Podpisnik: Korosec Uros 2494356
Izdajatelj: simod-ca-restricted
Številka certifikata: 5ABDB16D
Potek veljavnosti: 23. 03. 2025
Čas podpisa: 22. 11. 2021 14:15
Št. dokumenta: 430-411/2021-2

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

Številka:
Datum:

T: 01 471 22 11
F: 01 471 29 78
E: glavna.pisarna@mors.si
www.mors.si

430-411/2021-2
22. 11. 2021

Zadeva:

Javno naročilo nižje vrednosti - povabilo k oddaji ponudbe

Zveza:

Javno naročilo št. MORS 366/2021 – JNNV, Higiensko vzdrževanje vadbenega bazena

Vabimo vas, da nam na podlagi Navodila o postopkih oddaje javnih naročil nižje vrednosti v Ministrstvu
za obrambo (MO št. 0070-26/2020-9, z dne 04.01.2021) in Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev
epidemije covid -19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo (Uradni list RS, št. 49/2020, z dne
10.04.2020) posredujete ponudbo za izvedbo javnega naročila po postopku nižje vrednosti.
Ponudnik mora, do objavljenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse
naročnikove dodatne objave v zvezi s predmetnim javnim naročilom, na isti spletni strani, kot je
objavljeno povabilo javnega naročila!
1.

OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Oznaka javnega naročila: MORS 366/2021-JNNV
Predmet javnega naročila je higiensko vzdrževanje vadbenega bazena.
Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo.
Naročnik bo z izbranim ponudnikom, za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2024, sklenil
pogodbo v okvirni višini 43.275,00 EUR z DDV. Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene
vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za njeno nedoseganje.
Opis predmeta javnega naročila s tehničnimi zahtevami in drugimi pogoji je razviden v točki 9.
TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA.
2.

ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB

Ponudnik odda elektronsko ponudbo, ki mora biti izdelana v slovenskem jeziku na e-naslov:
glavna.pisarna@mors.si najkasneje do datuma objavljenega na Portalu GOV.SI, pri čemer v
zadevo navede: »PONUDBA - MORS 366/2021 – JNNV, Higiensko vzdrževanje vadbenega
bazena«.
Ponudbena dokumentacija naj bo skenirana in pravilno označena.
Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo
ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe.

Če bo ponudba predložena po poteku datuma in ure, navedene v povabilu k oddaji ponudbe, se šteje,
da je vložena prepozno.
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko
naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni.
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.
3.

PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS št.
45/10 s spremembami in dopolnitvami) se ponudnik zavezuje, da bo naročniku, na njegov poziv in na
predloženem obrazcu, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 EUR brez DDV, zaradi
zagotovitve transparentnosti posla in preprečitvi korupcijskih tveganj, posredoval izjavo oz. podatke o
udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da
so povezane družbe z ponudnikom. Če ponudnik predloži lažno izjavo oz. da neresnične podatke o
navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
4.

VSEBNOST PONUDBE
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati:








5.

Izpolnjen obrazec »Predračun enostavni«,
Prilogo 1 – Osnovni podatki o ponudniku,
Prilogo 2 - Izjava o omejitvah poslovanja,
Priloga P1 – soglasje podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci),
Priloga P2 – udeležba podizvajalca (v primeru nastopa s podizvajalci),
podpisan in žigosan vzorec pogodbe,
dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih in drugih pogojev za sodelovanje na
javnem razpisu iz točke 9, iz katerih bo razviden tudi proizvajalec in tip ponujenega blaga
– OBVEZEN PODATEK, le za del, ki se navezuje na kemikalije.

PREDVIDENA IZVEDBA

Pogodba bo sklenjena za obdobje do 31.12.2024, uporabljati se začne po obojestranskem podpisu
pogodbe.
6.

LOKACIJA IZVEDBE STORITVE

Izvedba storitve: Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig.
7.

