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2. Navodila za pripravo ponudbe
2.1 Način prevzema dokumentacije
Dokumentacija je na voljo ponudnikom na spletnem mestu naročnika http://www.kocevski-les.si/.
2.2 Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil,
na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu.
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do vključno pet dni pred rokom
za oddajo ponudb, do 12:00 ure.
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do dva dni
pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana
pravočasno.
Vsa dodatna pojasnila dokumentacije, ki jih bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil, postanejo
sestavni del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča.
2.3 Sprememba ali dopolnitev dokumentacije do izteka roka za oddajo ponudb s strani
naročnika:
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih
naročil. Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče. V primeru
spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za prejem ponudb samo v
primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena.
2.4 Način in rok za oddajo ponudbe
Ponudnik odda ponudbo na https://ejn.gov.si/eJN2 v *.pdf ali *:jpg formatu ali *.tif formatu do dne 10.
9. 2021 do 12.00 ure. Navodila za pripravo/oddajo ponudb: https://ejn.gov.si/eJN2.
V kolikor v predmetni dokumentaciji ni posebej določeno, se dokumenti iz ponudbe naložijo v
ustrezne razdelke v sistemu eJN.
Skladno z določilom 37. člena ZJN-3A naročnik brez uporabe elektronskih komunikacijskih
sredstev določa, da ponudniki oddajo izpolnjen razpisni obrazec št. 14 - Zavarovanje za
resnost ponudbe - Menična izjava izdajatelja menice s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje, skupaj z bianco menico, na naslov: Kočevski les d. o. o., Trata XIV/6a, 1330
Kočevje do 10. 9. 2021 do 12.00 ure. Ponudnik naj poštno pošiljko opremi z nazivom, naslovom in
kontaktno osebo, na prednji strani pa napiše poleg naziva in naslova naročnika še oznako: NE
ODPIRAJ! PONUDBA za JN 12/2021 Naročnik bo kot dopustno upošteval le predložitev v tej točki
dokumentacije navedenih obrazcev.
Ponudnik sme ponudbo umakniti, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe
na enak način, kot jo je oddal. Po poteku roka za predložitev ponudbe ponudnik oddane prijave ne
more več spremeniti, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
2.5 Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 10. 9. 2021, z začetkom ob 12.01 uri preko sistema
eJN.
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Javno bodo objavljeni naslednji podatki: naziv/ime ponudnika in dokument (obrazec št. 2), ki ga bo
ponudnik pripel v zavihek »Predračun« v celoti.
2.6 Pogoji za sklenitev okvirnega sporazuma
SKLOP 1
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za vsak sklop z največ tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje po tem razpisu. Tri najugodnejše ponudnike bo naročnik izbral skladno z merilom v
nadaljevanju.
Na podlagi okvirnega sporazuma bo naročnik oddal posamezna naročila ponudniku, ki bo podal
najugodnejšo ponudbo na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ob uporabi merila
cena.
Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba v sklopu po merilu cena pomeni ponudbo, ki
izpolnjuje zahteve naročnika iz povabila in katere skupna končna ponudbena vrednost brez davka
na dodano vrednost je najnižja, skladno z merili, kot izhajajo iz te dokumentacije.
a)
b)

C1 do C7 – ponudbena cena za posamezno vrsto del oz. urno postavko
C8 – podpis Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem

Število točk, ki jih prejme ponudba ponudnika
Posamezna ponudba lahko doseže
po merilu C1
po merilu C2
po merilu C3
po merilu C4
po merilu C5
po merilu C6
po merilu C7
po merilu C8
skupno število točk po merilu C1 do C8 je največ

največ 15 točk
največ 45 točk
največ 15 točk
največ 6 točk
največ 9 točk
največ 2 točki
največ 3 točke
največ 5 točk
100 točk.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba se izračuna tako, da se za vsako posamezno
merilo izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba
prejme za vsako posamično merilo seštejejo.
Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po
naslednji formuli:
C1= Csmin1/ Cspon1 x 15
C2= Csmin2/ Cspon2 x 45
C3= Csmin3/ Cspon3 x 15
C4= Csmin4/ Cspon4 x 6
C5= Csmin5/ Cspon5 x 9
C6= Csmin6/ Cspon6 x 2
C7= Csmin7/ Cspon7 x 3
C8 – ponudnik, ki se bo zavezal k podpisu Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni
verigi na Kočevskem pridobi 5 točk, sicer 0 točk.
Csmin(n) – najnižja ponudbena cena za posamezno merilo od C1 do C6
Cspon(n) – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe za merilo od C1 do C6
n=1…6

Stran 6 od 92

KOČEVSKI LES, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV/6a
1330 KOČEVJE
Matična št.: 6812694000

ID za DDV: SI13197797

www.kocevski-les.si info@kocevski-les.si

Ponudnik v predračunu navede ceno storitev za storitve, ki predstavljajo merilo od C1 do C5 v EUR
za m³ posekanega in spravljenega lesa, za merilo C6 v EUR za uro (60 minut) dela:
Merilo C1 KLASIČNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA I. – MANJ ZAHTEVNE
RAZMERE, sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
Kratka spravilna razdalja: do 250 m
Manj skalovit teren: do 30 %
Kategorija vlačenja: dol, ravno
Priporočeno spravilno sredstvo: prilagojen kmetijski traktor, pogon na eno os
Priporočena organizacijska oblika: I+1 (traktorist in sekač)
Ugodnejše sestojne razmere: debelejše drevje, redno odkazilo, večja gostota odkazila.
Merilo C2 KLASIČNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA II. – ZAHTEVNE RAZMERE,
sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
Daljša spravilna razdalja: do 750 m
Bolj skalovit teren: do 50 %
Kategorija vlačenja: ravno, gor
Priporočeno spravilno sredstvo: prilagojen kmetijski traktor, pogon na dve osi, srednji
gozdarski zgibnik
Priporočena organizacijska oblika: I+1 (traktorist in sekač),
Manj ugodne sestojne razmere.
Merilo C3 KLASIČNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA III. – BOLJ ZAHTEVNE
RAZMERE, sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
Daljša spravilna razdalja: nad 750 m
Bolj skalovit teren: nad 50 %
Kategorija vlačenja: gor
Priporočeno spravilno sredstvo: specialni gozdarski zgibnik
Priporočena organizacijska oblika: I+1 (traktorist in sekač), I+2 (traktorist in dva sekača)
Neugodne sestojne razmere: sanitarna sečnja, manjše število odkazanih dreves, drobno
drevje in večja vejnatost:
Merilo C4 STROJNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA I. – MANJ ZAHTEVNE
RAZMERE, sečnja in spravilo lesa v naslednjih razmerah:
Kratka spravilna razdalja: do 500 m
Redna sečnja
Večja gostota odkazila
Ugodne terenske razmere (naklon terena, skalovitost,…)
Merilo C5 STROJNA SEČNJA IN SPRAVILO LESA, KATEGORIJA II. – ZAHTEVNE RAZMERE,
spravilo lesa v naslednjih razmerah:
Daljša spravilna razdalja: nad 500 m
Manjša gostota odkazila
Manj ugodne terenske razmere (večji nakloni, skalovitost,…)
Merilo C6 Cena ure dela za ostala dela v gozdu po naročilu naročnika – ura delavca sekača z
motorko. Za določitev obsega števila ur dela potrebnega za izvedbo storitev obračunanih po urah
dela se uporabi Prilogo 2 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 98/10 in nadaljnji).
Merilo C7 Cena ure dela za ostala dela v gozdu po naročilu naročnika – ura traktorja+traktorista. Za
določitev obsega števila ur dela potrebnega za izvedbo storitev obračunanih po urah dela se uporabi
Prilogo 2 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
98/10 in nadaljnji).
Merilo C8 Ponudnik, ki se s ponudbo zaveže, da bo z naročnikom podpisal Sporazuma o sodelovanju
v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem pridobi 5 točk, sicer 0 točk.
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Naročnik omejuje maksimalne sprejemljive cene za posamezne postavke kot sledi:
C1= 14,00 EUR
C2= 16,50 EUR
C3= 19,00 EUR
C4= 18,00 EUR
C5= 20,00 EUR
C6= 12,50 EUR
C7= 35,00 EUR
Ponudbe ponudnika, ki bodo pri eni ali več postavk presegale maksimalne sprejemljive cene,
bodo kot neprimerne zavrnjene.
SKLOP 2
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za vsak sklop z največ tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje po tem razpisu. Tri najugodnejše ponudnike bo naročnik izbral skladno z merilom v
nadaljevanju.
Na podlagi okvirnega sporazuma bo naročnik oddal posamezna naročila ponudniku, ki bo podal
najugodnejšo ponudbo na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ob uporabi merila
cena.
Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba v sklopu po merilu cena pomeni ponudbo, ki
izpolnjuje zahteve naročnika iz povabila in katere skupna končna ponudbena vrednost/m3 brez davka
na dodano vrednost je najnižja, skladno z merili, kot izhajajo iz te dokumentacije:
a)
b)

C1 - ponudbena cena za žaganje
C2 - podpis Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem

Število točk, ki jih prejme ponudba ponudnika
Posamezna ponudba lahko doseže
po merilu C1
po merilu C2
skupno število točk po merilu C1 do C2 je največ

največ 95 točk
največ 5 točk
100 točk.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba se izračuna tako, da se za vsako posamezno
merilo izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba
prejme za vsako posamično merilo seštejejo.
Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po
naslednji formuli:
C1= Csmin1/ Cspon1 x 95
C2 – ponudnik, ki se bo zavezal k podpisu Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni
verigi na Kočevskem pridobi 5 točk, sicer 0 točk.
Csmin(n) – najnižja ponudbena cena za merilo C1
Cspon(n) – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe za merilo C1
Naročnik omejuje maksimalno sprejemljivo cene na 25,00 EUR/m3 brez DDV.
Ponudba ponudnika, ki bo presegala maksimalno sprejemljivo ceno, bo kot neprimerna zavrnjena.
SKLOP 3
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Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za vsak sklop z največ tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje po tem razpisu. Tri najugodnejše ponudnike bo naročnik izbral skladno z merilom v
nadaljevanju.
Na podlagi okvirnega sporazuma bo naročnik oddal posamezna naročila ponudniku, ki bo podal
najugodnejšo ponudbo na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ob uporabi merila
cena.
Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba v sklopu po merilu cena pomeni ponudbo, ki
izpolnjuje zahteve naročnika iz povabila in katere skupna končna ponudbena vrednost/m3 brez davka
na dodano vrednost je najnižja, skladno z merili, kot izhajajo iz te dokumentacije:
a)
b)

C1 - ponudbena cena za žaganje
C2 - podpis Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem

Število točk, ki jih prejme ponudba ponudnika
Posamezna ponudba lahko doseže
po merilu C1
po merilu C2
skupno število točk po merilu C1 do C2 je največ

največ 95 točk
največ 5 točk
100 točk.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba se izračuna tako, da se za vsako posamezno
merilo izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba
prejme za vsako posamično merilo seštejejo.
Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po
naslednji formuli:
C1= Csmin1/Cspon1 x 95
C2 – ponudnik, ki se bo zavezal k podpisu Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni
verigi na Kočevskem pridobi 5 točk, sicer 0 točk.
Csmin(n) – najnižja ponudbena cena za merilo C1
Cspon(n) – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe za merilo C1
Naročnik omejuje maksimalno sprejemljivo ceno na 35,00 EUR/m3 brez DDV.
Ponudba ponudnika, ki bo presegala maksimalno sprejemljivo ceno, bo kot neprimerna zavrnjena.
SKLOP 4
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za vsak sklop z največ tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje po tem razpisu. Tri najugodnejše ponudnike bo naročnik izbral skladno z merilom v
nadaljevanju.
Na podlagi okvirnega sporazuma bo naročnik oddal posamezna naročila ponudniku, ki bo podal
najugodnejšo ponudbo na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ob uporabi merila
cena.
Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba v sklopu po merilu cena pomeni ponudbo, ki
izpolnjuje zahteve naročnika iz povabila in katere skupna končna ponudbena vrednost brez davka
na dodano vrednost je najnižja, skladno z merili, kot izhajajo iz te dokumentacije.
a)
C1 do C4 – ponudbena cena za posamezno vrsto del
b)
C5 – podpis Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem
Število točk, ki jih prejme ponudba ponudnika
Posamezna ponudba lahko doseže
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po merilu C5 največ
skupno število točk po merilu C1 do C5 je največ

www.kocevski-les.si info@kocevski-les.si

24 točk za vsako merilo
4 točke,
100 točk.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba se izračuna tako, da se za vsako posamezno
merilo izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba
prejme za vsako posamično merilo seštejejo.
Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po
naslednji formuli:
Cn= Csminn/Csponn x 24
Cn – število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo C n
Csminn – najnižja ponudbena cena
Csponn – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe
n=1…4
Ponudnik v predračunu navede ceno storitev za storitve, ki predstavljajo merilo od C1 do C4 v EUR
za prevoz m³ na 1 km poti, in sicer za:
Merilo C1 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo do 9,9 km,
Merilo C2 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo od 10 km do 19,9 km,
Merilo C3 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo do 20 km do 29,9 km,
Merilo C4 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo nad 30 km,.
Merilo C5 Ponudnik, ki se s ponudbo zaveže, da bo z naročnikom podpisal Sporazuma
o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem pridobi 4 točke, sicer 0
točk.
Cena storitve prevoza lesa se izračuna kot zmnožek ponudbene cene, količine lesa (v m³) in
opravljene poti (v km).
Naročnik omejuje maksimalne sprejemljive cene za posamezne postavke kot sledi:
C1= 0,50 EUR
C2= 0,35 EUR
C3= 0,25 EUR
C4= 0,20 EUR
Ponudbe ponudnika, ki bodo pri eni ali več postavk presegale maksimalne sprejemljive cene,
bodo kot neprimerne zavrnjene.
SKLOP 5
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za vsak sklop z največ tremi ponudniki, ki bodo izpolnjevali
pogoje po tem razpisu. Tri najugodnejše ponudnike bo naročnik izbral skladno z merilom v
nadaljevanju.
Na podlagi okvirnega sporazuma bo naročnik oddal posamezna naročila ponudniku, ki bo podal
najugodnejšo ponudbo na podlagi merila ekonomsko najugodnejša ponudba, ob uporabi merila
cena.
Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba v sklopu po merilu cena pomeni ponudbo, ki
izpolnjuje zahteve naročnika iz povabila in katere skupna končna ponudbena vrednost brez davka
na dodano vrednost je najnižja, skladno z merili, kot izhajajo iz te dokumentacije.
a)
b)

