OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

OBRAZCI

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

1.

PRIJAVA

Naziv ponudnika:
Naslov in sedež:
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:
Pristojni davčni urad:
Transakcijski račun:
Zastopnik:
Podpisnik pogodbe:
Kontaktna oseba:
Telefon:
Telefaks:
Elektronska pošta:

Datum:

-

Žig:

V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak partner v skupni ponudbi.

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

2.

PREDRAČUN

PONUDNIK:
ki ga zastopa
dajem naslednji
PREDRAČUN ŠT. ………………………..
Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)
Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno - kot samostojen ponudnik
- s podizvajalci - kot samostojen ponudnik s podizvajalci
- skupno ponudbo - kot partner v skupini ponudnikov
Vrsta storitve

Obračunska
enota

Izvajanje storitev 24 –
urne dežurne pogrebne
službe

pokojnik

Ocena količine
na leto

Vrednost
(brez DDV)

12

Obračunska enota

Vrsta storitve

Osnovni pogreb, ki
obsega prijavo pokopa,
pripravo
pokojnika,
minimalno
pogrebno
slovesnost in pokop,
vključno s pogrebno
opremo

Cena na enoto
(brez DDV)

pokop s krsto

pokojnik

Cena na
enoto
(brez
DDV)
0,00

pokop z žaro

pokojnik

0,00

Ocena
količine na
leto

Vrednost
(brez
DDV)

5

0,00

27

0,00

SKUPAJ:

0,00

Vrsta storitve
Ponujen odstotek koncesijske dajatve za pokopališko dejavnost

% letne
koncesijske
dajatve
0,00%

Ponudniki oddajo ta obrazec v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek
«Predračun«, obvezna priloga Elaborat o ceni storitve 24-urne dežurne službe pripravljen na
lastnem obrazcu se odda v zavihek »Druge priloge«.
Ponudba je veljavna vključno do 21. 1. 2021.

Datum:

-

Žig:

Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.
V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

3.

IZJAVA

Ponudnik:

_________________________________________

Naslov:

_________________________________________

Zastopnik:

_________________________________________

Predmet javnega razpisa: »Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice«
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:
1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi popravki, dopolnitvami,
vzorcem pogodbe ter prilogami in se z vsebino strinjamo;
2. da sprejemamo vse obveznosti, določene z veljavno zakonodajo, občinskimi predpisi,
razpisno dokumentacijo ter vzorcem koncesijske pogodbe;
3. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov
iz uradnih evidenc;
4. da so navedeni podatki v ponudbi točni in lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas
zahteva, da predložimo dodatna pojasnila ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje
postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;
5. da noben od odprtih transakcijskih računov ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred objavo
javnega razpisa ni bil blokiran za več kot tri dni iz naslova neporavnanih obveznosti iz
zakonskega naslova, davčnega naslova ali naslova sodnih izvršb;
6. da imamo zagotovljeno ustrezno zaščito zaposlenih v zvezi s higienskimi in zaščitnimi
postopki pri ravnanju s pokojniki in ob prekopih posmrtnih ostankov;
7. da razpolagamo z ustrezno opremo in delovnimi pripravami ter smo tehnično sposobni izvesti
predmetni javni razpis;
8. da izpolnjujemo vse pogoje, ki jih v zvezi z izvajanjem javne službe, ki je predmet tega
razpisa, postavlja veljavna zakonodaja ter da smo sposobni zagotavljati izvajanje teh storitev
na kontinuiran in kakovosten način, ob upoštevanju veljavne zakonodaje, normativov in
standardov ter ob upoštevanju občinskih predpisov, krajevnih običajev in razpisne
dokumentacije;
9. da imamo zadostno število delavcev, usposobljenih za izvajanje razpisane javne službe;
10. da imamo ustrezne izkušnje in reference na področju izvajanja koncesionirane dejavnosti;
11. da je veljavnost naše ponudbe najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb;

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

12. da bomo najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi koncesijske pogodbe sklenili zavarovanje
odgovornosti za škodo, ki bi jo povzročili občini z nerednim ali nevestnim izvajanjem javne
službe ter za škodo, ki bi jo pri izvajanju ali v zvezi z izvajanjem javne službe, povzročile pri
nas zaposlene osebe uporabnikom ali drugim osebam. Pogodba o zavarovanju bo imela
klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v korist Občine Vodice. Naročniku bomo letno predložiti
dokazilo o zavarovanju odgovornosti in odgovarjali naročniku za škodo, ki bi mu nastala v
zvezi z izvajanjem javne službe.
13. da v kolikor naročnik v skladu z 90. členom ZNJ-3 ustavi postopek javnega razpisa, ne bomo
uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne
neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička.

