki ne izpolnjuje
pogoje za sodelovanje,
 njegova ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih
specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,
 ki ni prispela pravočasno,
 pri njej je dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija,
 naročnik jo je ocenil za neobičajno nizko in
 ponudbena cena presega zagotovljenih sredstev naročnika.
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III. MERILA ZA IZBIRO
Naročnik bo izbral EKONOMSKO NAJUGODNEJŠO
naslednje merilo za ocenjevanje:

PONUDBO, pri čemer bo upošteval

 kriterij cena do 95 točk (Tce)
 kriterij zaposlitve delavke, ki že čisti na objektu 5 točk (Tz)
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel največje število točk v skladu s spodaj navedeno formulo in
bo v celoti izpolnjeval vse zahteve iz te razpisne dokumentacije.
T skup = Tce + Tz
Pri ocenjevanju se točke seštevajo. Ponudnik lahko zbere največ 100 točk.
Če bosta dva ali več ponudnikov dosegla isto število točk, bo izbran tisti, ki bo prej predložil
ponudbo.
Obrazložitev meril
 Kriterij cena (Tce do 95 točk)
Število točk ponudnika se izračuna po formuli:
Tce
Cdej
Cmin

Tce = 95 x (Cmin / Cdej)

Število točk doseženo iz naslova ponudnikove cene
Vrednost (cena) ponudbe obravnavanega ponudnika
Najmanjša vrednost (cena) med ponudniki



Kriterij zaposlitve delavke od trenutnega ponudnika za polni delovni čas in čas trajanja
pogodbe po tem razpisu, ki že čisti na objektu, (Tz do 5 točk)
V kolikor bo ponudnik ponudil zaposlitev delavki za polni delovni čas od trenutnega ponudnika,
ki že čisti na objektu, se ponudba ovrednoti z naslednjo vrednostjo (OBR-0):
Zaposlitev delavke
Brez zaposlitve delavke

5 točk
0 točk

V primeru, da več ponudnikov doseže skupaj enako število točk, bo izbran tisti ponudnik, ki bo
ponudil nižjo ceno.
Naročnik ni obvezan sprejeti niti najcenejše niti katere koli izmed ponudb ali oddati naročila, če
nobena ponudba ne ustreza vsem zahtevam naročnika.
III.1 Ponudbena cena
Ponudbena cena mora biti fiksna za obdobje dveh let in mora vključevati vse stroške vključno s
stroški vseh potrebnih čistil, uporabo potrebnih strojev, čistilnih sredstev, tehnične preme, vrečk
za smeti, in morebitne popuste oz. vse stroške, ki so potrebni za izvedbo del.
V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški in popusti in sicer:
 cena mora zajemati vse storitve čiščenja v skladu s specifikacijo;
 naročnik ne bo upošteval popustov ali drugih posebnih ugodnosti, ki so prikazani posebej
oz. niso vključeni v ponudbeno ceno;
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 v ponudbeno ceno morajo biti vključeni vsi stroški (stroški plač delavcev, zakonske
obveznosti iz rezultatov poslovanja, druge dajatve povezane s prevoznimi ali
zavarovalnimi storitvami, stroški dostave materiala in sredstev na lokacije naročnika,
 v ponudbeno ceno morajo biti zajeti vsi stroški čistil, plastičnih vrečk v koših in ostalih
pripomočkov, ki so potrebni za izvedbo predmetnega javnega razpisa.
Ponudnik ne bo upravičen do dodatnih plačil.
III.2. Rok plačila
V skladu s 4. členom ZIPRS1314-C naročnik zahteva 30 dnevni plačilni rok od datuma izdaje
računa. V skladu s 26. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike
(Ur. list RS, št. 59/2010, 111/2013) mora ponudnik javnega naročnika uporabljali UJP enotno
vstopno oziroma izstopno točko za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v
elektronski obliki ( v nadaljevanju eRačuni), ki jih izdajajo in prejemajo proračunski uporabniki
(eRačune morajo proračunski uporabniki prejemati in izdajati le prek UJP).
Trajanje izvajanja storitev: dve leti od sklenitve pogodbe (24 mesecev).

