KRAJEVNA SKUPNOST KOKRICA
Svet krajevne skupnosti
Cesta na Brdo 30, 4000 Kranj
Tel. 04/ 204 52 12, gsm: 040 195 867
e-pošta: Ks.Kokrica@kranj.si

Številka: EJN/P2/2022
Datum: 23.08.2022

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik na podlagi 2. odstavka 21. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju ZJN-3, Ur. L. RS, št.
91/15, 14/18) in Navodila za oddajo evidenčnih javnih naročil št. 430-26/2020-1 z dne 26. 8. 2020,
poziva ponudnike, da oddajo svojo ponudbo za naslednje naročilo z uporabo evidenčnega postopka:
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU:

1.

NAZIV JAVNEGA NAROČILA: VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKIH VEŽIC V KRAJEVNI
SKUPNOSTI KOKRICA

2.

PREDMET IN OBSEG JAVNEGA NAROČILA:

Predmet pogodbe je vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic v Krajevni skupnosti Kokrica.
Izvajalec se zavezuje k izvedbi sledečih storitev:
- vzdrževanje pokopališča in mrliških vežic v Krajevni skupnosti Kokrica
- opravljanje nalog oskrbnika pokopališča v skladu z določili Zakona o pokopaliških in pogrebnih dejavnosti
ter urejanju pokopališč
- druge naloge s področja vzdrževanja po navodilih sveta krajevne skupnosti Kokrica.

3. MERILO ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA
Kot merilo za izbiro najugodnejše ponudbe bo uporabljeno merilo najnižja končna cena z DDV (najnižja
vrednost mesečnega vzdrževanja v EUR ) ponudbenega predračuna.
Naročnik si pridružuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov oziroma da kadarkoli
prekliče ali ustavi povabilo k oddaji ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli
neodvisno od tega, ali se postopek zaključi z izbiro ali ne.
4. POGAJANJA
Naročnik si pridržuje pravico, da bo po pregledu ponudb ponudnike pozval k pogajanjem (v primeru, ko
bodo vse ponudbe presegale naročnikovo ocenjeno vrednost), tako da bodo na posredovano ponudbo
lahko podali še določen popust.
5. ROK ZA IZVEDBO PREDMETA JAVNEGA NAROČILA
Storitve se bodo predvidoma izvajale v obdobju 1.11.2022 do 1.11.2024.
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Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 8000,00 EUR.
6. NAČIN IN ROK PLAČILA
Naročnik bo izvajalcu plačeval izvedena dela/storitve 30. dan od prejema pravilno izstavljenega e-računa.
7. NAČIN, KRAJ IN ROK ZA ODDAJO PONUDBE:
Podpisano in žigosano ponudbo s prilogami, ki jih je določil naročnik, je potrebno oddati po e-pošti.
Pri odpiranju bomo upoštevali vse ponudbe, ki bodo prispele v podpisani skenirani obliki na e-naslov:
ks.kokrica@kranj.si do 30. 8. 2022 do 15.00.
Odpiranje ponudb ni javno.
8.

PONUDBA MORA VSEBOVATI:
a. Ponudba in predračun
b. Izjavo, da ponudnik v celoti sprejema pogoje za oddajo javnega naročila in izjava o
izpolnjevanju pogojev za izvedbo posameznega javnega naročila
c. Izjavo, da poslovni subjekt (ponudnik) / fizična oseba ni povezan s funkcionarjem Mestne
občine Kranj in ni povezan z družinskim članom funkcionarja Mestne občine Kranj in
izjava o nepovezanosti s članom sveta Krajevne skupnosti Kokrica
d. Izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

Veljavnost ponudbe: 31. 11. 2022
Naročnik bo za izvedbo naročila sklenil pogodbo.
9.

KONTAKTNA OSEBA ZA DODATNE INFORMACIJE

Za dodatne informacije in za morebitne oglede lokacij se obrnite na:
DOMEN HVALA, predsednik Sveta KS Kokrica
e-pošta: ks.kokrica@kranj.si
telefon: 040 195 867
S spoštovanjem,
Domen Hvala
Predsednik Sveta KS

Priloge:
-

Priloga 1

-

Priloga 2

-

Priloga 3

-

Priloga 4

Priloga 1
PONUDBA ŠT. ______________
z dne ____________
Naziv naročila: VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA IN MRLIŠKIH VEŽIC V KRAJEVNI SKUPNOSTI KOKRICA

1. PODATKI O PONUDNIKU
Naziv ponudnika
Naslov
Kontaktna oseba
Davčna številka
Številka TRR
Banka
Kontaktna oseba
Telefon
E-pošta

2. PONUDBENA CENA
Ponudbena cena skupaj v EUR z DDV - vrednost
eno mesečnega vzdrževanja
V ponudbeni ceni so zajeti vsi stroški, ki so zahtevani v povabilu k oddaji ponudbe in vzorcu pogodbe.
Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva za celoten čas trajanja pogodbe.