C1 do C4 – ponudbena cena za posamezno vrsto del,
C5 – podpis Sporazuma o sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na
Kočevskem.
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Število točk, ki jih prejme ponudba ponudnika
Posamezna ponudba lahko doseže
po merilu C1 do C4 največ
po merilu C5 največ
skupno število točk po merilu C1 do C5 je največ
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24 točk za vsako merilo
4 točke,
100 točk.

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba se izračuna tako, da se za vsako posamezno
merilo izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba
prejme za vsako posamično merilo seštejejo.
Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za to merilo, bo naročnik izračunal po
naslednji formuli:
Cn= Csminn/ Csponn x 24
Cn – število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo C n
Csminn – najnižja ponudbena cena
Csponn – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe
n=1…4
Ponudnik v predračunu navede ceno storitev za storitve, ki predstavljajo merilo od C1 do C4 v EUR
za prevoz m³ na 1 km poti, in sicer za:
Merilo C1 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo do 9,9 km,
Merilo C2 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo od 10 km do 19,9 km,
Merilo C3 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo do 20 km do 29,9 km,
Merilo C4 ponudbena cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo nad 30 km.
Merilo C5 Ponudnik, ki se s ponudbo zaveže, da bo z naročnikom podpisal Sporazum o
sodelovanju v gozdno lesno predelovalni verigi na Kočevskem pridobi 4 točke, sicer 0
točk.
Cena storitve prevoza lesa se izračuna kot zmnožek ponudbene cene, količine lesa (v m³) in
opravljene poti (v km).
Naročnik omejuje maksimalne sprejemljive cene za posamezne postavke kot sledi:
C1= 0,50 EUR
C2= 0,35 EUR
C3= 0,25 EUR
C4= 0,20 EUR
Ponudbe ponudnika, ki bodo pri eni ali več postavk presegale maksimalne sprejemljive cene,
bodo kot neprimerne zavrnjene.
2.7 Dopustnost ponudbe
Dopustna ponudba:
Ponudba se bo štela za dopustno, če 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 tej dokumentaciji, prispe pravočasno in pri njej ni dokazano nedovoljeno
dogovarjanje ali korupcija.
Ponudnik mora ponudbi priložiti vse zahtevane dokumente določene v tej dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila.
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Ponudba:
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te dokumentacije (obrazci in izjave za
sestavo ponudbe), ki jo prevzame preko spletne strani naročnika. Vsi obrazci in izjave morajo biti
datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene
osebe ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da
ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo
zakonitega zastopnika za osebo, ki je pooblaščena za podpis ponudbe.
V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v
skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev
v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi
ali s strani pooblaščene osebe tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo
pooblastilo zakonitega zastopnika tega partnerja za osebo, ki je pooblaščena za podpis obrazcev in
izjav, ki so obvezni za partnerja v skupni.
V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega
podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od
podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v
ponudbi oziroma z njegove strani pooblaščene osebe. V navedenem primeru mora biti ponudbi
priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca za osebo, ki je pooblaščena za podpis
obrazcev in izjav, ki so obvezni za podizvajalca.
Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati
besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma
se upošteva dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani naročnika, z vsemi morebitnimi
dodatnimi pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je
ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika
izključil.
Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v
obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo
obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.
Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s
predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.
Preverjanje prejetih ponudb:
Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določbami ZJN-3.
Naročnik se lahko, ne glede na to ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji ali ne, v
skladu s šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki
predloži ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da je ponudnik kršil
obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene kršitve ni preteklo
tri leta.
Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe:
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne
oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti
določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče
dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju
načela enake obravnave in načela transparentnosti.
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Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije v ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V primeru,
da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika
izključil.
Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali
dokumentacije v ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj
pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. V primeru,
da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni,
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika
izločil.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi:
- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno
popraviti in ponudbe v okviru meril,
- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove
ponudbe glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja,
razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni
dejansko predlagana nova ponudba.
Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo
DDV v pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo
računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega
ponudnika izločil.
Neobičajno nizka cena:
Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila,
bo naročnik preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno v ponudbi.
Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3.
Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne
podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila
oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb.
Predložitev ali navedba neresničnih izjav:
V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila
predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski
komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJNNaročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru,
če glavni dobavitelj ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3.
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2.8 Odločitev v postopku javnega naročila in oddaje posameznih naročil
Ustavitev postopka:
Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo
ponudb kadar koli ustaviti postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo
navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih
naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik bo že predložene ponudbe neodprte vrnil
pošiljateljem.
Zavrnitev vseh prejetih ponudb:
Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe.
Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov
postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik
objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je
odločitev vročena.
Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila:
Naročnik bo v zakonsko določenem roku sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila
in o sprejeti odločitvi obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe.
Naročnik bo ponudnike o svoji odločitvi v postopku javnega naročila za sklenitev okvirnega
sporazuma obvestil na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem
objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev vročena.
Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva.
Sklenitev okvirnega sporazuma:
Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v predmetnem postopku javnega
naročila bo naročnik z največ tremi najugodnejšimi ponudniki za posamezen sklop sklenil okvirni
sporazum. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k podpisu okvirnega sporazuma v roku, ki ga bo
določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od svoje ponudbe in od podpisa
okvirnega sporazuma.
Oddaja posameznih naročil:
Naročnik bo posamezna naročila za javno naročilo SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN
TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 naročal po
potrebi na podlagi okvirnega sporazuma in v skladu s pogoji iz okvirnega sporazuma. Pri oddaji
naročil se naročnik lahko pisno posvetuje z izbranim ponudnikom, skladno z določili 48. člena ZJN3. Izbrani ponudnik bo moral za izvedbo storitev zagotoviti odzivni čas, skladno z zahtevami te
dokumentacije posamezno naročeno storitev pa izvesti v obsegu in roku, ki ga bo dogovoril z
naročnikom, ob upoštevanju cen za izvedbo posamezne vrste storitve, ki jih bo ponudil v svoji
ponudbi in bodo priloga okvirnemu sporazumu.
Odstop od izvedbe naročila:
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve okvirnega
sporazuma o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov,
da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri
naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina okvirnega sporazuma posledica
storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel
vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru,
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da bi naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila in z izbranim ponudnikom ne bi sklenil okvirnega
sporazuma, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila
pisno obvestil vse ponudnike.
Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba:
V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali
nobene ustrezne ponudbe, si pridržuje pravico, da naročilo odda po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje
ponudba, če ni relevantna za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne
ustreza potrebam in zahtevam naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v
prej navedenih primerih javno naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru,
da bo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.
V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso
skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so
neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi
presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s
pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih
primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s pogajanji le v primeru, da bodo izpolnjeni
zakonski pogoji za izvedbo navedenega postopka.
2.9 Vpogled
Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v
ponudbo izbranega ponudnika skladno s 35. členom ZJN-3. Ponudnik lahko zahteva vpogled v dveh
delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika
najpozneje v dveh delovnih dneh od prejema zahteve. Vpogled je brezplačen. Za posredovanje
prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije naročnik ponudniku lahko
zaračuna materialne stroške.
2.10