IV. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Ponudnik je upravičen sodelovati v postopku oddaje predmetnega javnega naročila, v kolikor
niso podani razlogi za izključitev, kot so podani v nadaljevanju in so izpolnjeni pogoji za
sodelovanje, kot so podani v nadaljevanju. Izpolnjevanje posameznega pogoja ponudnik
dokazuje na način, kot je navedeno pri posamezni zahtevi. Vsebina izpolnjenih obrazcev mora
ustrezati zahtevam iz obrazca, podanega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ne
glede na način izpolnjevanja. Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in
vsebino podatkov oz. drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno
naročilo.
Ponudnik mora v ponudbi navesti podatke o ponudniku s seznamom pooblaščenih
predstavnikov ponudnika s primerki njihovih podpisov z navedbo podlage, na osnovi katere
osebe podpisujejo dokumente v imenu in za račun ponudnika (zakoniti zastopnik ali
pooblaščenec). V seznam pooblaščenih predstavnikov morajo ponudniki navesti vse zakonite
zastopnike. Prokuriste in pooblaščence je potrebno v seznam navajati le v primeru, da le ti
podpisujejo dokumente, ki so predloženi v ponudbi. V primeru navajanja pooblaščencev morajo
biti seznamu priložena pooblastila za podpis.
IV.1. Razlogi za izključitev
a) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so
opredeljeni v prvem odstavku 75. Člena ZJN-3 .
Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev gospodarski subjekt v ponudbi priloži ESPD obrazec in
obr. 9 »Soglasje za pridobitev osebnih podatkov«.
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Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru SKUPNE ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
b) Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti
v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne
izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje
zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.
Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev gospodarski subjekt v ponudbi priloži ESPD obrazec.
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru SKUPNE ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
c.) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika:
 če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz 110. Člena –
ZJN-3;
 če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države
dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev gospodarski subjekt v ponudbi priloži ESPD obrazec.
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru SKUPNE ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev
d.) Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključiti ponudnika, če se je nad njim začel
postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske
družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove
poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim
začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
Kot dokaz neobstoja razloga za izključitev gospodarski subjekt v ponudbi priloži ESPD obrazec.
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru SKUPNE ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.
e.) Če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju bistvenih določil iz pogodbe, zaradi česar je
naročnik predčasno odstopil od pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge
primerljive sankcije.
Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preverjal po lastnih evidencah.
IV.2 Pogoji za sodelovanje
a)Ponudnik mora biti registriran pri pristojnem organu in mora imeti v temeljnem aktu družbe
določeno dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
V zvezi z navedenim mora ponudnik priložiti ESPD obrazec.
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b)Ponudnik v zadnjih šestih mesecih, pred skrajnim rokom za oddajo ponudb na podlagi
predmetnega javnega naročila, ni imel blokiranega posameznega računa več kot 15 dni (skupno
število blokade na posameznem računu).
Za dokazovanje navedenega pogoja mora ponudnik priložiti BON-2 obrazec iz katerega bo
razvidno, da posamezni račun ni bil blokiran v skupnem trajanju več kot 15 dni v zadnji šestih
mesecih pred oddajo ponudb.
c.) Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 3 letih opravljali storitev čiščenja za vsaj 2 različna
naročnika v vrednosti vsake reference najmanj 55.000 EUR letno brez DDV.
Ponudnik mora v ponudbo predložiti potrditev naročnikov za referenčna dela, s katerimi
izkazuje tehnično sposobnost.
Potrditev naročnikov naj bo pripravljena na obrazcu 6. V kolikor potrditev ne bo izdana na tem
obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, ki so opredeljeni v
zahtevanem obrazcu.
Naročnik bo upošteval le referenčna dela, ki so navedena v ponudbi. Naročnik si pridržuje
pravico, da za posamezno referenčno delo zahteva še dodatna dokazila.
Dokaz: (ESPD in Razpisni obrazec št. 6, 6a).
d)Ponudnik mora razpolagati s strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila in so
odgovorni za izvedbo razpisanih del .
Dokaz: (Razpisni obrazec št. 7, 7a).
Pogoj: Ponudnik mora zagotoviti, da bo celoten čas trajanja pogodbe čistil prostore FS z vsaj 5
delavci, ki bodo izvajali storitev čiščenja 5 dni v tednu, po 8 ur dnevno (1 delavec od 6.00 do
14.00, 3 delavci od 13.00 do 21.00 in 1 delavec od 10.00 do 18.00) in enim nadzornikom, ki
mora biti prisoten na objektu 1x tedensko. V primeru angažiranja kadra, ki niso državljani
Republike Slovenije, mora takšen kader imeti potrdilo o znanju slovenskega jezika.
Ponudnik je pri pripravi ponudbe dolžan upoštevati vsaj 5 delavcev s končano osnovno šolo, ki
morajo biti prisotni, kot je zahtevano v razpisnem obrazcu. Prisotnost na delovnem mestu bodo
morali delavci izkazati z registracijo delovnega časa na sistemu naročnika. Individualne kartice za
registracijo delovnega časa zagotovi naročnik. Delavci morajo opravljati storitve čiščenja dnevno
vsaj zahtevano število ur. Storitve čiščenja morajo biti strokovno vodene in nadzorovane s strani
pooblaščenega delavca izvajalca, ki mora imeti višjo ali visoko izobrazbo ustrezne smeri.
Nadzornik mora svojo prisotnost evidentirati v knjigi prisotnosti pri receptorju.
Storitve čiščenja se morajo izvajati s strokovno usposobljenimi delavci, skladno s pravili stroke,
kvalitetno in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi,
tehničnimi soglasji, navodili, priporočili ter normativi).
Naročnik bo ves čas pogodbenega razmerja preverjal ali je kvaliteta opravljenih storitev enaka
zahtevani ter ali izbrani ponudnik opravlja storitev skladno s predloženo ponudbo. Ponudnik, ki
bo izbran kot najugodnejši mora imeti po sklenitvi pogodbe na razpolago z razpisom določeno
število delavcev in tehničnih sredstev.
Delavci izvajalca morajo biti natančno seznanjeni s postopki ločenega zbiranja in odstranjevanja
odpadkov.
Vsa navodila morajo biti skladna z opisom tehnologije čiščenja in jih morajo delavci dejansko
upoštevati pri svojem delu. Ponudnik lahko izhaja iz Načrta čiščenja (opredeljen v Prilogi I,
Čistilne površine prostorov FS)ali pa podate vašo interno tehnologijo čiščenja z vsemi postopki,
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pripomočki in procesom dela, ki pa mora biti najmanj tako kakovostna ali boljša od zahtevane.
Ponudnik mora predložiti tudi opis tehnologije nadzora izvajanja čiščenja na objektih naročnika.
Pri tem mora navesti način beleženja in potrjevanja skladnosti izvajanja čiščenja z načrtom
čiščenja. Opisati mora način pisne komunikacije s kontrolorjem, saj mu na tak način omogoča
dnevno obveščanje o izvajanju storitve na objektu. S potrjevanjem svojih obveznosti čistilke tudi
potrdijo svoje delo, ki so ga opravile oz. sporočijo zakaj nekaj ni bilo opravljeno.
Storitve čiščenja se morajo organizirati in izvajati ekonomično, racionalno in tako načrtovano, da
so pri čiščenju zajeti vsi predmeti v prostoru.
Naročnik si pridržuje pravico, da v času trajanja pogodbe spremeni opremo v posameznih
objektih, poslovalni čas, vrsto in obseg posameznih vrst čistilnih površin ter uro obveznega
začetka in zaključka delovnega časa delavcev - čistilcev.
Dokaz: Ponudnik priloži opis tehnologije čiščenja in opis tehnologije nadzora izvajanja čiščenja
na objektih naročnika, kot pogoj za sodelovanje.
Izvajalec je dolžan razporediti delavce, tako da začnejo in končajo delo ob uri, ki jo zahteva
naročnik za posamezne objekte. V izjemnih primerih (interventna čiščenja po prireditvah,
poplavah, nesrečah, vlomih ipd.) mora izvajalec opraviti storitve čiščenja tudi izven
načrtovanega delovnega časa v roku, ki ga določi naročnik. Odzivni čas je 2 uri.
Izvajalec del je dolžan seznaniti vse delavce, ki opravljajo storitve čiščenja z njihovimi dolžnostmi
in strogo prepovedati:
 odnašanje stvari in predmetov iz prostorov naročnika
 vpogled v akte, poslovne papirje ali strokovno dokumentacijo naročnika
 odpiranje omar, predalov ali drugih zaprtih ali zaklenjenih delov pohištva
 uporabo računalniške in druge opreme naročnika
 navzočnost oseb, ki niso v funkciji opravljanja storitev čiščenja
 kajenje v prostorih naročnika, uporabo telefona, razen v službene namene.