CENA IN NAČIN PLAČILA

Ponudnik izpolni Prilogo »Predračun enostavni«, v Excel tabeli z vsemi zahtevanimi podatki; zajeti
morajo biti popolnoma vsi stroški in popusti, naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov.
Ponudnik mora navesti ponudbene cene na naslednji način:
 cena posamezne storitve na enoto mere mora biti izražena v EUR, vsaj na 2 decimalni mesti;

 skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 decimalni
mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč splošno veljavna
pravila zaokroževanja vrednosti,
 če cena ne bo zapisana z decimalnimi mesti, bo naročnik na prvih dveh decimalnih mestih upošteval
vrednost »nič«;
– zajeti morajo biti vsi stroški in popusti;
– naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov;
– ne sme spreminjati vsebine predračuna;
– izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa na naslovu naročnika, z
upoštevanjem, da rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti
veljavna za čas veljavnosti ponudbe in pogodbe;
– navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za posamezno postavko javnega naročila;
– cena vključuje izvedbo storitve na izbrani lokaciji naročnika: Izobraževalni center RS za zaščito in
reševanje, Zabrv 12, 1292 Ig.
Naročnik se zaveže e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem
prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu. Račun mora biti
naslovljen na: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, s pripisom referenčne številke
104.
V primeru, da e-račun ne bo izpolnjen z zahtevanimi podatki, se e-račun zavrne.
8.

NAČIN IN MERILO ZA IZBOR PONUDNIKA

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ob izpolnjevanju vseh zahtev naročnika, najnižja skupna
ponudbena vrednost z DDV.
Naročnik si pred odločitvijo o oddaji JNNV pridružuje pravico do izvedbe pogajanj o vseh elementih
ponudbe. Pogajanja so predvidena na sedežu naročnika, o terminu bodo ponudniki pisno obveščeni. Po
prejemu končne ponudbe bo naročnik odpravil morebitne računske napake ter preveril dopustnost
najugodnejše ponudbe.
9.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA IN DRUGI POGOJI

Izvedba storitev mora biti skladna z zahtevami Pravilnika o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih
morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v bazenih (v nadaljevanju: Pravilnik).
-

1x letno priprava bazena za redno obratovanje,
Redno kalibriranje bazenske tehnike,
Redno izvajanje čiščenja kopališča,
Redno izvajanje priprave bazenske vode,
Redno izvajanje kontrole parametrov,
Lasten vodni sesalec za redno čiščenje bazenskega dna,
Zamenjava sonde klor, pH in Redox - (periodično v skladu s Pravilnikom),
intervencijsko čiščenje – izjemoma (rok izvedbe v max 12 urah).

Kemikalije in čistila za vzdrževanje higiene vode, bazenske školjke, prelivnega žlebu, prelivnih rešetk in
ob bazenskih površin – zagotovi izvajalec za izvedbo (to so kemikalije, ki jih potrebuje izvajalec za
izvedbo zgoraj opisanih storitev). Ponudnik mora zagotoviti usposobljenega varnostnega svetovalca –
usposobljenost izkazuje s potrdilom.

Vse zgoraj navedene storitve se izvedejo najkasneje v roku 36 ur od prejema naročilnega lista
(izjema je intervencijsko čiščenje, ki se mora izvesti najkasneje v 12 urah).
Lokacija izvajanja storitve : bazen ICZR, Zabrv 12, Ig
ZAHTEVE ZA KEMIKALIJE, KI SE UPORABLJAJO ZA PRIPRAVO BAZENSKIH VODA
1. Žveplova kislina,(H2SO4), kvaliteta po DIN EN 15578 žveplova kislina za pripravo bazenskih voda,
razredčena na 40 ± 1 %, z dodanim stabilizatorjem (1%) za varovanje betona;
2. Natrijev hipoklorit (NaOCl), v raztopini, kvaliteta po DIN EN 15077-Natrijev hipoklorit za pripravo
bazenskih voda, koncentracija min. 150 g Cl/l, vsebnost prostih alkalij (kot NaOH) <1 %, vsebnost
kloratov <1%;
3. TCDO kopleks: (Cl4O10 )2 oksidacija neželenih klorovih spojin;
4. HCl - klorovodikova kislina 32%;
5. Sredstvo za prezimovanje bazena (je dezinfekcijsko sredstvo, ki ne vsebuje klora in težkih kovin,
preprečuje rast alg in nastajanje oblog vodnega kamna na stenah bazena, primeren za bazene iz
nerjavnega jekla)
6. Flokulacijsko sredstvo na osnovi visoko bazičnega Polialuminijevega klorida, konc min. 0,7%,
bazičnost min. 45%.
Ponudnik mora biti registrirano na uradu za kemikalije, imeti mora dovoljene za opravljanje dejavnosti
prometa z nevarnimi kemikalijami in za uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T+) in
strupenih snovi(T).
Ponudnik mora izkazati usposobljenost za prevoz nevarnih snovi po cesti (ADR izpiti prevoznika) –
zagotoviti seznam oseb, ki bodo izvajale prevoz nevarnih snovi.
Ponudnik mora predložiti oz. dokazati, da ima zaposlenega varnostnega svetovalca in svetovalca za
nevarne kemikalij ali, da ima z njima sklenjeno pogodbo za opravljanje teh storitev ter predložiti dokaz,
da ima strokovno tehnično osebje za svetovanje in pretakanje v skladiščne posode naročnika.
Izvajalec mora zagotoviti tehnično in zakonsko pravilno pretakanje kemikalije skladno s predpisi iz
varstva pri delu.
Ponudnik mora zagotoviti ponudbo vseh preparatov iz razpisa.
V ponudbi mora biti opredeljen tudi odzivni rok za odpravo napak, ki ne sme biti daljši od 24 ur.
DOKAZILA:
 Veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa z nevarnimi kemikalijami in za
uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot strupenih snovi (T) in zelo strupene (T+) za
obdobje veljavnosti pogodbe.
 Potrdilo o usposobljenosti varnostnega svetovalca.
 Potrdilo o usposobljenosti svetovalca za nevarne kemikalij.
 ADR izpit za prevoznika.
 Seznam strokovno usposobljenega tehničnega osebja.