Pravno varstvo

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C,
96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN).
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime
naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti;
predmet javnega naročila; očitane kršitve; dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo;
pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s
pooblaščencem; navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz
evropskih sredstev in iz katerega sklada; ter potrdilo o plačilu takse.
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno
dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. Kadar naročnik
spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se
lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave,
povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi,
povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.
Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži preko portala eRevizija
Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo plačati takso skladno z ZPVPJN.
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Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki
Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na številko: model 11 16110-7111290(šestmestna številka, ki vključuje tudi številko objave javnega naročila)21.
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3. Ostala določila
3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije
Predpisi:
Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljnjem besedilu: ZJN3)
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D,
63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718,
60/17; v nadaljevanju ZPVPJN)
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljevanju: ZIntPK)
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US,
20/18; v nadaljevanju: OZ)
- ostalih predpisov, ki urejajo področje javnega naročanja
- ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.
3.2 Jezik postopka in ponudbe
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku.
3.3 Javnost in zaupnost postopka
Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno
skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa
drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja
varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.
Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna
skrivnost.
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega
naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom
se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo.
Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov,
zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«
oziroma naročniku predloži sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki določa podatke, ki sodijo pod
poslovno skrivnost. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora
biti zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno
skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven
kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje
zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval
kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s
klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne
bodo označeni kot navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne
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podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. Sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga
izda ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske službe je naročnik dolžan
upoštevati ne glede na to v kateri fazi postopka je le-ta predložen naročniku.
Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega
odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna
vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo določbi
drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna
skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda
pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega
zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam
umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne
podatke.
3.4 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila
Vrednost ponudbe:
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Cene se obvezno računajo in vpisujejo na dve decimalni
mesti, skupna končna vrednost ponudbe se izračuna in vpiše na dve decimalni mesti. Vrednost
ponudbe bo morala vsebovati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun, kot so: morebitne dajatve,
strošek goriva in prevozni stroški, stroški dela, manipulativni in režijski stroški, morebiten popust in
vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene in s tem na vrednost ponudbe. Naročnik dodatnih
stroškov, ki ne bodo vključeni v ponudbeno ceno, ne bo priznaval.
Vir sredstev:
Naročnik bo zagotovil sredstva v svojem poslovnem načrtu v vsakem letu izvajanja naročila.
Plačila:
Naročnik zahteva plačilni rok 30 brezobrestnih dni od datuma prejema računa, ki ga bo dobavitelj
izstavil po vsakem izvršenem poslu. Krajši plačilni rok za naročnika ni sprejemljiv.
Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval
neposredno plačilo, bo neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, skladno s petim odstavkom 94.
člena ZJN-3. Navedena obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega dobavitelja. V
primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo moral glavni dobavitelj v okvirnem
sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega dobavitelja
neposredno plača podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega
naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, glavni dobavitelj pa bo
moral svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94.
člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega dobavitelja, najpozneje v
60 dneh od plačila končnega računa zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, neposredno
povezano s predmetom javnega naročila.
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V primeru, da glavni dobavitelj naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in pisne izjave
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago ali opravljeno storitev, bo naročnik
Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku, skladno s sedmim
odstavkom 94. člena ZJN-3.
3.5 Dodatna naročila
V primeru morebitnih dodatnih naročil, ki bi bila nujno potrebna za izvedbo javnega naročila in
neposredno povezana s predmetom javnega naročila, bo naročnik postopal skladno z določbami
ZJN-3.
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4. Pogoji za priznanje sposobnosti
Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje,
ki so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da
ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v tako določeno,
izpolnjevati vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.
Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na kapacitete katerih
se sklicuje ponudnik, skladno z določili 81. člena ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje v
nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo zahtevanih dokazil. Naročnik lahko od ponudnika
zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se vodijo v
uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Če
pozvani ponudnik, v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne izroči zahtevanih dokazil, bo naročnik
njegovo ponudbo izključil.
4.1 Razlogi za izključitev
Pogoj 1:
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če pri preverjanju v
skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi,
ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 –
uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1)
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1)
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
- goljufija (211. člen KZ-1),
- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
- poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
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ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
pranje denarja (245. člen KZ-1),
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
tihotapstvo (250. člen KZ-1),
zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Pogoj 2:
Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom
ZJN-3 ugotovil, da ponudnik 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 zanaša 50,00 EUR 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 pet let od dne
oddaje ponudbe ali prijave.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Do 31. decembra 2021 se dovoli popravni mehanizem v primeru, če 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
ali preverjanja znaša 50 eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ali prijave ali preverjanja ta
subjekt ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. Naročnik bo v tem primeru določil
primeren rok, ki ne bo daljši od 30 dni, v katerem mora gospodarski subjekt obveznosti izpolniti.
Pogoj 3:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok
za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
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Pogoj 4:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, 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 glob zaradi prekrška v zvezi s plačilom za
delo.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Pogoj 5:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki mu lahko na kakršen koli način
izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju
okoljskega, socialnega in delovnega prava).
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Pogoj 6:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom 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.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Pogoj 7:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi
izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova
integriteta, če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri
pripravi postopka javnega naročanja v skladu z določbami 65. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito
odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi, ali če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag
pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja
pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo
v skladu z 79. členom ZJN-3.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
Pogoj 8:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji
pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale
precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik
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predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile
izvedene druge primerljive sankcije.
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj
mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3.
4.2 Poslovna in finančna sposobnost
Pogoj 9:
Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od
poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež ali mora
imeti registrirano opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi.
Pogoj 10:
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih,
šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga
neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi
porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti
preživljavca, davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova
izvršnice za več kot deset dni.
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru
ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.
Pogoj 11:
Naročnik zahteva, za sklope 4 in 5, da ima ponudnik ima na dan izdaje potrdila izkazano kreditno
tveganje kot poslovni subjekt z investicijsko bonitetno oceno od SB1 do SB4.
Ponudnik za sklope 4 in 5 mora ponudbi predložiti S.BON-1/P oz. BON-1, ki ni starejši od 21
dni od datuma oddaje ponudbe.
Pogoj 12:
Višina letnih prihodkov
Ponudnik, ki se prijavlja na posamezen sklop, mora imeti vsakoletni prihodek od prodaje v zadnjih
dveh letih (leto 2019, 2020), oziroma od ustanovitve, v kolikor podjetje posluje krajši čas najmanj v
višini:
Sklop 1: Sečnja, izdelava in spravilo gozdno lesnih sortimentov – 300.000,00 EUR
Sklop 2: Razžagovanje listavcev – 100.000,00 EUR
Sklop 3: Razžagovanje iglavcev – 100.000,00 EUR
Sklop 4: Transport lesa iz gozdne ceste – 250.000,00 EUR
Sklop 5: Transport lesa iz skladišča – 50.000,00 EUR
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
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Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo bilance uspeha in bilance stanja za leti
2019 in 2020 oziroma druga dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov. Samostojni podjetnik
posameznik predloži bilanco stanja, bilanco uspeha in izkaz poslovnega izida za navedeni poslovni
leti.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji. Prihodki ponudnikov v skupnem nastopu se
upoštevajo kumulativno, pri čemer morajo prihodki poslovodečega ponudnika znašati najmanj 1/3
vseh zahtevanih prihodkov v posameznem poslovnem letu.
Pogoj 13:
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost iz naslova dejavnosti (zavarovalna vsota v višini
najmanj 100.000,00 EUR). Zavarovanje odgovornosti za škodo vključuje splošno civilnopravno
odgovornost, delodajalčevo odgovornost in odgovornost za škodo, zaradi civilnopravnih
odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vse brez omejitev.
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.
Ponudnik mora predložiti fotokopijo veljavne zavarovalne police.
4.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Pogoj 14:
Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo
tega javnega naročila uspešno izvedel storitve:
- Sečnje, izdelava in spravila gozdno lesnih sortimentov v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR
letno
- Storitve žaganja v vrednosti vsaj 50.000,00 EUR letno
- Storitve transporta hlodovine v vrednosti vsaj 100.000,00 EUR letno,
- Storitve transporta žaganega lesa v vrednosti vsaj 10.000,00 EUR letno.
Ponudnik mora izkazati:
- Za sklope 1, 2, 3 vsaj eno referenco za vsak sklop, na katerega se prijavlja, najmanj v višini,
kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
- Za sklope 4 in 5 vsaj dve referenci za vsak sklop, na katerega se prijavlja, najmanj v višini,
kot je navedeno v prejšnjem odstavku.
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika/soponudnika in/ali podizvajalca ter drugega
gospodarskega subjekta, ki sodeluje v ponudbi, zahteva predložitev izjav, dokumentov ali drugih
dokazil, ki bi dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije. V kolikor
naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega
ponudnika izključil. Dodatna dokazila, ki jih lahko zahteva naročnik so katerakoli dokazila, ki bi
dokazovala izpolnjevanje pogojev in zahtev naročnika iz te dokumentacije, predvsem pa dokazila, ki
dokazujejo izpolnjevanje pogojev navedenih v tej dokumentaciji. Ponudbo ponudnika, ki ne bo v
celoti izpolnil vseh pogojev za sodelovanje ali predložil zahtevanih dokazil bo naročnik izključil. Kot
nekvalitetno opravljene storitve štejejo: zamude pri opravljanju storitev; nepravilnosti in
pomanjkljivosti v opravljanju storitev (t.j. reklamacije), izstavitev višjih računov, kot je bilo
dogovorjeno, poškodovanje opreme in podobno.
Ponudnik izpolni obrazec Reference in za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo v obliki
potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v
originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o
referenčnem projektu. V kolikor ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje z opravljenimi
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referenčnimi deli za enega naročnika, lahko referenčni pogoj izpolni z dvema ali največ tremi
referenčnimi deli skupaj.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci
Pogoj 15:
Ponudnik bo spoštoval vsa zahteve Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)
in bo s naročnikom in drugimi izvajalci, ki bodo opravljali dela sklenil Sporazum o skupnih ukrepih za
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank, ki ga bo naročnik
objavil na svojih spletnih straneh. Pred pričetkom del bo moral zagotoviti, da bodo imele vse osebe,
ki bodo opravljali dela v gozdu popolno osebno varovalno opremo, ki vsebuje: varovalne čevlje ali
škornje z vgrajeno kovinsko kapico na sprednjem delu obutve, protivrezne hlače, zaščitne gozdarske
rokavice, zaščitna gozdarska jakna z vidnimi opozorilnimi barvami, gozdarska varovalna čelada z
zaščitno mrežico in glušniki oz. drugo opremo zahtevano s predpisi, ki urejajo varstvo pri delu.
Obvezni del osebne varovalne opreme predstavlja tudi oprema za nudenje prve pomoči. Celotna
oprema mora biti brezhibna in certificirana, v primeru obrabe predčasno zamenjana.
Ponudnik poda izjavo o izpolnjevanju zahtev po tem pogoju.
Pogoj 16:
V skladu z določili Pravilnika o minimalnih pogojih, ki jih mora izpolnjevati izvajalci del v gozdovih
(Uradni list RS, št. 35/94, 50/06, 74/11, 80/12), mora ponudnik izpolnjevati z zakonom in
podzakonskimi predpisi določene pogoje za opravljanje dejavnosti s področja storitev, ki so predmet
tega razpisa in sicer najmanj za sečnjo in spravilo lesa. Prav tako mora ponudnik, ki podaja prijavo
podati izjavo, da te pogoje izpolnjujejo tudi njegovi podizvajalci oz. drugi pogodbeni partnerji, ki bodo
sodelovali pri izvrševanju predmetnih del, ki jih bo naročnik oddajal v drugi, izvedbeni fazi
predmetnega javnega naročila.
Ponudnik mora zagotavljati ustrezen kader na podlagi pogodbe o zaposlitvi oz. na podlagi drugega
pogodbenega razmerja skladno z zgoraj navedenim Pravilnikom o minimalnih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati izvajalci del v gozdovih, in sicer za:
SKLOP 1:
- vodenje delovnih skupin delavcev, sečno-spravilno načrtovanje v ustaljenih, manj zahtevnih
razmerah: najmanj 6. raven izobrazbe s področja gozdarstva 1 delavec;
- traktorsko spravilo, sečnja z motorno žago, izdelava in dodelava gozdnih lesnih sortimentov
ter nega mladovja: najmanj 4. raven izobrazbe s področja gozdarstva ali pridobljen
ustrezen certifikat o nacionalni poklicni kvalifikaciji 2 delavca;
SKLOP 2 in 3:
Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj 6 zaposlenih in sicer:
vodenje žagalnega stroja: najmanj 5. raven izobrazbe s področja tehničnih smeri 2
delavca;
zlaganje žaganega lesa: najmanj 4. raven izobrazbe s področja tehničnih smeri 4
delavce;
SKLOP 4 in 5
Ponudnik mora izkazati, da ima na razpolago vsaj 2 voznika, ki imajo veljavno ustrezno vozniško
dovoljenje in izpolnjujejo pogoje iz 90. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS,
št.109/2010, s spremembami) ter niso bili kaznovani za prekrške povezane s predmetom javnega
naročila, za katero je predvidena globa v višini 1.200 EUR, zaporna ali pogojna kazen ter odvzem
vozniškega dovoljenja.
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Ponudnik izpolni obrazec Kadrovska usposobljenost in v seznam kadra navede kader, ki bo izvajal
predmet javnega naročila ter predložiti dokazila o izpolnjevanju pogoja. Za dokazila o izpolnjevanju
pogojev se štejejo fotokopije potrdil, fotokopije delovne knjižice, pogodbe o opravljanju del ipd.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. Ponudnik lahko zagotavlja ustrezno
kadrovsko strukturo na delovnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.
Naročnik si pridržuje pravico da bo v postopku izbire zahteval dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz te točke.
Pogoj 17:
SKLOP 1
Ponudnik za sklop 1 mora razpolagati najmanj z naslednjo tehnično opremo:
- profesionalno motorno verižno žago (z vsemi potrebnimi varovalnimi sestavnimi deli)
- primeren stroj za spravilo lesa, prilagojen kmetijski traktor z gozdarsko nadgradnjo – zaščita
kabine, daljinsko voden gozdarski vitel, naletna deska zadaj in rampna deska spredaj,
zaščita vseh vrtljivih delov, kolesne verige, zaščita podvozja; specialni gozdarski zgibni
traktor oz. gozdarski zgibnik, stroj za strojno sečnjo in spravilo lesa
Stroji za spravilo lesa morajo izpolnjevati emisijsko normo najmanj Tier IIIb. Ponudnik naj
predloži kopijo dokumenta, ki izkazuje izpolnjevanje tega pogoja.
SKLOP 2 in SKLOP 3
Razžagovanje listavcev
Za razžagovanje listavcev je potrebno upoštevati maksimalni kvalitetni izkoristek žaganega lesa
boljše kvalitete (pri bukovini obračanje hloda z namenom, da se izloči napake lesa - rdeče srce).
Listavce se razžaguje praviloma na tračnem žagalnem stroju.
Razžagovanje iglavcev
Za razžagovanje listavcev je potrebno upoštevati maksimalni kvalitetni izkoristek žaganega lesa
boljše kvalitete. Iglavce se razžaguje praviloma na večlistnem ali tračnem žagalnem stroju.
Zlaganje zložajev lesa iglavcev in listavcev
Zložaji žaganega lesa morajo biti ustrezno letvičeni z zračno suhimi letvicami po predhodnem
dogovoru z naročnikom in pripravljeni za sušenje v sušilnici. Žagan les mora biti zložen v zložaj brez
žagovine.
Zložaji morajo biti zloženi v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dimenzije žaganega lesa morajo biti v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom. Zagotavljanje
natančnosti rezov -debeline je pogoj za sodelovanje oz. sklenitev pogodbe. Dovoljeno debelinsko
odstopanje je +- 1mm po celotni dolžini žaganega lesa.
Prevoz žaganega lesa
Prevoz žaganega lesa vključuje nalaganje na skladišču žagalnice ter ustrezno privezovanje za
potrebe transporta, da se pripravljeni zložaji za sušenje ne deformirajo. Prevoz se izvede do skladišč
žaganega lesa družbe Kočevski les po predhodnem dogovoru.
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SKLOP 4
Ponudnik za sklop 4 mora razpolagati najmanj dvema brezhibnima tehnično ustreznima voziloma,
ki ustrezata zahtevam, določenim v Zakonu o motornih vozilih (Uradni list, št. 106/10 s
spremembami) in Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št.44/13, s spremembami) in sicer:
- gozdarska transportna kompozicija, ki vsebuje tovorno vozilo z nakladalno napravo, in
pripadajočo prikolico za prevoz dolgega in kratkega lesa nosilnosti min 18 ton in ustrezajo
zahtevam, določenim v Zakonu o motornih vozilih in Pravilniku o delih in opremi vozil.
Vozilo (tovornjak) mora izpolnjevati najmanj standard EURO6. Ponudnik naj predloži kopijo
dokumenta, ki izkazuje izpolnjevanje tega pogoja.
SKLOP 5
Ponudnik za sklop 5 mora razpolagati najmanj dvema brezhibnima tehnično ustreznima voziloma,
ki ustrezata zahtevam, določenim v Zakonu o motornih vozilih (Uradni list, št. 106/10 s
spremembami) in Pravilniku o delih in opremi vozil (Uradni list RS, št.44/13, s spremembami) in sicer:
- tovorno vozilo s prikolico dolžine 6m + 8m, nosilnosti 18-24 ton ali tovorno vozilo s prikolico
(vlačilec) dolžine min 12 m nosilnosti 20-22 ton.
Vozilo (tovornjak) mora izpolnjevati najmanj standard EURO6. Ponudnik naj predloži kopijo
dokumenta, ki izkazuje izpolnjevanje tega pogoja.
Ponudnik mora izpolniti obrazec Seznam razpoložljive tehnične opreme in navesti seznam opreme
z vpisanimi podatki. V ponudbi mora ponudnik predložiti dokazilo, da ima na razpolago ustrezno
število in ustrezna vozila. Ponudnik mora pred začetkom izvajanja storitev prevozov naročniku
predložiti potrdilo o veljavno opravljenem tehničnem pregledu vozil.
Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci. Izkazovanje razpolaganja z ustrezno
tehnično opremo se lahko izkaže na stvarnopravni ali obligacijsko pravni podlagi.
Naročnik si pridržuje pravico da bo v postopku izbire zahteval dodatna dokazila o izpolnjevanju
pogojev iz te točke.
Pogoj 18
Ponudniki na sklopih 2 in 3 morajo razpolagati z veljavnim certifikatom FSC CoC za proizvodnjo
žaganega lesa.
Ponudniki morajo kopijo certifikata priložiti prijavi.
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5. Samostojna ponudba / skupna ponudba / ponudba s podizvajalcem
5.1 Samostojna ponudba
Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni
ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in
strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa.
5.2 Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne
ponudbe ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje
pogojev za izključitev in pogojev za priznanje sposobnosti, kjer je tako določeno, ugotavlja za
vsakega od ponudnikov posebej, medtem, ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo
za vse ponudnike v skupini skupaj.
V primeru, da bo v tem postopku javnega naročanja izbrana ponudba, ki jo predloži skupina
ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom okvirnega
sporazuma naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem
sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika,
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja
v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini,
- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini,
- reševanje sporov med partnerji v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok trajanja pravnega akta.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev
v skupni ponudbi.
Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni
naslednji dokumenti:
- Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika
- ESPD obrazec
- Pooblastilo gospodarskega subjekta in pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov
- Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov
- Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu).
5.3 Ponudba s podizvajalcem
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem.
Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika izvaja
storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo storitev 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,
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dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti,
predložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri
podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni
izvajalec naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali
poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje storitev po sklenjenem
okvirnem sporazumu, in sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na
sposobnost in so navedeni v tej dokumentaciji.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi
neizpolnjevanja pogojev za priznanje sposobnosti, ki so navedeni v tej dokumentaciji. Naročnik lahko
zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje naročila in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev,
ki jih je naročnik določil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo
naročnik zavrnil novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga za vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjenem okvirnem sporazumu za
predmetno javno naročilo.
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna le v primeru, če bo podizvajalec to zahteval. V
primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnika kot glavnega
dobavitelja. Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora:
- glavni izvajalec v okvirnem sporazumu pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega
računa s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca
poravnava podizvajalčevo terjatev do izvajalca,
- glavni izvajalec k svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca
(izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve,
neposredno povezane s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni izvajalec (izbrani
ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma skladno s 94.
členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi
obvezni naslednji dokumenti:
- Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca
- ESPD obrazec
- Pooblastilo gospodarskega subjekta in pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov
- Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju veljavnih predpisov
- Izjava gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu)