Delavci izvajalca so dolžni skrbeti za zaklepanje prostorov oz. stavb, zapiranje oken, ugašanje
luči, zapiranje pip in dosledno vključevanje alarmnih naprav. Izvajalec je v celoti odgovoren za
varnost objektov, v katerih opravljajo storitve njegovi delavci izven poslovalnega časa naročnika.
Izvajalec se zavezuje, da bo od svojih delavcev dosegel spoštovanje poslovnih skrivnosti
naročnika in je odškodninsko odgovoren za povzročeno škodo, ki bi jo utrpel naročnik. Prav tako
je izvajalec odgovoren za škodo na delovnih sredstvih, opremi in napravah naročnika, ki jo zaradi
malomarnosti ali nestrokovnosti povzročijo delavci, ki opravljajo storitve čiščenja. O nastanku
škode je izvajalec dolžan takoj obvestiti naročnika. Povzročena škoda se ugotavlja ob skupnem
ogledu predstavnikov obeh strank.
Izvajalec je dolžan takoj nadomestiti odsotnega delavca in odstraniti z dela delavca, ki svoje delo
opravlja nekvalitetno, nepravočasno, oziroma kakorkoli v nasprotju z zahtevami naročnika.
e) Ponudnik izpolnjuje zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju
Na podlagi Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 102/2011, 18/2012, 24/2012,
64/2012, 2/2013 in 89/2014, v nadaljnjem besedilu: Uredba) se pri storitvah čiščenja upoštevajo
okoljski vidiki. Proizvodi, ki jih bo uporabljal ponudnik, morajo izpolnjevati temeljne okoljske
zahteve v skladu z Uredbo – Obr. št. 8.
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Temeljne okoljske zahteve za storitev čiščenja:
UNIVERZALNA ČISTILA:
1. univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne sestavine, za
katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih
stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R31 (V stiku s kislinami se sprošča strupen plin.) ali EUH031 (V stiku s kislinami s sprošča
strupen plin.),
- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za vodne
organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno
okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).
Univerzalno čistilo glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine, za katero
velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali previdnostnih stavkov
iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije
ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
- R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv
kože.).
Način dokazovanja
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili,
stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2. Univerzalno čistilo ne sme vsebovati:
a) več kot 0,02 g fosforja na funkcionalno enoto univerzalnega čistila,
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona , ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za
vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
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- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); razen če je
Log Pow3 ≥ 3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF4 ≤ 100, kar pomeni, da biocidi
niso potencialno bioakumulativni.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
- potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve,
ali
- seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže
čistila, vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi
opozorili, stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
- ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
ČISTILA ZA SANITARNE PROSTORE:
1. Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne
sestavine, za Katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
- R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
- R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
- R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske okvare.),
- R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
- R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
- R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
- R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
- R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
- R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
- R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
- R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za
vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
- R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).
Čistilo za sanitarne prostore glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne sestavine,
za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije
ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
Čiščenje prostorov FS, razpisna dokumentacija