10.

PODIZVAJALCI

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga del odda v podizvajanje.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število
podizvajalcev .
Ponudnik mora v tem primeru v ponudbi predložiti:
prilogo P1 – SOGLASJE PODIZVAJALCA;
prilogo P2 – UDELEŽBA PODIZVAJALCA;
izjavo o omejitvah poslovanja.
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo mora:
glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s
strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predloži soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalci ne bodo zahtevali neposrednega plačila, bo moral glavni izvajalec najpozneje
v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega
naročila.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem predmetnega javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz drugega in tretjega odstavka te točke in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih
dnevih po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z
obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente – prilogi P1 in P2 ter izjavo o omejitvah poslovanja.
Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je
postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi
novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
11.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Izbrani ponudnik je dolžan bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu iz povabila (Priloga G1), naročniku predložiti najkasneje v
roku 15 (petnajst) dni od sklenitve pogodbe, in sicer v višini 2.000,00 EUR z DDV. Veljavnost finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 30 dni po izteku pogodbenega roka
za izvedbo del.

12.

POJASNILA IN ROK ZA POJASNILA POVABILA K ODDAJI PONUDBE

Vprašanja vezana na javno naročilo, ponudniki pošljejo na e-naslov: glavna.pisarna@mors.si, s
pripisom: »MORS 366/2021-JNNV«, najkasneje do datuma objavljenega na Portalu GOV.SI.
Naročnik bo odgovor objavil na Portalu GOV.SI.
Ponudnik mora, do navedenega roka za oddajo ponudb, spremljati in upoštevati vse naročnikove
dodatne objave, v zvezi s predmetnim javnim naročilom!
13.

OBVESTILO O IZBORU IN SKLENITEV POGODBE

Naročnik bo sprejel odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika in z izbranim ponudnikom sklenil
pogodbo. Naročnik ponudnike o odločitvi o oddaji naročila ne bo posebej obveščal.
Naročnik lahko do sklenitve pogodbe, v postopku oddaje javnega naročila, odstopi od izvedbe javnega
naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima več zagotovljenih
sredstev.

Uroš Korošec
sekretar
generalni direktor
Direktorata za logistiko

Poslano:
-

Portal GOV.SI

PRILOGA 1 – PODATKI O PONUDNIKU
JN MORS 366/2021-JNNV, Higiensko vzdrževanje vadbenega bazena

PONUDBA ŠT.:

, z dne

.