Stran 29 od 92

KOČEVSKI LES, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV/6a
1330 KOČEVJE
Matična št.: 6812694000

ID za DDV: SI13197797

www.kocevski-les.si info@kocevski-les.si

6. Finančna zavarovanja
6.1 Zavarovanje za resnost ponudbe
Naročnik za resnost ponudbe zahteva bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo v višini
- Sklop 1: Sečnja, izdelava in spravilo gozdno lesnih sortimentov – 12.000,00 EUR
- Sklop 2: Razžagovanje listavcev – 5.000,00 EUR
- Sklop 3: Razžagovanje iglavcev – 6.000,00 EUR
- Sklop 4: Transport lesa iz gozdne ceste – 4.000,00 EUR
- Sklop 5: Transport lesa iz skladišča – 2.000,00 EUR
z oznako brez protesta, plačljivo na prvi poziv in veljavno do vključno 120 dni po roku za oddajo
ponudb. Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje je sestavni del te razpisne
dokumentacije.
Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev okvirnega sporazuma,
- predloži v ponudbi neresnične podatke,
- ob sklenitvi okvirnega sporazuma ne izroči naročniku bianco, podpisanih in žigosanih menic
z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma.
Neunovčene menice za resnost ponudbe se po zaključku postopka oddaje javnega naročila
neizbranim ponudnikom vrne.
6.2 Zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma
Ponudnik s katerim bo naročnik sklenil okvirni sporazum, bo moral ob sklenitvi okvirnega sporazuma
izročiti naročniku tri bianco podpisane in žigosane menice za vsak odprt transakcijski račun in
menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje, v višini
- Sklop 1: Sečnja, izdelava in spravilo gozdno lesnih sortimentov – 24.000,00 EUR
- Sklop 2: Razžagovanje listavcev – 10.000,00 EUR
- Sklop 3: Razžagovanje iglavcev – 12.000,00 EUR
- Sklop 4: Transport lesa iz gozdne ceste – 8.000,00 EUR
- Sklop 5: Transport lesa iz skladišča – 4.000,00 EUR
z oznako »Brez protesta« in plačljivo na prvi poziv, z veljavnostjo do vključno 40 mesecev od
sklenitve okvirnega sporazuma, za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega
sporazuma.
Menice z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma
naročnik unovči, če izbrani ponudnik (izvajalec) svojih obveznosti do naročnika v obdobju veljavnosti
okvirnega sporazuma ne izvaja skladno z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo
javnega naročila oziroma v posameznem vabilu k dajanju ponudb, v zahtevani kvaliteti, obsegu in
rokih, ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoji krivdi odstopi od okvirnega sporazuma
ali v primeru, da naročnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od okvirnega sporazuma
ali v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) krši določila okvirnega sporazuma.
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7. Obvladovanje koruptivnih tveganj
7.1 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta
Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list
RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik po pozivu naročnika, naročniku
predložiti izjavo oziroma 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 s ponudnikom. Navedeno izjavo oziroma
podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije dolžan posredovati le-tej. Za
fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik
predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico
ničnost pogodbe / okvirnega sporazuma.
Naročnik bo moral navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od
vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi.
Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da
bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev
poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr.
izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja).
Ponudnik ponudbi priloži izpolnjeno, datirano, žigosano in podpisano Izjavo gospodarskega subjekta
(o predložitvi podatkov o lastništvu).
V primeru skupne ponudbe je izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Izjava gospodarskega
subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu) obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev
v skupni ponudbi.
V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjena, datirana, žigosana in podpisana Izjava
gospodarskega subjekta (o predložitvi podatkov o lastništvu) obvezna priloga ponudbi tudi za
vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.
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8. Tehnične specifikacije
8.1 Splošno
Predmet javnega naročila je izvedba spodaj navedenih storitev za:
SKLOP 1 - sečnja, izdelava in spravila gozdno lesnih sortimentov obsega:
- posek in izdelavo izbranih dreves,
- kleščenje, krojenje in spravilo izbranih dreves,
- beljenje panjev in zlaganje odpadnih vej na kupe,
- dodelava in sortiranje lesa na skladišču ob kamionski cesti po kvaliteti GLS in sicer po
principu:
- žagarska hlodovina skupaj,
- celulozni, manipulativni in industrijski les skupaj
- oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
- krojenje in prežagovanje lesa na skladišču lesa ob kamionski cesti na dolžine
- žagarska hlodovina: 4 m + nadmera min. 10 cm (velja za iglavce)
- celulozni, manipulativni in industrijski les: 4-4,2 m
- v primeru listavcev: po predhodnem dogovoru z naročnikom oz. končnim kupcem,
- oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
Ocenjena količina lesa znaša 5.500 m³/letno za čas trajanja izvajanja okvirnega sporazuma.
SKLOP 2 - Razžagovanje listavcev
-

razžagovanje hlodovine na tračnem žagalnem stroju – dvojni rez s potrebno manipulacijo,
zlaganje desk, plohov v zložaje 1,2m širne in 90 cm višine, letvično za sušenje v sušilnici,
celoten potreben transport zloženega lesa od žage do skladišča naročnika ter deponiranje
zložajev v skladišče žaganega lesa pred sušilnico.

Dimenzije žaganega lesa določi naročnik in ga sporoči izvajalcu najkasneje do dneva dostave lesa
v žagalnico hlodovine.
Za razžagovanje listavcev je potrebno upoštevati max kvalitetni izkoristek žaganega lesa boljše
kvalitete (pri bukovini obračanje hloda z namenom, da se izloči napake lesa - rdeče srce). Listavce
se razžaguje praviloma na tračnem žagalnem stroju.
Zložaji žaganega lesa morajo biti ustrezno letvičeni z zračno suhimi letvicami po predhodnem
dogovoru z naročnikom in pripravljeni za sušenje v sušilnici. Žagan les mora biti zložen v zložaj brez
žagovine.
Zložaji morajo biti zloženi v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dimenzije žaganega lesa morajo biti v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom. Zagotavljanje
natančnosti rezov -debeline je pogoj za sodelovanje oz. sklenitev okvirnega sporazuma. Dovoljeno
debelinsko odstopanje je +- 1mm po celotni dolžini žaganega lesa.
Prevoz žaganega lesa vključuje nalaganje na skladišču žagalnice ter ustrezeno privezovanje za
potrebe transporta, da se pripravljeni zložaji za sušenje ne deformirajo. Prevoz se izvede do skladišč
žaganega lesa družbe Kočevski les po predhodnem dogovoru.
Izvajalec zagotavlja prevzem in oddajo lesa tako dopoldne, kot tudi popoldne.
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SKLOP 3 - Razžagovanje iglavcev
-

razžagovanje hlodovine na večlistnem ali tračnem žagalnem stroju – dvojni rez s potrebno
manipulacijo,
zlaganje desk, plohov v zložaje 1,2m širne in 90 cm višine, letvično za sušenje v sušilnici,
celoten potreben transport zloženega lesa od žage do skladišča naročnika ter deponiranje
zložajev v skladišče žaganega lesa pred sušilnico.