Datum:

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

4.

SKUPNA PONUDBA

SKUPNA PONUDBA
(priložijo ponudniki v skupni ponudbi)

-

seznam ponudnikov v skupni ponudbi
sporazum o medsebojnem sodelovanju

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

5.

PODIZVAJALCI

Priloge za podizvajalce izpolni samo ponudnik, ki bo nastopal s podizvajalci.
-

obrazec Udeležba podizvajalcev (5.1.)
obrazec Podatki o podizvajalcu (5.2.)
ESPD podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3
Izjava podizvajalca glede plačila (za neposredna plačila) – po potrebi (5.3.)

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

5.1 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
V zvezi z javnim naročilom »Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne
in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice« izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci in sicer v
nadaljevanju navajamo udeležbe le-teh:

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(storitev)

v količini

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(storitev)

v količini

Podizvajalec

(naziv)

bo izvedel

(storitev)

v količini

Datum:

Ponudnik mora izpolniti vse rubrike.
Obrazec se po potrebi fotokopira.

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

5.2

PODATKI O PODIZVAJALCU

PODIZVAJALEC
NASLOV
ZAKONITI ZASTOPNIK
PODIZVAJALCA
TELEFON
FAKS
ELEKTRONSKI NASLOV
MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV
PRISTOJNI URAD FURS-a:
TRANSAKCIJSKI RAČUN
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI

Datum:

Žig:

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

5.3

IZJAVA PODIZVAJALCA GLEDE PLAČILA (za neposredna plačila)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom
izjavljamo:



da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v
vrednosti _______________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji,
da naročniku dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in
vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje in

(ustrezno označite):
[ ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto
glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila
do nas kot podizvajalca;
hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo
sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila za »Podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice«
plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma
situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo
naročniku izstavil izvajalec.
[ ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Datum:

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

6.

IZJAVA O KADROVSKIH KAPACITETAH

Ponudnik:

_________________________________________

Naslov:

_________________________________________

Zastopnik:

_________________________________________

Za potrebe izpolnjevanja pogoja strokovne sposobnosti razpisne dokumentacije za javni razpis:
»Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Vodice« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo
z naslednjimi strokovnimi kadri:
-

najmanj dvema osebama, ki sta usposobljeni za izvajanje razpisane javne službe
izvajanja pogrebne dejavnosti, ki je predmet koncesije in
najmanj šestimi osebami, ki so usposobljene za izvajanje razpisane javne službe
izvajanja pokopališke dejavnosti, ki je predmet te koncesije.

Ime in priimek

Delovno/drugo pogodbeno
razmerje*

Delovno mesto/funkcija

*ponudnik pri delovnem razmerju označi ali je z imenovano osebo sklenjeno delovno razmerje
ali drugo pogodbeno razmerje ter navede firmo, s katero je pogodbeno razmerje vzpostavljeno

Datum:

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

7.

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU USTREZNIH PROSTOROV

Ponudnik:

_________________________________________

Naslov:

_________________________________________

Zastopnik:

_________________________________________

Za potrebe izpolnjevanja pogoja strokovne sposobnosti, razpisne dokumentacije za javni razpis:
»Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Vodice« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo
sledeče prostore:
–
–

v lasti ali najemu imamo primerne prostore, ki omogočajo oskrbo pokojnikov,
v lasti ali najemu imamo primerne prostore, ki omogočajo ustrezno poslovanje s strankami, leti se nahajajo na območju Občine Vodice ali v oddaljenosti največ 30 km od Občine Vodice.

Naslov

Datum:

Namen prostora

Žig:

Oddaljenost od OV

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

8.

IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVOSTI OSNOVNIH SREDSTEV IN OPREME

Ponudnik:

_________________________________________

Naslov:

_________________________________________

Zastopnik:

_________________________________________

Za potrebe izpolnjevanja pogoja tehnične sposobnosti, razpisne dokumentacije za javni razpis:
»Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Vodice« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da razpolagamo
z naslednjimi osnovnimi sredstvi in opremo:

Zahtevana osnovna sredstva/oprema

Število

Opis

Posebno vozilo za prevoz pokojnikov, ki se
uporablja izključno v te namene
Hladilni prostor za pokojnika

Transportna krsta
Oprema za izvajanje pokopališke dejavnosti

Datum:

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

9.

IZJAVA O IZKAZOVANJU REFERENČNIH POSLOV

Ponudnik:

_________________________________________

Naslov:

_________________________________________

Zastopnik:

_________________________________________

Za potrebe izpolnjevanja pogoja strokovne sposobnosti, razpisne dokumentacije za javni razpis:
»Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Vodice« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izkazujemo
najmanj 1 referenčni posel, katerega predmet je bilo opravljanje gospodarske javne službe na
področju opravljanja pogrebne dejavnosti v trajanju neprekinjeno najmanj 2 leti. V primeru, da
referenčni posel do roka za oddajo ponudb še ni zaključen, mora dosedanje trajanje opravljanja
gospodarske javne službe trajati že najmanj 2 leti.

zap.
št.

Naročnik

Obdobje izvajanja
javne službe
od – do

Oseba naročnika, ki lahko potrdi
referenčno delo (ime in priimek, tel., enaslov)

1.
2.
3.

Naročnik si pridržuje pravico, da v postopku preverjanja ponudb od posameznega gospodarskega
subjekta kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled pogodbe oziroma druge dokumente, s katerimi
lahko nedvoumno dokazuje navedene reference.
Opomba: Obrazec se lahko kopira

Datum:

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

10.

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU MINIMALNEGA POGREBA

Ponudnik:

_________________________________________

Naslov:

_________________________________________

Zastopnik:

_________________________________________

Za potrebe izpolnjevanja pogoja strokovne sposobnosti, razpisne dokumentacije za javni razpis:
»Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke
dejavnosti v Občini Vodice« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zagotavljamo
minimalni pogreb v skladu s 3. odstavkom 16. člena ZPPDej, katerega višina ne presega višine
posebne oblike izredne denarne socialne pomoči kot pomoči pri kritju stroškov pogreba in posebne
oblike izredne denarne socialne pomoči po smrti družinskega člana, kot ju določa zakon, ki ureja
socialno varstvene prejemke.

Datum:

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

11.

IZJAVA O VIŠINI KONCESIJSKE DAJATVE

Ponudnik:

_________________________________________

Naslov:

_________________________________________

Zastopnik:

_________________________________________

Za potrebe izpolnjevanja drugih pogojev razpisne dokumentacije za javni razpis: »Podelitev
koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini
Vodice« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo zagotovili najmanj 7 %
koncesijske dajatve od vrednosti opravljenih storitev pokopališke dejavnosti oziroma minimalno
1.500,00 EUR na letni ravni.

Datum:

Žig:

Podpis:

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

12.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC SKLADNO Z
DOLOČBAMI 75. ČLENA ZJN-3

________________________________________________(ime pooblastitelja) pooblaščam Občino
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ki jo zastopa župan Aco Franc Šuštar, da za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice«
pridobi podatke iz uradnih evidenc iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in
14/18).

Polno ime pravne osebe:
Sedež pravne osebe:
Občina sedeža pravne osebe

:

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka pravne osebe:

Datum:

Žig:

Podpis:

V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira). Izjavo mora izpolniti tudi vsak podizvajalec.

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

13.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC SKLADNO Z 75.
ČLENOM ZJN-3 ZA OSEBO, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI
NADZORNEGA ORGANA TE PRAVNE OSEBE ALI IMA POOBLASTILA ZA NJENO
ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM

_______________________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Vodice,
Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, ki jo zastopa župan Aco Franc Šuštar, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice« pridobi podatke
iz uradnih evidenc iz 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).

Ime in priimek:
EMŠO (obvezen podatek):
Datum rojstva:
Kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega prebivališča:
ulica in hišna številka:
Številka pošte in pošta:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek in / ali ime se je glasilo:

Datum:

Žig:

Podpis:

Pooblastilo se priložiti za vsako osebo posebej (izjava se po potrebi fotokopira).
V primeru skupne ponudbe je potrebno izjavo priložiti za vsakega ponudnika posebej (izjava se
fotokopira).