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA
ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA
NASLOV PONUDNIKA
MATIČNA ŠTEVILKA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
NAZIV BANKE
TELEFON
TELEFAKS
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)
KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE

_____________________
Kraj in datum

_______________________________
Žig

Podpis odgovorne osebe

PRILOGA 2

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1
MORS 366/2021-JNNV
Higiensko vzdrževanje vadbenega bazena

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE2 ALI ODGOVORNE OSEBE3 GOSPODARSKEGA
SUBJEKTA)
izjavljam, da gospodarski subjekt (NAVEDBA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA4) ni / nisem povezan s
funkcionarjem in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja v Ministrstvu
za obrambo RS na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20, ZIntPK).
_________________________ Žig
Kraj in datum

_________________________________
Podpis fizične oz. odgovorne osebe

1. odstavek 35. člena ZIntPK:
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 javno-zasebnega 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
- neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih
pravicah, upravljanju ali kapitalu.

_________________________
1Izjava

se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega
naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja iz prvega odstavka
35. člena ZIntPK.
2Navedba

mora vsebovati ime in priimek fizične osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s
katerim je fizično osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO).
3Navedba

mora vsebovati ime in priimek odgovorne osebe, naslov stalnega bivališča ter podatek, s katerim je odgovorno
osebo mogoče jasno identificirati (npr. EMŠO)
4Navedba poslovnega subjekta mora vsebovati naziv poslovnega subjekta, naslov poslovnega subjekta ter podatek, s
katerim je mogoče poslovni subjekt jasno identificirati (npr. matična številka poslovnega subjekta)

8/20

PRILOGA P1
SOGLASJE PODIZVAJALCA
MORS 366/2021-JNNV
HIGIENSKO VZDRŽEVANJE VADBENEGA BAZENA
PODIZVAJALEC
NASLOV (SEDEŽ) PODIZVAJALCA
SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA
MATIČNA ŠTEVILKA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA
NAZIV BANKE
PRISTOJNI FINANČNI URAD
TELEFON
TELEFAKS
ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)
KONTAKTNA OSEBA
ZAKONITI ZASTOPNIK
(desni stolpec izpolni podizvajalec)
ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO
V zvezi z javnim naročilom: MORS 366/2021-JNNV, HIGIENSKO VZDRŽEVANJE VADBENEGA
BAZENA.
ZAHTEVAMO / NE ZAHTEVAMO (OBKROŽI):
da nam v primeru, da bomo sodelovali kot podizvajalec naročnik na podlagi potrjenega računa oz.
situacije s strani glavnega izvajalca, izvaja neposredna plačila za opravljene storitve;
SOGLASJE PODIZVAJALCA
Soglašamo, da nam naročnik namesto ponudnika oz. glavnega izvajalca:
__________________________ poravna našo terjatev do ponudnika oz. glavnega izvajalca.
Ta zahteva in soglasje sta sestavni del oz. priloga pogodbe.
IZJAVLJAMO
da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, naročniku
v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva posredovali podatke o:

9/20

 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,
 da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima
gospodarski subjekt sedež.
__________________
Kraj in datum

Žig

______________________________
Podpis odgovorne osebe podizvajalca

OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira
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PRILOGA P2

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
MORS 366/2021-JNNV
HIGIENSKO VZDRŽEVANJE VADBENEGA BAZENA

V zvezi z javnim naročilom ___________________________________________________ izjavljamo,
DA nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno udeležbo le-tega:
V ponudbi _____________ je podizvajalec _______________________________ (naziv) v skupni
vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti ________________ EUR brez DDV oziroma
_________________ EUR z DDV, kar znaša ______ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni
podizvajalec izvajal ______________________ (navesti del izvedbe) v/na _________________
(navesti kraj izvedbe) do ____________________ (navesti rok izvedbe).

_________________________
Kraj in datum

Žig

_______________________________
Podpis odgovorne osebe ponudnika

OPOMBA:

-

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
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PRILOGA G1 Obrazec zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:
Datum:

(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:
(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA:
(vpiše se številka zavarovanja)
GARANT:
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK:
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja
izbranega ponudnika)
UPRAVIČENEC:
(vpiše se naročnika javnega naročila)
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.
z dne
(vpiše se
številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako
XXXXXX) za
(vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA:
(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:
(nobena/navede se listina)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov
(navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE:
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin,
ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na
območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:
(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli
znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj
navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v
samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se
nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih
obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem
pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod št. 758.
garant
(žig in podpis)
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POGODBA - osnutek
ponudnik osnutek pogodbe podpiše in žigosa s čimer potrjuje,
da je seznanjen in da se strinja z določili pogodbe
ki jo skleneta:
Republika Slovenija, MINISTRSTVO ZA OBRAMBO,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
ki ga zastopa minister mag. Matej Tonin
matična št.:
5268923
davčna št.:
47978457
transakcijski račun: 011006370191114
(v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)
in
………………………………………………..
ki ga zastopa ……………………………………..
matična št.:
identifikacijska št.:
transakcijski račun:
(v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)