Stran: 12/20

– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv
kože.).
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili,
stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2. Čistilo za sanitarne prostore ne sme vsebovati:
a) več kot 1 g fosforja na funkcionalno enoto čistila,
b) biocidov, razen če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje,
c) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za
vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno
okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); razen če je Log
Pow≥3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤ 100, kar pomeni, da biocidi niso
potencialno bioakumulativni.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili,
stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve
3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve, ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
ČISTILA ZA ČIŠČENJE STEKLENIH POVRŠIN
1. Čistilo za čiščenje steklenih površin glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,01 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
– R40 (Možen rakotvoren učinek.) ali H351 (Sum povzročitve raka.),
– R45 (Lahko povzroči raka.) ali H350 (Lahko povzroči raka.),
– R46 (Lahko povzroči dedne genetske okvare.) ali H340 (Lahko povzroči genetske
okvare.),
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– R49 (Pri vdihavanju lahko povzroči raka.) ali H350i (Lahko povzroči raka pri vdihavanju.),
– R59 (Nevarno za ozonski plašč.) ali H420 (Škodljivo za javno zdravje in okolje zaradi
uničevanja ozona v zgornji atmosferi.),
– R60 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H360F (Lahko škoduje plodnosti.),
– R61 (Lahko škoduje nerojenemu otroku.) ali H360D (Lahko škoduje nerojenemu otroku.),
– R62 (Možna nevarnost oslabitve plodnosti.) ali H361f (Sum škodljivosti za plodnost.),
– R63 (Lahko škoduje plodnosti.) ali H361d (Sum škodljivosti za nerojenega otroka.),
– R68 (Možna nevarnost trajnih okvar zdravja.) ali H341 (Sum povzročitve genetskih okvar.),
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za
vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno
okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.).
Čistilo za čiščenje steklenih površin glede na težo ne sme vsebovati več kot 0,1 % posamezne
sestavine, za katero velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
– R42 (Vdihavanje lahko povzroči preobčutljivost.) ali H334 (Lahko povzroči simptome alergije
ali astme ali težave z dihanjem pri vdihavanju.),
– R43 (Stik s kožo lahko povzroči preobčutljivost.) ali H317 (Lahko povzroči alergijski odziv
kože.).
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali
– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili,
stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
2. Čistilo za čiščenje steklenih površin ne sme vsebovati:
a) fosforja,
b) biocidov, za katere velja eno ali več naslednjih standardnih opozoril, stavkov za nevarnost ali
previdnostnih stavkov iz zakona, ki ureja kemikalije, ali Uredbe (ES) št. 1272/2008:
– R50/53 (Zelo strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na
vodno okolje.) ali H400 (Zelo strupeno za vodne organizme.) in H410 (Zelo strupeno za
vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.),
– R51/53 (Strupeno za vodne organizme. Lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke na vodno
okolje.) ali H411 (Strupeno za vodne organizme z dolgotrajnimi učinki.); razen če je Log
Pow≥3,0 oziroma če je eksperimentalno določen BCF ≤100, kar pomeni, da biocidi niso
potencialno bioakumulativni, ali če se uporabljajo kot sredstva za konzerviranje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti:
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje
zahteve, ali
– seznam sestavin čistila s sestavinami, ki posamično predstavljajo več kot 0,01 % teže čistila,
vključno s CAS številko sestavine, če je ta na voljo, in morebitnimi standardnimi opozorili,
stavki za nevarnost ali previdnostnimi stavki, ali
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
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3. Priložena morajo biti jasna navodila za doziranje.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti navodila za doziranje.
4. Razpršilci ne smejo vsebovati potisnega plina.
Način dokazovanja:
Ponudnik mora k ponudbi priložiti potrdilo proizvajalca, iz katerega izhaja, da razpršilci
izpolnjujejo zahteve ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju tehničnih specifikacij in temeljnih okoljskih zahtev za storitev
čiščenja s priloženimi zahtevanimi dokazili (razpisni obrazec št. 8).
f) Ponudnik razpolaga z ustreznimi stroji in tehnično opremo.
Ponudnik nosi vse stroške, ki bi nastali na objektih naročnika zaradi nepravilne, neustrezne ali
malomarne uporabe strojev, tehnične opreme ali čistilnih sredstev.
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju tehničnih specifikacij in temeljnih okoljskih zahtev za storitev
čiščenja s priloženimi zahtevanimi dokazili (razpisni obrazec št. 8).
IV.3 Gospodarski subjekt lahko v skladu z 81. Členom ZJN-3 glede pogojev iz točke IV2 (c) in (d)
po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na
pravno razmerje med njim in temi subjekti. V tem primeru mora gospodarski subjekt naročniku
dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, npr. s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta
namen (npr. pogodba, izjava,..) Naročnik mora v primeru uporabe drugih subjektov preveriti, ali
ti subjekti izpolnjujejo pogoje za sodelovanje iz podčlena IV2 (a) in IV.2 (b) in ali zanje obstajajo
razlogi za izključitev iz točke IV.1

V.