Dimenzije žaganega lesa določi naročnik in ga sporoči izvajalcu najkasneje do dneva dostave lesa
v žagalnico hlodovine.
Za razžagovanje listavcev je potrebno upoštevati max. kvalitetni izkoristek žaganega lesa boljše
kvalitete. Iglavce se razžaguje praviloma na večlistnem ali tračnem žagalnem stroju.
Zložaji žaganega lesa morajo biti ustrezno letvičeni z zračno suhimi letvicami po predhodnem
dogovoru z naročnikom in pripravljeni za sušenje v sušilnici. Žagan les mora biti zložen v zložaj brez
žagovine.
Zložaji morajo biti zloženi v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom
Dimenzije žaganega lesa morajo biti v skladu s predhodnim dogovorom z naročnikom. Zagotavljanje
natančnosti rezov -debeline je pogoj za sodelovanje oz. sklenitev okvirnega sporazuma. Dovoljeno
debelinsko odstopanje je +- 1mm po celotni dolžini žaganega lesa.
Prevoz žaganega lesa vključuje nalaganje na skladišču žagalnice ter ustrezeno privezovanje za
potrebe transporta, da se pripravljeni zložaji za sušenje ne deformirajo. Prevoz se izvede do skladišč
žaganega lesa družbe Kočevski les po predhodnem dogovoru.
Izvajalec zagotavlja prevzem in oddajo lesa tako dopoldne, kot tudi popoldne.
SKLOP 4 - transport lesa iz gozdne ceste
Transport gozdno lesnih sortimentov od gozdne ceste na področju izvajanja gozdnih del opredeljenih
za sklop 1 do skladišča naročnika na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje - žagalnice, ki obsega
- nalaganje lesa izbranega s strani naročnika ob gozdni cesti na vozilo izbranega izvajalca
(na zahtevo naročnika se izvede prebiranje lesa),
- transport lesa do skladišča naročnika,
- razkladanje lesa v skladišče naročnika.
- Nalaganje lesa izbranega s strani naročnika ob gozdni cesti na vozilo določeno s strani
naročnika (na zahtevo naročnika se izvede prebiranje lesa).
Ocenjena količina lesa za čas trajanja okvirnega sporazuma znaša 20.000 m³
SKLOP 5 – transport lesa iz skladišča.
Transport od žagalnice hlodovine do skladišča naročnika na parc. št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje, ki
obsega nalaganje lesa na vozilo, transport lesa in razkladanje lesa.
Ocenjena količina lesa za čas trajanja okvirnega sporazuma znaša 4.000 m³
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8.2 Določitev območja na katerih se bodo izvajala dela
Dela se bodo izvajala na parcelah v upravljanju družbe Kočevski les d.o.o..
Dela se bodo izvajala tudi na drugih območjih, ki bodo naknadno vključena v upravljanje družbe
Kočevski les d.o.o. oz. bo za območja izdana odločba o sečnjah ali o sanitarnih sečnjah.
8.3 Odgovornost
Za izvajanje storitve, ki je predmet tega javnega naročila, bo v celoti odgovoren izbrani ponudnik. V
primeru nastanka škode, naročnik ne bo nosil nobene materialne ali kakršne koli druge odškodninske
odgovornosti.
Naročnik si pridržuje pravico brez kakršnih koli obveznosti do izbranega ponudnika odstopiti od
okvirnega sporazuma v primeru, da le-ta ne bi izvajal storitve, ki je predmet tega javnega naročila ali
bi jo izvajal v neskladju z navodili naročnika, okvirnim sporazumom in določbami te razpisne
dokumentacije.
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9. Okvirni sporazum - vzorec
9.1 Sklop 1
Stranki okvirnega sporazuma
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, ki jo zastopa
direktor Aleš Marolt
matična številka:
6812694000
davčna številka:
SI 13197797
transakcijski račun: SI56 1910 0001 1296 092 – DBS d.d.
(v nadaljevanju: naročnik)
in
__________________________
__________________________
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa:
______________________________________________________________________________
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)
matična številka: ______________
davčna številka: ______________
transakcijski račun:______________
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM številka __________
SEČNJA, IZDELAVA IN SPRAVILO GOZDNO LESNIH SORTIMENTOV
1. člen
(uvodne določbe)
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju
ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za
sklenitev okvirnega sporazuma, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
______________, pod številko objave _________________ in v Uradnem listu Evropske
unije dne ___________, pod številko objave ________________,
- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje, prejetih ponudb in ocene prejetih
ponudb, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka ________________, z
dne _____________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega
naročila,
- je izbrani ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
2. člen
(predmet okvirnega sporazuma)
S tem sporazumom naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo »Sečnja,
spravilo in transport lesa«, za dela opredeljena v sklopu 1.
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Izvajalec bo za naročnika izvajal naslednje storitve:
- posek in izdelava izbranih dreves,
- kleščenje, krojenje in spravilo izbranih dreves,
- beljenje panjev in zlaganje odpadnih vej na kupe,
- dodelava in sortiranje lesa na skladišču ob kamionski cesti po kvaliteti GLS in sicer po
principu:
o žagarska hlodovina skupaj,
o celulozni, manipulativni in industrijski les skupaj
o oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
- krojenje in prežagovanje lesa na skladišču lesa ob kamionski cesti na dolžine
- žagarska hlodovina: 4 m + nadmera min. 10 cm (velja za iglavce)
- celulozni, manipulativni in industrijski les: 4-4,2 m
- v primeru listavcev: po predhodnem dogovoru z naročnikom oz. končnim kupcem,
- oziroma po navodilih s strani naročnika pooblaščene osebe.
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljal storitev po tem
okvirnem sporazumu skladno z naročnikovim planom in navodili naročnika.
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma spoštoval zahteve naročnika
navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in svojo
ponudbo z dne ______________, na podlagi katere je bil izbran.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal storitev kvalitetno in strokovno, skladno s pravili stroke in v
obsegu, kot bo to potrebno.
Posek in spravilo lesa se izvede na parcelah v upravljanju družbe Kočevski les d.o.o. Dela se bodo
izvajala tudi na drugih območjih, ki bodo naknadno vključena v upravljanje družbe Kočevski les d.o.o.
oz. bo za območja izdana odločba o sečnjah ali o sanitarnih sečnjah.
Posek in spravilo lesa se opravi na podlagi vsakokratne pridobljene odločbe Zavoda za gozdove
Slovenije (v nadaljevanju odločba ZGS).
Naročnik bo na podlagi pridobljene odločbe ZGS izvajalcu naročil obseg in vrsto del.
3. člen
(trajanje okvirnega sporazuma)
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo iz dnem podpisa tega okvirnega sporazuma s strani obeh strank
sporazuma, izvajati pa se začne, ko izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo.
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas in sicer za obdobje 24 mesecev od začetka izvajanja,
to je od vključno ____________ do vključno _________________.
Sprememba veljavnosti tega okvirnega sporazuma je mogoča s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu
sporazumu.
4. člen
(izvajanje naročila)
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, sam. Izvajalec
brez soglasja naročnika v dela po tem okvirnem sporazumu ne sme vključiti podizvajalca, razen v
primeru, ko bi bilo to nujno potrebno za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu in s soglasjem
naročnika ter sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu, sicer se šteje, da naročnik ni dal
soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem sporazumu.

Stran 36 od 92

KOČEVSKI LES, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV/6a
1330 KOČEVJE
Matična št.: 6812694000

-

ID za DDV: SI13197797

www.kocevski-les.si info@kocevski-les.si

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem
sporazumu mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu sporazumu izročiti
naročniku:
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu
podizvajalcu,
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu1.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo ki je predmet tega okvirnega sporazuma sam in z
naslednjimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi 2:
podizvajalec št. 1:
naziv: _____________________________
naslov: ____________________________
matična številka: _____________________
ID za DDV: SI_________________________
transakcijski račun SI56 ____________________ pri _________________________
ki ga zastopa: ___________________________________________________
vrsta del: ______________________________________________________
predmet del: ___________________________________________________
količina del: ____________________________________________________
vrednost del: ___________________________________________________
kraj izvedbe del: _________________________________________________
rok izvedbe: ____________________________________________________
podizvajalec ______________ je v ponudbi izvajalca z dne __________ podal pisno soglasje, na
podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca.
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, s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo in izpolnitev tega okvirnega sporazuma proti naročniku, ne
glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca
v dela po tem okvirnem sporazumu mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu
sporazumu izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
- podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (petih) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca)
predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
5. člen
1
2

Prvi in drugi odstavek bosta v okvirnemu sporazumu v kolikor ponudnik pri izvedbi naročila ne bo sodeloval s podizvajalcem
Navedeni podatki bodo v okvirnem sporazumu za vsakega od podizvajalcev
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(odgovornost za podizvajalce)
Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del
izvedbe naročila po tem okvirnem sporazumu tretji osebi.
Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih
zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega
pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri
koli del okvirnega sporazuma ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del storitev iz tega
okvirnega sporazuma, ne odveže izvajalca katerih koli obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben izvajati del po tem okvirnem sporazumu, lahko
naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca ali nadaljuje z izvajanjem
naročila sam.
6. člen
(odgovornost izvajalca)
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami tega okvirnega sporazuma in
veljavnih predpisov izvrši vse storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma skladno z zahtevami
in naročili naročnika.
7. člen
(cena)
Pogodbena cena del je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne_________, ki znaša:
Postavka

Cena (brez DDV)

Vrednost
EUR)

DDV

(v

Skupna ponudbena
cena z DDV

Cena za klasično sečnjo in
spravilo lesa, kategorije I. –
manj zahtevne razmere,
cena podana za m³ lesa
Cena za klasično sečnjo in
spravilo lesa, kategorije II.
– zahtevne razmere, cena
podana za m³ lesa
Cena za klasično sečnjo in
spravilo lesa, kategorije III.
– bolj zahtevne razmere,
cena podana za m³ lesa
Cena za strojno sečnjo
lesa, Kategorija I. -manj
zahtevne razmere, cena
podana za m³ lesa
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Cena za strojno sečnjo
lesa,

Kategorija

II.

-

zahtevne razmere, cena
podana za m³ lesa
Cena za uro dela (60
minut)

za

sekača

z

motorno žago
Cena za uro dela (60
minut)

za

traktor

s

traktoristom
Pogodbena cena vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo
kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi,
ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo,
zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostale stroške povezane z
izvedbo javnega naročila. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih
del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo dokumentacije, prometne ureditve, stroškov
sanacije poti, zavarovanj, varnosti pri delu in morebitnih drugih stroškov.
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja sporazuma fiksne.
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja predvidenega obsega storitve,
ki je bila navedena v razpisni dokumentaciji, glede na to, da je storitev vezana na razmere v gozdovih
ter izdane odločbe ZGS.
8. člen
(plačilni pogoji)
Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, ki so
dokumentirane ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi
izvajalca do zaključka del po sporazumu.
Sečnja in spravilo lesa se obračuna po ponudbeni ceni izvajalca določeni s ponudbo v enotah EUR
na m³ za posamezno kategorijo. Cena sečnje in spravila lesa vključuje tudi vsa spremljajoča dela,
kot je npr. ureditev sečišča, ki so navedena v 6. členu tega sporazuma.
Ostala dela se obračunajo po ponudbeni ceni ure dela v gozdu, ki jo je podal izvajalec v
ponudbi…………. Za določitev obsega števila ur dela potrebnega za izvedbo storitev obračunanih
po urah dela se uporabi Prilogo 2 Uredbe o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 98/10 in nadaljnji).
Naročnik bo obračun izvedenih del izvajal na podlagi prevzema lesa na gozdni cesti (hlodovina)
oziroma na podlagi tehtanja na tehtnici (oblovina) s strani predstavnika naročnika.
Obračunavanje storitev bo izvajalec opravil z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu. Pri
izstavitvi mesečnega računa se mora izvajalec sklicevati na številko sporazuma.
Izvajalec izstavi račun do 8. v mesecu za storitve opravljena v preteklem mesecu. Na računu mora
biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih storitev v preteklem mesecu. Naročnik bo v roku 15 dni
račun potrdil ali mu ugovarjal. Za grajani del mora izvajalec izstaviti dobropis.
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Naročnik bo izvajalcu za opravljena dela plačal 30. dan po potrditvi obsega izvedenih del in prejemu
računa na TRR št…………………. V primeru spora glede obsega izvedenih del, je naročnik izvajalcu
dolžan plačati nesporen del opravljenih del.
V primeru predčasnega plačila s strani naročnika se obračuna dodatni popust v višini 0,06 % na vsak
dan predčasnega plačila.
V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Kadar je
kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski
račun partnerja, ki je predložil menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V
primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca
računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec
iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, le-tega plača, v roku iz prvega odstavka tega člena,
nepodredno podizvajalcu, in sicer:
podizvajalcu
___________________________
na
transakcijski
račun
SI56
_________________________3,
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na
transakcijski račun izvajalca.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan.
V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati
zamudne obresti skladno z zakonom.
9. člen
(izvajanje storitve)
Izvajalec jamči, da bo pri izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu v celoti upošteval določbe
zakonodaje, ki ureja področje opravljanja storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, razpisne
dokumentacije, svoje ponudbe predložene v postopku javnega naročila iz 1. člena tega sporazuma
in zahteve naročnika.
Izvajalec bo izvajal storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, na podlagi vsakokratnega
naročila s strani naročnika, za kar bo skrbela pooblaščena oseba naročnika. Naročnik si pridržuje
pravico, da z lastnimi kapacitetami opravi storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, o čemer
odloča naročnik. V navedenem primeru naročnik ne odda naročila izvajalcu.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Alan Obranovič.
Izvajalec je o izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu dolžan redno obveščati vodjo gozdarstva
pri naročniku.
Izvajalec je dolžan voditi evidenco o opravljenih posamičnih storitvah na delovnih nalogih, ki jih potrdi
naročnik
10. člen
3