Uvodna določba
1. člen
Pogodbeni stranki skleneta pogodbo na podlagi izvedenega postopka javnega naročila nižje vrednosti
MORS 366/2021-JNNV, Higiensko vzdrževanje vadbenega bazena.
Predmet pogodbe
2. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo naročniku izvajal higiensko vzdrževanje vadbenega bazena (v
nadaljevanju: storitev), kot izhaja iz zahtev naročnika iz povabilne dokumentacije in iz ponudbene
dokumentacije, št. _______ z dne ________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe.
Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z
veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal
s strokovno usposobljenimi delavci.
V kolikor bo izvajalec izvajal storitev s podizvajalci, je podroben opis le-teh naveden v poglavju
»podizvajalci« te pogodbe.
Vrednost pogodbe, cene, rok in kraj izvedbe
3. člen
Naročnik bo dajal posamezna sprotna naročila za izvedbo storitev, zato se skupna vrednost pogodbe
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določi okvirno za obdobje od sklenitve pogodbe do 31.12.2024, v višini 43.275,00 EUR z vključenim
davkom na dodano vrednost (v nadaljevanju: DDV). DDV se obračunava skladno z zakonodajo.
Naročnik se ne zavezuje dosegati pogodbene vrednosti in ne nosi odškodninske odgovornosti za
nedoseganje okvirne vrednosti.
Izvajalec bo storitve opravil po cenah:

Z.
Š.

1
2
3
4
5
6

7

8

9
10
11
12
13

OPIS

1 x letno priprava bazena za redno
obratovanje
Redno kalibriranje bazenske
tehnike
Redno izvajanje čiščenja kopališča
Redno izvajanja razkuževanja vode
Redno izvajanja kontrole
parametrov
Zamenjava sonde klor
Žveplova kislina (H2SO4), kvaliteta
po DIN EN 15578 žveplova kislina
za pripravo bazenskih voda,
rezredčena na 40 ± 1%, z dodanim
stabilizatorjem (1%) za varovanje
betona
Natrijev hipoklorit (NaOCl), v
raztopini, kvaliteta po DIN EN
15077- Natrijev hipoklorit za
pripravo bazenskih voda,
koncetracija min. 150 g Cl/l,
vsebnost prostih alkalij (kot NaOH)
<1%, vsebnost kloratov <1%
TCDO kopleks: (Cl4O10) 2
oksidacija neželenih klorovih spojin
HCl - klorovodikova kislina 32%
Sredstvo za prezimovanje bazena
Flokulacijsko sredstvo na osnovi
visoko bazičnega
Polialuminijevega klorida, konc.
min 0,7%, bazičnost min 45%
Intervencijsko čiščenje - izjemoma
(rok izvedbe v max. 12 urah)

Vrednost/
EM brez
DDV v
EUR

EM

Pogodb
Pogodben
ena
a (3-letna)
3-letna
22% (3-letna)
vrednost
količina*
DDV vrednost
brez DDV
z DDV v
v EUR
EUR