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

14.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti ustrezna
finančna zavarovanja v obliki meničnih izjav s pripadajočimi menicami. Menične izjave morajo biti
izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih
ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno
odstopati od vzorca finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih
pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik
ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo v obliki menične
izjave. Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bianco menico in menično izjavo, s
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice v višini 1.000,00 EUR. Menična izjava za resnost
ponudbe ter pripadajoča menica morata biti predloženi v originalu, z veljavnostjo do vključno datuma
veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši rok veljavnosti ponudbe od zahtevanega,
mora biti le-ta pokrit z menično izjavo. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan
javnega odpiranja ponudb.
Naročnik finančno zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih:
če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo po roku za oddajo in v času njene veljavnosti,
če je ponudnik izbran, vendar po pozivu v 5 dneh ne sklene pogodbe za izvedbo javnega
naročila,
če ponudnik ob sklenitvi pogodbe ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Neunovčena finančna zavarovanja za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega
naročila neizbranim ponudnikom vrnejo na njihovo zahtevo.

OBČINA VODICE

Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
tel: (01) 833 26 10
fax: (01) 833 26 30
www.vodice.si
obcina@vodice.si

14.1

MENIČNA IZJAVA
ZARADI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE

______________________
______________________
______________________
(ponudnik / izdajatelj menice)
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila): Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Menična izjava št.
V skladu z javnim razpisom, številka objave _______________, z dne ______________, za
»Podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v
Občini Vodice«, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, predložiti naročniku
(upravičencu iz te garancije) finančno zavarovanje v obliki menične izjave z menico v višini
_______________ EUR.
Priloženo menico sme naročnik Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, izpolniti po lastni presoji
tako, da na zanjo čim boljši način doseže izterjavo menične glavnice (če želi tudi s klavzulo »brez
protesta«), skupaj s pripadki (stroški protesta, izvršilni in pravdni stroški).
Investitor sme, ne glede na ugovor ponudnika / izdajatelja menice, izpolniti menično glavnico v višini
_________________ EUR v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
 zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil
ponudnikom ali
 ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v
primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe
z naročnikom in mu ne izroči finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.

Zakoniti zastopnik ponudnika:
(ime in priimek) ________________________

žig

(podpis) __________________________
(v imenu in na račun (navesti ponudnika)__________________________________________)
Priloga: 1 kom. menica (bianco, zgolj žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika
ponudnika)
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Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki menične izjave s tremi bianco
menicami (priloga 14.2.) bo izbrani ponudnik predložil naročniku najkasneje v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe, v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti. Finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni po prenehanju veljavnosti pogodbe.
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14.2.

MENIČNA IZJAVA
ZARADI FINANČNEGA ZAVAROVANJA
ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

______________________
______________________
______________________
(izvajalec / izdajatelj menice)
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila): Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice
Menična izjava št. ______________________________________________________
Zaradi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za »Podelitev koncesije za
izvajanje gospodarske javne službe pogrebne in pokopališke dejavnosti v Občini Vodice«, v
skladu s pogodbo št. _______________________, z dne__________________________ izročamo
Občini Vodice tri (3) bianco menice.
Priložene menice sme upravičenec Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, izpolniti po lastni
presoji tako, da na zanjo čim boljši način doseže izterjavo menične glavnice (če želi tudi s klavzulo
»brez protesta«), skupaj s pripadki (stroški protesta, izvršilni in pravdni stroški).
Upravičenec sme izpolniti menično glavnico v višini 10 % celotnega pogodbenega zneska (z
morebitnimi aneksi vred) ne glede na ugovor izvajalca / izdajatelja menice,v kolikor izvajalec (izdajatelj
menice) ne opravlja pogodbenih obveznosti oziroma jih ne opravlja v skladu s pogodbo, v roku 3-eh
(treh) dni od poziva naročnika (oddanega priporočeno na pošto). Navedeno velja tudi v primeru delne
izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še 60 dni po prenehanju
veljavnosti pogodbe
Ta garancija ni prenosljiva.
Zakoniti zastopnik izvajalca:
(ime in priimek) ________________________

žig

(podpis) __________________________
(v imenu in na račun (navesti izvajalca)__________________________________________)
Priloga: 3 kom. menica (bianco, zgolj žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika izvajalca)