odstavek bo v okvirnem sporazumu, če bo ponudnik pri izvedbi del sodeloval s podizvajalci
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(obveznosti izvajalca)
Izvajalec izjavlja, da je ustrezno strokovno usposobljen in razpolaga z ustreznimi kadri in tehničnimi
zmogljivostmi za posek in spravilo lesa. Izvajalec se zavezuje izvesti sečnjo in spravilo izbranega in
označenega drevja, ki ga bo naročil naročnik.
Izvajalec bo z izvedbo del po tem sporazumu začel v roku določenega s strani naročnika po oddaji
naročila. Posek dreves in spravilo lesa se izvedeta v rokih, ki jih določi naročnik. V primeru višje sile
ali slabih vremenskih razmer, ko sečnja in spravilo lesa v roku ne bosta možna, se rok izvedbe del
ustrezno podaljša. Pogodbeni stranki nov rok določita sporazumno glede na okoliščine, ki so vplivale
na spremembo roka za izvedbo del.
Izvajalec se zavezuje v roku določenega z odločbo Zavoda za gozdove po končani sečnji in spravilu
lesa urediti sečišče, sanirati poškodbe v gozdu in na gozdnih prometnicah ter gozdno infrastrukturo
vrniti v prvotno stanje. Poleg tega se izvajalec zavezuje odpraviti poškodbe na prometni infrastrukturi,
ki so nastale zaradi izvedbe del po tem sporazumu. Sečišče po končani sečnji je potrebno urediti s
vsakokratno veljavnim Pravilnikom o izvajanju sečnje, ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in
zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Uradni list RS, št. 55/94, 95/04, 110/08 in 83/13) oz. drugim
aktom, ki ureja ureditev sečišč.
Izvajalec mora o predvidenem začetku del obvestiti naročnika ali s strani naročnika pooblaščeno
osebo vsaj 3 dni pred začetkom del. Prav tako mora naročnika ali pooblaščeno osebo tedensko
obveščati o poteku del, o morebitnih posebnostih, katere se pokažejo ob sami izvedbi del ter o vseh
drugih morebitnih opažanjih kot so napadi lubadarja, nesreče, zlorabe (zlasti kraja, nedovoljen
posek, požar, nasadi konoplje, odlaganje odpadkov) na gozdnih zemljiščih, na katerih se izvajata
sečnja in spravilo lesa iz tega sporazuma
Vsa dela, ki so mu naložena s tem sporazumom, je dolžan izvajalec opraviti kot dober gospodar in
na način, da ne poškoduje lastnine naročnika ali lastnine tretjih oseb. Izvajalec se zavezuje vsa dela
izvesti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, pravilnikom, ki ureja izvajanje sečnje, in ostalimi
veljavnimi predpisi.
Med opravljanjem del mora izvajalec skrbeti za varnost pri delu in uporabljati vsa predpisana
varnostna sredstva ter sebe in svoje delavce zavarovati za primer nesreče pri delu in poklicne
bolezni. Vsak izvajalec del mora na skupnem delovišču z ustreznimi varnostnimi ukrepi zagotoviti,
da delavci ne ogrožajo drugih delavcev in morebitnih tretjih oseb.
Izvajalec mora poskrbeti za vse preventivne ukrepe za preprečitev nesreč. Izvajalec bo z drugimi
izvajalci in naročnikom sklenili Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri
delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank.
Kršitev določil tega člena, pomeni bistveno kršitev tega okvirnega sporazuma.
11. člen
(lastnosti strojev)
Izvajalec je dolžan za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu zagotavljati stroje in vozila, ki
morajo biti ustrezna za storitev po tem okvirnem sporazumu, imeti morajo vso potrebno opremo,
gorivo, maziva in vso ostalo opremo, ki se zahteva skladno s predpisi, ki urejajo področje storitve, ki
je predmet tega okvirnega sporazuma.
Izvajalec jamči, da so vsi stroji in vozila v tehnično brezhibnem stanju in redno servisirana.
Izvajalec je v celoti odgovoren za stanje vozil in tehnične opreme in iz tega naslova naročnik ne nosi
nobene odgovornosti ali škode.
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Naročnik ima pravico od izvajalca kadarkoli zahtevati dokazila o brezhibnosti tehničnih sredstev, ki
jih izvajalec uporablja za dela po tem okvirnem sporazumu.
12. člen
(lastnosti osebja)
Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno kvalificirano osebje za upravljanje s stroji in vozili ter svojemu
osebju, ki opravlja storitev po tem okvirnem sporazumu, priskrbeti delovno opremo in je v celoti
odgovoren za varnost osebja. Naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.
13. člen
(nadomestna izpolnitev)
V primeru, da izvajalec prevzeta dela po tem okvirnem sporazumu ne more opraviti v roku, in s
svojimi tehničnimi sredstvi, se zavezuje, da bo v svojem imenu in za svoj račun pravočasno poskrbel
za izvedbo storitve po tem okvirnem sporazumu, vse na svoje stroške.
Če izvajalec ne zagotovi izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu, ga ima pravico zagotoviti
naročnik sam, s tem, da vsi stroški vezani na nespoštovanje določil tega okvirnega sporazuma in vsi
stroški vezani na organizacijo nadomestnega izvajalca s strani naročnika, bremenijo izvajalca del po
tem okvirnem sporazumu in jih je izvajalec v celoti dolžan povrniti naročniku.
14. člen
(odgovornost)
V primeru, da izvajalec pri izvajanju storitev po tem okvirnem sporazumu povzroči prometno nesrečo,
drugo nesrečo ali pa stori prometni prekršek, naročnik iz tega naslova ne nosi nobene materialne ali
odškodninske odgovornosti.
Za strokovno izvedbo storitve, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in za izvedbo storitve po tem
okvirnem sporazumu v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, je v celoti odgovoren izvajalec sam.
V primeru, da pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu pride do poškodovanja oziroma
uničenja lastnine pravnih oseb ali občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na svoje
lastne stroške dolžan škodo odpraviti oziroma prizadetemu poravnati vso nastalo škodo. Naročnik iz
tega naslova nima nikakršnih obveznosti niti do izvajalca niti do tretje osebe.
15. člen
(postopek ob ugotovljenih nepravilnostih)
Če naročnik pri nadzoru storitve po tem okvirnem sporazumu ugotovi, da izvajalec ne opravlja dela
v skladu z zahtevami naročnika in določili tega okvirnega sporazuma, na nepravilnost ali kršitev pisno
opozori izvajalca.
Če izvajalec kljub pisnemu opozorilu stori ponovno kršitev oziroma storitve po tem okvirnem
sporazumu še vedno ne izvaja v skladu z zahtevami naročnika, naročnik lahko takoj odstopi od tega
okvirnega sporazuma.
16. člen
(zavarovanje vozil)
Izvajalec je dolžan skleniti za vsa vozila s katerimi bo izvajal storitev po tem okvirnem sporazumu in
za katera je to zahtevano s splošnimi predpisi, avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici. Ob
podpisu tega okvirnega sporazuma je izvajalec dolžan, naročniku na njegovo zahtevo, izročiti kopijo
zavarovalne police. Izvajalec mora zagotoviti veljavnost zavarovalne police za ves čas izvajanja tega
okvirnega sporazuma.
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17. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala z zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti in izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu, naročniku ali tretji osebi. Letna višina
zavarovalne vsote mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo.
Izvajalec je naročniku dolžan vsako leto izvajanja storitev po tem okvirnem sporazumu izročiti kopijo
veljavne zavarovalne police za odgovornost za tekoče leto.
18. člen
(zavarovanje za dobro izvedbo del)
Izvajalec je dolžan ob podpisu tega okvirnega sporazuma izročiti naročniku tri (3) bianco, podpisane
in žigosane menico in menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini
40.000,00 EUR, veljavno do vključno mesec dni dlje od veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
Brez izročitve menice (menic) z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma
se šteje, da ta okvirni sporazum ni sklenjen, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano
za zavarovanje za resnost ponudbe.
19. člen
(obveznosti naročnika)
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da bo ob podpisu sporazuma:
- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za
prevzeti obseg storitev potrebne,
- imenoval odgovornega predstavnika.
V času izvedbe del se naročnik obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo,
- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrševanje storitev,
- izvajalcu dajati navodila glede krojenja in sortiranja lesa ter izvedbe drugih del,
- izvajati nadzor nad izvedbo sečnje in spravilom lesa, izgradnjo potrebnih gozdnih vlak,
vzpostavitvijo gozdnega reda in količino posekanega lesa,
- v naravi prikazati potek parcelnih mej.
20. člen
(odstop naročnika)
Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo
okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko
privedejo do odstopa od tega sporazuma so zlasti:
- neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma,
- uporaba tehničnih sredstev, ki ne ustrezajo izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu,
- namerno ali iz malomarnosti povzročanje škode na javni lastnini ali lastnini tretjih oseb,
- neupoštevanje navodil naročnika v zvezi z izvajanjem storitve po tem okvirnem sporazumu,
- neupoštevanje pisnega opozorila s strani naročnika,
- neupoštevanje določb tega okvirnega sporazuma.
Naročnik ima pravico, brez kakršnih koli obveznosti ali odškodnin odstopiti od tega okvirnega
sporazuma tudi v primeru, da ne bi več izvajal gospodarskih javnih služb.
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Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni
državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil
najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 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.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti
okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če
zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje,
da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz tega
člena.
21. člen
(odstop izvajalca)
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo
opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti
naročnika en mesec pred nameravanim odstopom.
22. člen
(poslovna skrivnost)
Podatki iz tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum in
njegovo izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi
štejejo za javne.
Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke
v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma in se zavezuje,
da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej. Izvajalec bo svojo
dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum,
razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tem okvirnem sporazumu, ki so ali bodo
kakorkoli izvrševali celotno ali posamični del naročila po tem okvirnem sporazumu. Obveznost
varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvajanja tega okvirnega sporazuma, kot tudi
za čas po tem.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko
odgovoren za vso škodo.
23. člen
(protikorupcijska klavzula)
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobite nedovoljene koristi predstavniku organa,
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posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ničen.
24. člen
(reševanje sporov)
Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma
reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po
sedežu naročnika in po pravu Republike Slovenije.
25. člen
(posredovanje podatkov)
Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku,
v kolikor jih bo zahteval, posredoval 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.
26. člen
(prenos sporazuma)
Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik
samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.
27. člen
(subsidiarna uporaba prava in predpisov)
Glede vprašanj, ki jih ta sporazum ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija
naročnika po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, ponudba izvajalca z dne
___________, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo
področje predmeta tega okvirnega sporazuma.
28. člen
(končne določbe)
Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih od katerih ima vsak značaj izvirnika in
od katerih vsaka od strank tega okvirnega sporazuma prejme po dva (2) izvoda.

Izvajalec:
Naziv
Direktor ime in priimek

Naročnik:
Kočevski les d.o.o.
direktor Aleš Marolt
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9.2 Sklop 2 in 3
Stranki okvirnega sporazuma
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, ki jo zastopa
direktor Aleš Marolt
matična številka:
6812694000
davčna številka:
SI 13197797
transakcijski račun: SI56 1910 0001 1296 092 – DBS d.d.
(v nadaljevanju: naročnik)
in
__________________________
__________________________
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa:
______________________________________________________________________________
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)
matična številka: ______________
davčna številka: ______________
transakcijski račun:______________
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM številka __________
STORITVE RAZŽAGOVANJA
1. člen
(uvodne določbe)
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju
ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za
sklenitev okvirnega sporazuma, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
______________, pod številko objave _________________ in v Uradnem listu Evropske
unije dne ___________, pod številko objave ________________,
- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje, prejetih ponudb in ocene prejetih
ponudb, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka ________________, z
dne _____________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega
naročila,
- je izbrani ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
2. člen
(predmet okvirnega sporazuma)
S tem sporazumom naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo »Sečnja,
spravilo in transport lesa«, za dela opredeljena v sklopu 2/3.
Izvajalec bo za naročnika izvajal naslednje storitve:
- razžagovanje hlodovine na tračnem žagalnem stroju – dvojni rez s potrebno manipulacijo,
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-

zlaganje desk, plohov v zložaje 1,2m širne in 90 cm višine, letvično za sušenje v sušilnici,
celoten potreben transport zloženega lesa od žage do skladišča naročnika ter deponiranje
zložajev v skladišče žaganega lesa pred sušilnico.
Dimenzije žaganega lesa določi naročnik in ga sporoči izvajalcu najkasneje do dneva dostave lesa
v žagalnico hlodovine.
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotavljal storitev po tem
okvirnem sporazumu skladno z naročnikovim planom in navodili naročnika. Izvajalec zagotavlja
prevzem in oddajo lesa tako dopoldne, kot tudi popoldne.
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma spoštoval zahteve naročnika
navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in svojo
ponudbo z dne ______________ na podlagi katere je bil izbran.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal storitev kvalitetno in strokovno, skladno s pravili stroke in v
obsegu, kot bo to potrebno.
Naročnik bo na podlagi potreb izvajalcu naročil obseg in vrsto del.
3. člen
(trajanje okvirnega sporazuma)
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo iz dnem podpisa tega okvirnega sporazuma s strani obeh strank
sporazuma, izvajati pa se začne, ko izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo.
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas, in sicer za obdobje 24 mesecev od začetka
izvajanja, to je od vključno ____________ do vključno _________________.
Sprememba veljavnosti tega okvirnega sporazuma je mogoča s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu
sporazumu.
4. člen
(izvajanje naročila)
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, sam. Izvajalec
brez soglasja naročnika v dela po tem okvirnem sporazumu ne sme vključiti podizvajalca, razen v
primeru, ko bi bilo to nujno potrebno za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu in s soglasjem
naročnika ter sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu, sicer se šteje, da naročnik ni dal
soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem sporazumu.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem sporazumu
mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu sporazumu izročiti naročniku:
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu
podizvajalcu,
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu4.
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo ki je predmet tega okvirnega sporazuma sam in z
naslednjimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi 5:
podizvajalec št. 1:
4
5