leto

3

mesec

24

mesec
mesec

24
24

mesec

24

leto

3

kg

4.320

kg

9.120

kg

120

kg
kg

60
1.200

kg

600

leto

3
SKUPAJ

*1 leto je enako 8 mesecev, ker je bazen v uporabi 8 mesecev na leto
Vse cene vključujejo vse potrebne stroške za izvedbo posamezne storitve iz ponudbe (kilometrino,
dnevnice,…).
Cene za storitve so fiksne za obdobje vsaj 12 mesecev od obojestranskega podpisa pogodbe. Po tem
datumu izvajalec v času trajanja pogodbe lahko spreminja cene za storitve skladno s Pravilnikom o
načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega
sektorja (Uradni list RS, št. 1/04) v soglasju z naročnikom prvič, ko kumulativno povečanje
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dogovorjenega indeksa cen preseže 4% vrednosti, šteto od poteka enega leta od sklenitve pogodbe in
nadalje vsakokrat, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa ponovno preseže 4% vrednosti,
šteto od zadnjega povišanja denarnih obveznosti. Upošteval se bo indeks rasti cen življenjskih
potrebščin. Izvajalec mora za vsako spremembo cen predlagati naročniku nov cenik z oznako datuma
veljavnosti. Cene se lahko spremenijo v višini 80% dogovorjenega indeks rasti cen življenjskih
potrebščin. Naročnik in izvajalec se bosta pogajala o višini spremembe cen in v primeru dogovora
sklenila aneks k pogodbi.
Vse zgoraj navedene storitve se izvedejo najkasneje v roku 36 ur od prejema naročilnega lista (izjema je
intervencijsko čiščenje, ki se mora izvesti najkasneje v 12 urah).
Kraj izvedbe: Izobraževalni center RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12, Ig.
Način naročanja
4. člen
Način naročanja rednih vzdrževalskih storitev:


Naročnik pošlje izvajalcu naročilni list, podpisan s strani odredbodajalca, v katerem navede
vrsto storitve za izvedbo rednega vzdrževanja bazenske vode in tehnike. Vzdrževanje se izvaja
na lokaciji naročnika.

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu dajati navodila.
Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge.
Način plačila
5. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo predvidoma v 5-tih dneh od dneva uspešno opravljene in izvedene storitve,
izstavil in poslal naročniku račun izključno v elektronski obliki (e-račun), opremljen z naročnikovo
številko te pogodbe ter številko naročilnega lista ter priložil naslednje potrjene obrazce s strani
naročnika:

-

podpisan delovni nalog s specifikacijo materiala in dela,
potrdilo o opravljeni storitvi, kar je lahko tudi podpis pooblaščene osebe s strani naročnika na
dobavnici.

E-račun mora biti naslovljen na: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
referenčna številka 22.
Naročnik se zavezuje e-račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem
prejemu listine (e-računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
V primeru reklamacije se e-račun zavrne. Po prejemu novega e-računa, ki se izda po odpravi
reklamacije, se plačilo izvede 30. dan po prejemu novega e-računa. Rok plačila začne teči naslednji dan
po uradnem prejemu listine (e-račun), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikovem naslovu.
V kolikor naročnik ne poravna e-računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati zakonite
zamudne obresti.
(samo za storitev v primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo)
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Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s
strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca
poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka
SI56____________________________odprt pri______________________ . Izvajalec svojemu računu
ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil, kar je pogoj za neposredno
plačilo podizvajalcu. Soglasja podizvajalcev za izvajanje neposrednih plačil naročnika podizvajalcem so
sestavni del in priloga te pogodbe. Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo
obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.
Kakovost storitve
6. člen
Izvajalec bo moral storitve izvajati v pogodbeno določenem roku , strokovno in kvalitetno, z načeli stroke
in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji ter zahtevami naročnika.
Opravljeno storitev se zaključi z obojestransko podpisanim dokumentom (delovnim nalogom, zapisnik o
opravljeni storitvi idr.), kjer so navedeni vsi podatki o opravljenem delu in uporabljenih materialih,
vpisane bodo vse cene v skladu s podpisano pogodbo.
Obveznosti izvajalca
7. člen
Izvajalec mora zagotavljati, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v
skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi. Izvajalec bo pogodbene
storitve izvajal s strokovno z usposobljenimi delavci.
Podizvajalci
8. člen
Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti
podizvajalca.
Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del, naročniku
predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in zahteve
naročnika vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila iz 1. člena te
pogodbe. V tem primeru mora glavni izvajalec med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o
vključitvi podizvajalcev in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v
izvajanje takšnih 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:
-

kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-

priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima
podizvajalcev).
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi.
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli
navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da
naročnik za to da soglasje.
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Glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedeno storitev in izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede
na število podizvajalcev.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah
informacij o podizvajalcih podanih v ponudbi in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava
naknadno vključiti v izvajanje 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:
-

kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

-

priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Glavni izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno,
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno delo.
(opomba: četrti do deveti odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi
navede, da bo dela izvajal s podizvajalci)
Protikorupcijska klavzula
9. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev
posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitve, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku ali posredniku, je nična.
Odstop od pogodbe
10. člen
Naročnik ima pravico od pogodbe odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode, če izvajalec:
- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi
ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen
prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj
na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se proti njemu sproži podobno dejanje
kot rezultat dolga,
- zamudi z opravljeno storitvijo za več kot 30 dni,
- sklene pogodbo z novim podizvajalcem v nasprotju z vsebino poglavja »podizvajalci«,
- ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi.
V kolikor izvajalec po sklenitvi pogodbe/po potrditvi naročila odstopi od pogodbe/naročila in tako ne
izpolni pogodbenih obveznosti iz razlogov na njegovi strani, velja določba o pogodbeni kazni te pogodbe
tudi za neizvedbo storitve.
Prenehanje veljavnosti pogodbe
11. člen
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih
okoliščin:
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-

če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:
o plačilom za delo,
o delovnim časom,
o počitki,
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov
delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za
prekršek, in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj
šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri
podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94.
členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve
nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje,
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.
Pogodbena kazen
12. člen
Če izvajalec pogodbenih storitev, naročenih z naročilnim listom, ne izvaja skladno s pogodbo, je dolžan
naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 15% (petnajst odstotkov) od končne vrednosti naročenih
storitev z DDV.
Izvajalec je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 15% (odstotkov) od celotne vrednosti
pogodbe z DDV, če storitve, ki je predmet pogodbe, ne izvede.
Izvajalec se strinja, da lahko naročnik terjatev iz naslova pogodbene kazni pobota s finančnimi
obveznostmi po tej pogodbi oziroma v kolikor navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben
račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.
Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do
popolne odškodnine.
Skrbnik pogodbe
13. člen
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je _______________, s strani izvajalca pa _________________.
Pooblaščene
osebe
za
nadzor,
realizacijo
in
prevzem
storitve,
so
s
strani
naročnika__________________________, s strani izvajalca pa _______________________________.
Vsi dogovori, ki vplivajo na določila te pogodbe, so brez vednosti in odobritve skrbnika pogodbe nični.
Višja sila
14. člen
Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi pogodbe ni mogla predvideti, se mu izogniti,
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oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega gospodarja, pod pogojem, da dogodek
izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni bila dolžna računati.
Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna sopogodbenika pisno obvestiti o
nastopu in tudi o prenehanju višje sile, poleg tega pa mora sopogodbeniku predložiti verodostojne
dokaze o obstoju in trajanju višje sile najkasneje v dveh dneh po nastopu oz. prenehanju višje sile.
Po končanem delovanju višje sile pogodbeni stranki zapisniško ugotovita morebitne spremembe
obveznosti iz pogodbe ter na podlagi tega skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi. Če se ne moreta
sporazumeti o tem, ima stranka, pri kateri niso nastopile okoliščine višje sile, pravico odstopiti od
pogodbe s pisnim obvestilom drugi stranki. Stranki morata drug drugemu poravnati vse do takrat nastale
obveznosti.
Končne določbe
15. člen
Ta pogodba je sklenjena in veljavna do 31.12.2024.
Naročnik je izvajalcu zavezan za plačila do 31.12.2022, za nadaljnja plačila do izteka te pogodbe pa, ko
bodo izpolnjeni formalni pogoji glede na veljavni zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
oziroma sprejeti proračun za naslednja leta. V kolikor pogoji za nadaljnja plačila ne bodo izpolnjeni, bo
naročnik o tem in o datumu prenehanja pogodbe takoj obvestil izvajalca. Obveznosti in pravice nastale
do dne prenehanja pogodbe sta naročnik in izvajalec dolžna medsebojno poravnati.
16. člen
V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, se obveznosti iz te
pogodbe prenesejo na njegove pravne naslednike.
17. člen
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le, če
so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi. Za spremembo skrbnikov in pooblaščenih oseb
zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugi stranki.
18. člen
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena s pogodbo, uporabljajo
določila Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo).
19. člen
Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno.
V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v
Ljubljani.
20. člen
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en)
izvod.
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je pogodba sklenjena in začne veljati z dnem obojestranskega
podpisa pogodbe.

Številka:
Datum:

NAROČNIK
Republika Slovenija
Ministrstvo za obrambo

IZVAJALEC

Priloge kot sestavni del te pogodbe so:
- ponudba št. ___________ z dne __________ .
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