PONUDBA S P PODIZVAJALCI IN SKUPNA PONUDBA

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika, nastopajo še
drugi gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalec). Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki
je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo
o izvedbi javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:
– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
– izpolnjene ESPD obrazec za vsakega podizvajalca v skladu z 79. Členom ZJN-3 ter
– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente.
Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo
torej ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta zahteval neposredno
plačilo mora:
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- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična
številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Predložiti je treba obrazec »Podatki
o podizvajalcu). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila bodo izvajali podizvajalci ter
vrsto storitev, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok
opravljanja storitev, ki jih prevzemajo podizvajalci.
Podizvajalci neobstoj razlogov za izključitev iz prvega, drugega in četrtega odstavka 75. Člena
ZJN-3, izkažejo na način, kot je v tej razpisni dokumentaciji naveden za gospodarski subjekt
Izbrani ponudnik bo moral za vsakega podizvajalca predložiti podizvajalsko pogodbo, iz katere
bo nedvoumno razvidno naslednje:
- del naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec
(natančna navedba vrste in obsega storitve; predmet, količina, vrednost, kraj in rok
opravljanja storitve);
- izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da mu lahko naročnik v imenu in namesto
glavnega izvajalca poravna njegovo terjatev do glavnega izvajalca (Razpisni obrazec št. 2);
- da ponudnik oz. glavni izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa
neposredno plačuje podizvajalcem (Razpisni obrazec št. 2),
Naročnik bo plačeval neposredno plačeval podizvajalcem samo, če bodo to izrecno zahtevali.
Ponudnik lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V tem
primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in izvesti tisti del posla, ki ga z
referencami dokazuje.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene
pogodbo z novim podizvajalcem oboje lahko samo s predhodnim soglasjem naročnika, mora
ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti (če
nov podizvajalec zahteva direktna plačila):
- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu,
- potrdila o izpolnjenih referencah novega podizvajalca, če je ponudnik v ponudbi svojo
usposobljenost dokazoval s sklicevanjem na reference prvotnega podizvajalca.
V kolikor daje skupina izvajalcev skupno ponudbo:
Skupina izvajalcev mora podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz
katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:
- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi naročila,
- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe z naročnikom,
- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,
- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred oddajo ponudbe ves čas
pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,
- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev
naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
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- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in
- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom in
poslovodečim izvajalcem.
VI. FINANČNA ZAVAROVANJA
Za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti v postopku javnega naročila mora ponudnik
naročniku predložiti:
1. Menico z menično izjavo s pooblastilom za vnovčenje za resnost ponudbe v višini 3%
ponujene vrednosti (z DDV) za ponujeno storitev, za celotno obdobje trajanja javnega naročila.
Veljavnost menice je vezana na veljavnost ponudbe.
Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
 če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe ali spremeni ponudbo v
času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila ali
 če ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob
podpisu pogodbe, kot je določeno s to razpisno dokumentacijo.
2. Izbrani ponudnik bo moral predložiti najkasneje v 10 dneh od podpisa pogodbe kot pogoj za
veljavnost pogodbe garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% ponujene vrednosti z DDV za celotno obdobje trajanja storitve. Predloženo finančno
zavarovanje mora biti veljavno še najmanj 30 dni po dnevu izteka veljavnosti pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v roku 10 dni po podpisu pogodbe, se šteje, da je odstopil od pogodbe, naročnik bo vnovčil v
tem primeru predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
Izdana garancija se unovči brez priziva, če izvajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti v
rokih in na način kot je opredeljeno v tej razpisni dokumentaciji in pogodbi. V primeru
predložitve bančne garancije tuje banke se upošteva njena primernost samo v primeru, če ima
boniteto najmanj Fitch rating BBB+.
VII. ZA DOPUSTNO PONUDBO MORA PONUDNIK PREDLOŽITI ŠE
a.)Izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike (Razpisni obrazec št. 5);
b.)Pisna izjava ponudnika, da se strinja z vsebino razpisne dokumentacije za oddajo javnega
naročila (Razpisni obrazec št. 5).
c.)Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec pogodbe (Razpisni obrazec št. 10).
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VIII. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE
1. Naročnik opozarja ponudnika,
 da v času razpisa ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro
določene ponudbe, da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne
sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila
izpolnjena,
 da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki
bi oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije,
 da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših
označb naročnik ne bo upošteval.
 V skladu z 81. členom ZJN-3 se lahko ponudnik glede pogojev v zvezi z ekonomskim in
finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno
javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med
njim in temi subjekti.
2. Če se ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da
je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno
zavarovanje za resnost ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe.
3. Ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne
razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili
ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet naročila in na celotno dokumentacijo
vključno z možnostjo ogleda ponudnik lahko predvidel.
4. Naročnik si pridržuje pravico ustaviti postopek naročanja in zavrniti vse ponudbe ali odstopiti
od izvedbe naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg
del ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov
ponudnikov.
5. Kot določa 35. Člen zakon o integriteti in preprečevanju korupcije organ ali organizacija
javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki
urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javnozasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih
partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri
tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:
 udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali
 je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.
Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega
sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.
Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami tega člena, so
nične.
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Izbrani ponudnik bo moral naročniku na njegov poziv posredovati podatke o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so z njim povezane družbe.
V kolikor bo ponudnik v ponudbi prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost del, ki jih bo
podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000 EUR brez DDV, mora navedene podatke v
navedenem roku posredovali tudi za podizvajalce;
Izbrani ponudnik bo moral podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih
dni od prejema poziva.
Naročnik bo pri oddaji javnega naročila ravnal v skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije.
V ta namen ponudnik (soponudnik in podizvajalec) podpišejo izjavo, ki je sestavni del razpisne
dokumentacije in sicer OBR 4. S podpisom te izjave se v celoti strinja s 35 in 36. Členom zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije.
6. Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za
zaupne podatke oziroma poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
Podatki, ki jih bo ponudnik v ponudbi in ponudbeni dokumentaciji upravičeno označili kot
zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za namene postopka in ne bodo
dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega javnega naročila.
Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje.
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga,
storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru
drugih meril.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso
vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s
predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v
tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere
podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo obravnaval kot takšne tiste
dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh podatkov
in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z
velikimi črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo
določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del označen, v isti vrstici ob desnem
robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike,
da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja
ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki,
ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega zakona, ne bodo
obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.
Če bo po odločitvi o oddaji javnega naročila ponudnik, ki ni bil izbran, zahteval vpogled v druge
ponudbe, bo naročnik postopal v skladu petim odstavkom 35. člena ZJN-3. Če bo naročnik
izvedel popoln pregled vseh ponudb, bo po objavi odločitve o oddaji javnega naročila omogočil
vpogled v ponudbo izbranega ponudnika le tistim ponudnikom, ki bodo oddali dopustno
ponudbo. Če naročnik ne bo opravil popolnega pregleda ponudb, pa bo omogočiti vpogled vsem
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ponudnikom. Naročnik bo ponudniku, ki bo v roku treh delovnih dni po objavi odločitve zahteval
vpogled, bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najkasneje v treh delovnih dneh od
prejema zahteve, razen v tiste dele, ki upoštevaje določbe ZJN-3 predstavljajo poslovno
skrivnost ali gre za tajne podatke v skladu z zakonom, ki ureja dostop do tajnih podatkov ali za
osebne podatke, ki se varujejo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo osebnih podatkov. Vpogled
je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane
informacije lahko naročnik ponudniku zaračuna materialne stroške.
7. Dopustne dopolnitve, popravki ali pojasnila
Če naročnik ugotovi, da so ali se zdijo informacije ali dokumentacija iz ponudbe nepopolna ali
napačna oziroma če dokumenti manjkajo, bo gospodarski subjekt pozval, da v ustreznem roku
predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali
dokumentacijo in sicer samo, če določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev
določenega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se
lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka,
določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če gospodarski subjekt v
roku, kot ga bo v zahtevi določil naročnik, ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo
dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo
izločil.
8. Računska napaka
Naročnik bo preveril ponudbe glede očitnih računskih napak. Izključno naročnik sme ob pisnem
soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb.
Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne sme spreminjati. Ponudnik je dolžan
posredovati zahtevano soglasje v roku, določenem v pisnem zahtevku naročnika.
Če ponudnik ne bo soglaša z popravo računske napake, bo naročnik ponudbo zavrnil.
9. Odločitev o oddaji naročila
Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju ponudb v roku iz 90. Člena ZJN-3 sprejel določitev o
izbiri in jo objavil na Portalu JN. Z dnem objave se odločitev šteje za vročena.
10. Sklenitev pogodbe
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, bo naročnik z »Obvestilom o
pravnomočnosti odločitve o oddaji« obvestil uspešnega ponudnika, da je njegova ponudba
sprejeta in mu istočasno posla v podpis pogodbo.
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