Prvi in drugi odstavek bosta v okvirnemu sporazumu v kolikor ponudnik pri izvedbi naročila ne bo sodeloval s podizvajalcem
Navedeni podatki bodo v okvirnem sporazumu za vsakega od podizvajalcev
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naziv: _____________________________
naslov: ____________________________
matična številka: _____________________
ID za DDV: SI_________________________
transakcijski račun SI56 ____________________ pri _________________________
ki ga zastopa: ___________________________________________________
vrsta del: ______________________________________________________
predmet del: ___________________________________________________
količina del: ____________________________________________________
vrednost del: ___________________________________________________
kraj izvedbe del: _________________________________________________
rok izvedbe: ____________________________________________________
podizvajalec ______________ je v ponudbi izvajalca z dne __________ podal pisno soglasje, na
podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca.
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, s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo in izpolnitev tega okvirnega sporazuma proti naročniku, ne
glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca
v dela po tem okvirnem sporazumu mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu
sporazumu izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
- podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (petih) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca)
predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
5. člen
(odgovornost za podizvajalce)
Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del
izvedbe naročila po tem okvirnem sporazumu tretji osebi.
Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih
zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega
pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri
koli del okvirnega sporazuma ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del storitev iz tega
okvirnega sporazuma, ne odveže izvajalca katerih koli obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben izvajati del po tem okvirnem sporazumu, lahko
naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca ali nadaljuje z izvajanjem
naročila sam.
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6. člen
(odgovornost izvajalca)
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami tega okvirnega sporazuma in
veljavnih predpisov izvrši vse storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma skladno z zahtevami
in naročili naročnika.
7. člen
(cena)
Pogodbena cena del je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne_________, ki znaša:
Cena/m3 (brez DDV)
Pogodbena cena vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo
kakršnikoli dodatni stroški, povezani z izvedbo storitev po tem sporazumu. V pogodbeno ceno so
zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure,
amortizacijo, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostali stroški
povezani z izvedbo storitev, kot npr. razžagovanje na drugi lokaciji. V pogodbeno ceno so zajete tudi
letvice potrebne za zlaganje lesa pripravljenega za letvično sušenje, ki jih zagotovi izvajalec.
Naročnik bo izvajalcu omogočil prevzem in odvoz letvic po zaključenem sušenju in prevzemu lesa s
strani kupca naročnika.
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja sporazuma fiksne.
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja predvidenega obsega storitve,
ki je bila navedena v razpisni dokumentaciji, glede na to, da je storitev vezana na razpoložljivost
dobavljive hlodovine.
8. člen
(plačilni pogoji)
Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, ki so
dokumentirane ter fiksnih nespremenljivih cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi
izvajalca do zaključka del po sporazumu
Obračunavanje storitev bo izvajalec opravil z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu. Pri
izstavitvi mesečnega računa se mora izvajalec sklicevati na številko sporazuma.
Izvajalec izstavi račun do 8. v mesecu za storitve opravljena v preteklem mesecu. Na računu mora
biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih storitev v preteklem mesecu. Naročnik bo v roku 15 dni
račun potrdil ali mu ugovarjal. Za grajani del mora izvajalec izstaviti dobropis.
Naročnik bo izvajalcu za opravljena dela plačal 30. dan po potrditvi obsega izvedenih del in prejemu
računa na TRR št…………………. V primeru spora glede obsega izvedenih del, je naročnik izvajalcu
dolžan plačati nesporen del opravljenih del.
V primeru predčasnega plačila s strani naročnika se obračuna dodatni popust v višini 0,06 % na vsak
dan predčasnega plačila.
V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Kadar je
kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski
račun partnerja, ki je predložil menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V
primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca
računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.
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Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec
iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, le-tega plača, v roku iz prvega odstavka tega člena,
nepodredno podizvajalcu, in sicer:
podizvajalcu
___________________________
na
transakcijski
račun
SI56
_________________________6,
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na
transakcijski račun izvajalca.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan.
V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati
zamudne obresti skladno z zakonom.
9. člen
(izvajanje storitve)
Izvajalec jamči, da bo pri izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu v celoti upošteval določbe
zakonodaje, ki ureja področje opravljanja storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, razpisne
dokumentacije, svoje ponudbe predložene v postopku javnega naročila iz 1. člena tega sporazuma
in zahteve naročnika.
Izvajalec bo izvajal storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, na podlagi vsakokratnega
naročila s strani naročnika, za kar bo skrbela pooblaščena oseba naročnika. Naročnik si pridržuje
pravico, da z lastnimi kapacitetami opravi storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, o čemer
odloča naročnik. V navedenem primeru naročnik ne odda naročila izvajalcu.
Kontaktna oseba s strani naročnika je _________________
Izvajalec je o izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu dolžan redno obveščati _____________
pri naročniku.
Izvajalec je dolžan voditi evidenco o opravljenih posamičnih storitvah na delovnih nalogih, ki jih potrdi
naročnik.
10. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec izjavlja, da je ustrezno strokovno usposobljen in razpolaga z ustreznimi kadri in tehničnimi
zmogljivostmi za izvajanje storitve. Izvajalec se zavezuje izvesti storitve kvalitetno, pri čemer bo
zagotavljal največji mogoči izkoristek hlodovine.
Storitve razžagovanja se opravijo v skladu z naknadnim dogovorom. Pogodbeni stranki se lahko
dogovorita za podaljšanje roka v primeru nastanka okoliščin, ki ne bi omogočale kvalitetne izvedbe
storitev. Pogodbeni stranki nov rok določita sporazumno glede na okoliščine, ki so vplivale na
spremembo roka za izvedbo del.

6

odstavek bo v okvirnem sporazumu, če bo ponudnik pri izvedbi del sodeloval s podizvajalci
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Izvajalec bo naročniku omogočil nadzor nad izvajanjem storitev, kar vključuje vpogled v celotno
dokumentacijo povezano z izvedbo storitev po tem sporazumu ter nadzor z ogledom izvajanja
storitev, načina začasnega skladiščenja lesa ipd.
Med opravljanjem del mora izvajalec skrbeti za varnost pri delu in uporabljati vsa predpisana
varnostna sredstva ter sebe in svoje delavce zavarovati za primer nesreče pri delu in poklicne
bolezni. Vsak izvajalec del mora na skupnem delovišču z ustreznimi varnostnimi ukrepi zagotoviti,
da delavci ne ogrožajo drugih delavcev in morebitnih tretjih oseb.
Vsa dela, ki so mu naložena s tem sporazumom, je dolžan izvajalec opraviti kot dober gospodar in
na način, da ne poškoduje lastnine naročnika ali lastnine tretjih oseb. Izvajalec se zavezuje vsa dela
izvesti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, pravilnikom, ki ureja izvajanje sečnje, in ostalimi
veljavnimi predpisi.
Kršitev določil tega člena, pomeni bistveno kršitev tega okvirnega sporazuma.
11. člen
(lastnosti strojev)
Izvajalec je dolžan za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu zagotavljati stroje in naprave,
ki morajo biti ustrezna za storitev po tem okvirnem sporazumu, imeti morajo vso potrebno opremo,
gorivo, maziva in vso ostalo opremo, ki se zahteva skladno s predpisi, ki urejajo področje storitve, ki
je predmet tega okvirnega sporazuma.
Izvajalec jamči, da so vsi stroji in naprave v tehnično brezhibnem stanju in redno servisirana.
Izvajalec je v celoti odgovoren za stanje naprav in tehnične opreme in iz tega naslova naročnik ne
nosi nobene odgovornosti ali škode.
Naročnik ima pravico od izvajalca kadarkoli zahtevati dokazila o brezhibnosti tehničnih sredstev, ki
jih izvajalec uporablja za dela po tem okvirnem sporazumu.
12. člen
(lastnosti osebja)
Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno kvalificirano osebje za upravljanje s stroji in napravami ter
svojemu osebju, ki opravlja storitev po tem okvirnem sporazumu, priskrbeti delovno opremo in je v
celoti odgovoren za varnost osebja. Naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.
13. člen
(nadomestna izpolnitev)
V primeru, da izvajalec prevzeta dela po tem okvirnem sporazumu ne more opraviti v roku, in s
svojimi tehničnimi sredstvi, se zavezuje, da bo v svojem imenu in za svoj račun pravočasno poskrbel
za izvedbo storitve po tem okvirnem sporazumu, vse na svoje stroške.
Če izvajalec ne zagotovi izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu, ga ima pravico zagotoviti
naročnik sam, s tem, da vsi stroški vezani na nespoštovanje določil tega okvirnega sporazuma in vsi
stroški vezani na organizacijo nadomestnega izvajalca s strani naročnika, bremenijo izvajalca del po
tem okvirnem sporazumu in jih je izvajalec v celoti dolžan povrniti naročniku.
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14. člen
(odgovornost)
Za strokovno izvedbo storitve, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in za izvedbo storitve po tem
okvirnem sporazumu v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, je v celoti odgovoren izvajalec sam.
V primeru, da pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu pride do poškodovanja oziroma
uničenja lastnine pravnih oseb ali občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na svoje
lastne stroške dolžan škodo odpraviti oziroma prizadetemu poravnati vso nastalo škodo. Naročnik iz
tega naslova nima nikakršnih obveznosti niti do izvajalca niti do tretje osebe.
15. člen
(postopek ob ugotovljenih nepravilnostih)
Če naročnik pri nadzoru storitve po tem okvirnem sporazumu ugotovi, da izvajalec ne opravlja dela
v skladu z zahtevami naročnika in določili tega okvirnega sporazuma, na nepravilnost ali kršitev pisno
opozori izvajalca.
Če izvajalec kljub pisnemu opozorilu stori ponovno kršitev oziroma storitve po tem okvirnem
sporazumu še vedno ne izvaja v skladu z zahtevami naročnika, naročnik lahko takoj odstopi od tega
okvirnega sporazuma.
16. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala z zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti in izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu, naročniku ali tretji osebi. Letna višina
zavarovalne vsote mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo.
Izvajalec je naročniku dolžan vsako leto izvajanja storitev po tem okvirnem sporazumu izročiti kopijo
veljavne zavarovalne police za odgovornost za tekoče leto.
17. člen
(zavarovanje za dobro izvedbo del)
Izvajalec je dolžan ob podpisu tega okvirnega sporazuma izročiti naročniku tri (3) bianco, podpisane
in žigosane menico in menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini
10.000,00/12.000,007 EUR, veljavno do vključno mesec dni dlje od veljavnosti tega okvirnega
sporazuma.
Brez izročitve menice (menic) z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma
se šteje, da ta okvirni sporazum ni sklenjen, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano
za zavarovanje za resnost ponudbe.
18. člen
(obveznosti naročnika)
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da bo ob podpisu sporazuma:
- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za
prevzeti obseg storitev potrebne,
- imenoval odgovornega predstavnika.
V času izvedbe del se naročnik obvezuje:
7

Glede na sklop, za katerega bo sklenjen sporazum
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sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrševanje storitev,
izvajalcu dajati navodila glede krojenja in sortiranja lesa ter izvedbe drugih del,
19. člen
(odstop naročnika)

Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo
okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko
privedejo do odstopa od tega sporazuma so zlasti:
- neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma,
- uporaba tehničnih sredstev, ki ne ustrezajo izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu,
- namerno ali iz malomarnosti povzročanje škode na javni lastnini ali lastnini tretjih oseb,
- neupoštevanje navodil naročnika v zvezi z izvajanjem storitve po tem okvirnem sporazumu,
- neupoštevanje pisnega opozorila s strani naročnika,
- neupoštevanje določb tega okvirnega sporazuma.
Naročnik ima pravico, brez kakršnih koli obveznosti ali odškodnin odstopiti od tega okvirnega
sporazuma tudi v primeru, da ne bi več izvajal gospodarskih javnih služb.
Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni
državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil
najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 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.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti
okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če
zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje,
da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz tega
člena.
20. člen
(odstop izvajalca)
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo
opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti
naročnika en mesec pred nameravanim odstopom.
21. člen
(poslovna skrivnost)
Podatki iz tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum in
njegovo izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi
štejejo za javne.
Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke
v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma in se zavezuje,
da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej. Izvajalec bo svojo
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dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum,
razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tem okvirnem sporazumu, ki so ali bodo
kakorkoli izvrševali celotno ali posamični del naročila po tem okvirnem sporazumu. Obveznost
varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvajanja tega okvirnega sporazuma, kot tudi
za čas po tem.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko
odgovoren za vso škodo.
22. člen
(protikorupcijska klavzula)
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobite nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ničen.
23. člen
(reševanje sporov)
Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma
reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po
sedežu naročnika in po pravu Republike Slovenije.
24. člen
(posredovanje podatkov)
Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku,
v kolikor jih bo zahteval, posredoval 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.
25. člen
(prenos sporazuma)
Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik
samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.
26. člen
(subsidiarna uporaba prava in predpisov)
Glede vprašanj, ki jih ta sporazum ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija
naročnika po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, ponudba izvajalca z dne
___________, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo
področje predmeta tega okvirnega sporazuma.
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27. člen
(končne določbe)
Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih od katerih ima vsak značaj izvirnika in
od katerih vsaka od strank tega okvirnega sporazuma prejme po dva (2) izvoda.