_________________________
(podpis in žig)

Priloga 2
IZJAVA, DA PONUDNIK V CELOTI SPREJEMA POGOJE ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA IN IZJAVA O
IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO POSAMEZNEGA JAVNEGA NAROČILA
Ponudnik:

______________________________________________________________________

S podpisom te izjave, jamčimo:
•
•

•
•
•
•
•

da se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v povabilu k oddaji ponudbe in v
osnutku pogodbe,
da na osnovi pogojev naročnika dajemo svojo ponudbo za izvedbo storitev, navedenih v povabilu k
oddaji ponudbe in v osnutku pogodbe ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmetnih
storitev,
da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo storitev, navedenih v povabilu k oddaji ponudbe
in v osnutku pogodbe,
za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.
imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih storitev
da nismo sorodstveno povezani (civilno in krvno sorodstvo) z nobenim od članov sveta Krajevne
skupnosti Kokrica.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki resnični in jih bomo
ob naročnikovi zahtevi dokazali s predložitvijo ustreznih listin

Kraj in datum:__________________

Ponudnik:
___________________________________
(podpis in žig)

Priloga 3
Iz ja va , d a f i zi čn a o seb a o zir o m a p o s lo vn i su b je kt n i p ov ez an s fu n k cio n ar je m in p o
n jen em v ed en ju tu d i n i p o ve zan z d r u ž in s kim č l an om fu n kc ion ar j a n a n ači n , d o ločen
v p r vem o d sta vku 35 . č l en a Z In t P K in i z ja va o n ep ov eza n ost i s č lan i s v eta kr a je vn e
sku p n o st i

Ponudnik (gospodarski subjekt)
Naziv gospodarskega subjekta:
Naslov gospodarskega subjekta:
ID za DDV:
Matična številka:

ali

Fizična oseba
Ime in priimek:
Naslov fizične osebe:
Davčna številka osebe:
Matična številka osebe:

zgoraj navedeni in spodaj podpisani skladno z določili 1. in 5. odstavka 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Ur. L. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), kot zakoniti zastopnik /
odgovorna oseba / fizična osebe ponudnika v postopku javnega naročanja
izjavljam, da zgoraj navedeni poslovni subjekt (ponudnik) / fizična oseba ni / nisem povezan s
funkcionarjem Mestne občine Kranj in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom
funkcionarja Mestne občine Kranj na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami).
Izjavljam/o tudi, da nismo povezani sorodstveno (civilno in krvno sorodstvo) z nobenim od članov sveta
Krajevne skupnosti Kokrica.

DATUM in KRAJ

ŽIG

PONUDNIK / FIZIČNA OSEBA
ime in priimek zakonitega zastopnika / fizične osebe
in podpis

Priloga 4

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. L. RS,
št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t. j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in
preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v
postopku javnega naročanja podajam naslednjo
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA
Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku
javnega naročanja):
Firma ponudnika:
_________________________________________________________

Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
___________________________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso
vpisane v poslovnem registru: _______________________________________________
Ponudnik je nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA ___ NE ___

Lastniška struktura ponudnika:
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki:
Fizična oseba 1:
Ime in priimek: ________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
__________________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ____________________________________________________

Fizična oseba 2:
Ime in priimek: ________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
__________________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: ____________________________________________________

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: ________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
__________________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _______________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba
nosilec tihe družbe:
Naziv pravne osebe: _________________________________________________________________
Sedež pravne osebe:
_______________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v poslovnem
registru: __________________________________________________________________
Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe (ustrezno označi): DA ___ NE ___
pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:
Ime in priimek: _____________________________________________________________________
Prebivališče - stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna
številka, naselje, občina, poštna številka in kraj):
__________________________________________________________________________________
Delež lastništva ponudnika:
________ %
Tihi družbenik (ustrezno označi): DA ___ NE ___
Če DA, navedite nosilca tihe družbe: _______________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
povezane družbe s ponudnikom:
Naziv pravne osebe: ____________________________________________________________
Sedež pravne osebe: ____________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v poslovnem
registru: __________________________________________________________________
je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:
Naziv pravne osebe: ____________________________________________________________
Sedež pravne osebe: ____________________________________________________________
Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki nišo vpisane v poslovnem
registru: __________________________________________________________________
povezana na način _____________________________________________________________
(ustrezno nadaljuj seznam)
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:
o vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena
z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima
obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;
o vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi
možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega
poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb
in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru
lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o
vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum: _______________
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
__________________________________
Podpis zakonitega zastopnika:
__________________________________
Žig podjetja oz. ponudnika:
__________________________________

V primeru, da je v lastništvu ponudnika udeleženih več oseb, se obrazec ustrezno fotokopira.