Izvajalec:
Naziv
Direktor ime in priimek

Naročnik:
Kočevski les d.o.o.
direktor Aleš Marolt
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9.3 Sklop 4 in 5
Stranki okvirnega sporazuma
Kočevski les, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o., Trata XIV 6A, 1330 Kočevje, ki jo zastopa
direktor Aleš Marolt
matična številka:
6812694000
davčna številka:
SI 13197797
transakcijski račun: SI56 1910 0001 1296 092 – DBS d.d.
(v nadaljevanju: naročnik)
in
__________________________
__________________________
(naziv in naslov ponudnika)
ki jo zastopa:
______________________________________________________________________________
(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)
matična številka: ______________
davčna številka: ______________
transakcijski račun:______________
(v nadaljevanju: izvajalec)
sklepata naslednji

OKVIRNI SPORAZUM številka __________
PREVOZ LESA
1. člen
(uvodne določbe)
Stranki okvirnega sporazuma uvodoma ugotavljata, da:
- je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju
ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku za
sklenitev okvirnega sporazuma, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne
______________, pod številko objave _________________ in v Uradnem listu Evropske
unije dne ___________, pod številko objave ________________,
- je naročnik na podlagi javnega razpisa iz prve alineje, prejetih ponudb in ocene prejetih
ponudb, z Obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila številka ________________, z
dne _____________, izbral izvajalca kot najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega
naročila,
- je izbrani ponudnik tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
2. člen
(predmet okvirnega sporazuma)
S tem sporazumom naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo javno naročilo »Sečnja,
spravilo in transport lesa«, za dela opredeljena v sklopu 4/5.
Predmet okvirnega sporazuma so storitve transporta gozdno lesnih sortimentov.
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Transport gozdno lesnih sortimentov od gozdne ceste na področju________________ do skladišča
naročnika na parc.št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje - žagalnice, ki obsega
- nalaganje lesa sortiranega ob gozdni cesti na vozilo,
- transport lesa do skladišča naročnika,
- razkladanje lesa v skladišče naročnika. 8
Transport od žagalnice hlodovine do skladišča naročnika na parc. št. 2204/63, k.o. 1577 Kočevje, ki
obsega nalaganje lesa na vozilo, transport lesa in razkladanje lesa v skladišče naročnika 9.
Predmet okvirnega sporazuma so stalna naročila storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne
more vnaprej določiti. Naročnik bo naročil in izvajalec izvedel toliko storitev, kolikor ga bo naročnik
dejansko potreboval, v okviru razpoložljivih sredstev.
Naročnik ne sme količine storitev po tem okvirnem sporazumu zniževati zaradi naročila storitev pri
drugem izvajalcu, razen v primeru, če:
- bo storitve zagotavljal z lastnimi sredstvi ali
- mu izvajalec v zahtevanem času ne more zagotoviti izvedbe storitev ali
- v drugih primerih, določenih s tem sporazumom.
Predmet posameznih naročil so lahko tudi storitve, ki niso navedene v predračunu, če v času
izvajanja okvirnega sporazuma nastane potreba po novih storitvah.
Izvajalec se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma spoštoval zahteve naročnika
navedene v razpisni dokumentaciji po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma in svojo
ponudbo z dne ______________ na podlagi katere je bil izbran.
Izvajalec se zavezuje, da bo izvajal storitev kvalitetno in strokovno, skladno s pravili stroke in v
obsegu, kot bo to potrebno.
3. člen
(trajanje okvirnega sporazuma)
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo iz dnem podpisa tega okvirnega sporazuma s strani obeh strank
sporazuma, izvajati pa se začne, ko izvajalec naročniku izroči zavarovanje za dobro izvedbo.
Ta okvirni sporazum je sklenjen za določen čas, in sicer za obdobje 24 mesecev od začetka
izvajanja, to je od vključno ____________ do vključno _________________.
Sprememba veljavnosti tega okvirnega sporazuma je mogoča s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu
sporazumu.
4. člen
(izvajanje naročila)
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, sam. Izvajalec
brez soglasja naročnika v dela po tem okvirnem sporazumu ne sme vključiti podizvajalca, razen v
primeru, ko bi bilo to nujno potrebno za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu in s soglasjem
naročnika ter sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu, sicer se šteje, da naročnik ni dal
soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem sporazumu.

8
9

Odstavek, ki bo v okvirnem sporazumu za sklop 4.
Odstavek, ki bo v okvirnem sporazumu za sklop 5.
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V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tem okvirnem
sporazumu mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu sporazumu izročiti
naročniku:
podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del,
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu
podizvajalcu,
soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu 10.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo ki je predmet tega okvirnega sporazuma sam in z
naslednjimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi 11:
podizvajalec št. 1:
naziv: _____________________________
naslov: ____________________________
matična številka: _____________________
ID za DDV: SI_________________________
transakcijski račun SI56 ____________________ pri _________________________
ki ga zastopa: ___________________________________________________
vrsta del: ______________________________________________________
predmet del: ___________________________________________________
količina del: ____________________________________________________
vrednost del: ___________________________________________________
kraj izvedbe del: _________________________________________________
rok izvedbe: ____________________________________________________
podizvajalec ______________ je v ponudbi izvajalca z dne __________ podal pisno soglasje, na
podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca.
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, s sklenitvijo aneksa k temu okvirnemu sporazumu
Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo in izpolnitev tega okvirnega sporazuma proti naročniku, ne
glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca
v dela po tem okvirnem sporazumu mora izvajalec pred podpisom aneksa k temu okvirnemu
sporazumu izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun),
- podatke o vsaki vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del, kraju izvedbe del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (petih) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca)
predložiti naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta
zamenjan,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma blaga neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

10
11

Prvi in drugi odstavek bosta v okvirnemu sporazumu v kolikor ponudnik pri izvedbi naročila ne bo sodeloval s podizvajalcem
Navedeni podatki bodo v okvirnem sporazumu za vsakega od podizvajalcev
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5. člen
(odgovornost za podizvajalce)
Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del
izvedbe naročila po tem okvirnem sporazumu tretji osebi.
Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih
zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega
pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri
koli del okvirnega sporazuma ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del storitev iz tega
okvirnega sporazuma, ne odveže izvajalca katerih koli obveznosti po tem okvirnem sporazumu.
Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben izvajati del po tem okvirnem sporazumu, lahko
naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca ali nadaljuje z izvajanjem
naročila sam.
6. člen
(odgovornost izvajalca)
Izvajalec ob dolžni skrbnosti in prizadevnosti ter v skladu z določbami tega okvirnega sporazuma in
veljavnih predpisov izvrši vse storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma skladno z zahtevami
in naročili naročnika.
7. člen
(cena)
Pogodbena cena del je določena na osnovi ponudbe izvajalca z dne_________, in znaša:
- cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo do 9,9 km……..EUR brez
oziroma……….EUR z DDV,
- cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo od 10 km do 19,9 km……..EUR brez
oziroma……….EUR z DDV,
- cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo do 20 km do 29,9 km……..EUR brez
oziroma……….EUR z DDV,
- cena za prevoz m³ lesa na km za razdaljo nad 30 km (C4) ……..EUR brez
oziroma……….EUR z DDV .

DDV
DDV
DDV
DDV

Cena vključuje prevoz, natovarjanje in raztovarjanje lesa na oziroma iz vozila ter druga dela
opredeljena s tem sporazumom
Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja sporazuma fiksne.
Pogodbena cena vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vključuje vse stroške tako, da
naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom tega sporazuma. V pogodbeni
vrednosti so upoštevani vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dela, režijski stroški,
morebitne nadure, amortizacijo, zagotovitev potrebne opreme, stroške vzdrževanja opreme za
brezhibno delovanje, popravila tehnične opreme, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila
ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene. V ponudbeno ceno so všteti vsi stroški, ki so
nastali do prihoda na relacijo in tako vključuje vse prevozne in druge stroške, ki jih izvajalec utrpi
zato, da se pripelje z vozilom do kraja, kjer se vrši nakladanje tovora.
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja predvidenega obsega storitve,
ki je bila navedena v razpisni dokumentaciji, glede na to, da je storitev vezana na razmere v gozdovih
ter izdane odločbe ZGS.

Stran 59 od 92

KOČEVSKI LES, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV/6a
1330 KOČEVJE
Matična št.: 6812694000

ID za DDV: SI13197797

www.kocevski-les.si info@kocevski-les.si

8. člen
(plačilni pogoji)
Opravljena dela po tem sporazumu bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah,
dokumentiranih v dnevniku in evidenci. Posamezna storitve prevoza se obračuna upoštevajoč
pogodbeno ceno izvajalca podano glede na razdaljo. V kolikor izvajalec tovor nalaga na vozilo na
več mestih se prevoz obračuna glede na pogodbeno ceno za posamezno razdaljo ločeno za vsak
del tovora posebej.
Obračunavanje storitev bo izvajalec opravil z izstavitvijo mesečnega računa po opravljenem delu. Pri
izstavitvi mesečnega računa se mora izvajalec sklicevati na številko sporazuma.
Izvajalec izstavi račun do 8. v mesecu za storitve opravljena v preteklem mesecu. Na računu mora
biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih storitev v preteklem mesecu. Naročnik bo v roku 15 dni
račun potrdil ali mu ugovarjal. Za grajani del mora izvajalec izstaviti dobropis.
Naročnik bo izvajalcu za opravljena dela plačal 30. dan po potrditvi obsega izvedenih del in prejemu
računa na TRR št…………………. V primeru spora glede obsega izvedenih del, je naročnik izvajalcu
dolžan plačati nesporen del opravljenih del.
V primeru predčasnega plačila s strani naročnika se obračuna dodatni popust v višini 0,06 % na vsak
dan predčasnega plačila.
V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. Kadar je
kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski
račun partnerja, ki je predložil menico in menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V
primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca
računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem.
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dela, ki jih je opravil podizvajalec
iz 4. člena tega okvirnega sporazuma, le-tega plača, v roku iz prvega odstavka tega člena,
nepodredno podizvajalcu, in sicer:
podizvajalcu
___________________________
na
transakcijski
račun
SI56
_________________________12,
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano na
transakcijski račun izvajalca.
V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji
delovni dan.
V primeru reklamacije, se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico obračunati
zamudne obresti skladno z zakonom.
9. člen
(izvajanje storitve)
Izvajalec jamči, da bo pri izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu v celoti upošteval določbe
zakonodaje, ki ureja področje opravljanja storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, razpisne
dokumentacije, svoje ponudbe predložene v postopku javnega naročila iz 1. člena tega sporazuma
in zahteve naročnika.
12

odstavek bo v okvirnem sporazumu, če bo ponudnik pri izvedbi del sodeloval s podizvajalci
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Izvajalec bo izvajal storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, na podlagi vsakokratnega
naročila s strani naročnika, za kar bo skrbela pooblaščena oseba naročnika. Naročnik si pridržuje
pravico, da z lastnimi kapacitetami opravi storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, o čemer
odloča naročnik. V navedenem primeru naročnik ne odda naročila izvajalcu.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Alan Obranovič.
Izvajalec je o izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu dolžan redno obveščati skrbnika
sporazuma pri naročniku.
Izvajalec je dolžan voditi evidenco o opravljenih posamičnih storitvah na delovnih nalogih, ki jih potrdi
naročnik.
10. člen
(obveznosti izvajalca)
Izvajalec izjavlja, da je ustrezno strokovno usposobljen in razpolaga z ustreznimi kadri in tehničnimi
zmogljivostmi za transport lesa. Izvajalec se zavezuje izvesti transport lesa, ki ga bo naročil naročnik.
Izvajalec bo z izvedbo del po tem sporazumu začel najkasneje v roku 24 ur po oddaji naročila s strani
naročnika. V primeru višje sile ali slabih vremenskih razmer, ko transport ne bosta možna, se rok
izvedbe del ustrezno podaljša. Pogodbeni stranki nov rok določita sporazumno glede na okoliščine,
ki so vplivale na spremembo roka za izvedbo del.
Prav tako mora naročnika ali pooblaščeno osebo dnevno obveščati o poteku del, o morebitnih
posebnostih, katere se pokažejo ob sami izvedbi del ter o vseh drugih morebitnih opažanjih kot so
napadi lubadarja, nesreče, zlorabe (zlasti kraja, nedovoljen posek, požar, nasadi konoplje, odlaganje
odpadkov) na gozdnih zemljiščih iz katerih se vrši prevoz lesa.
Vsa dela, ki so mu naložena s tem sporazumom, je dolžan izvajalec opraviti kot dober gospodar in
na način, da ne poškoduje lastnine naročnika ali lastnine tretjih oseb. Izvajalec se zavezuje vsa dela
izvesti v skladu z zakonom, ki ureja gozdove, pravilnikom, ki ureja izvajanje sečnje, in ostalimi
veljavnimi predpisi.
Med opravljanjem del mora izvajalec skrbeti za varnost pri delu in uporabljati vsa predpisana
varnostna sredstva ter sebe in svoje delavce zavarovati za primer nesreče pri delu in poklicne
bolezni. Vsak izvajalec del mora na skupnem delovišču z ustreznimi varnostnimi ukrepi zagotoviti,
da delavci ne ogrožajo drugih delavcev in morebitnih tretjih oseb.
Izvajalec mora poskrbeti za vse preventivne ukrepe za preprečitev nesreč.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela opravljal po dinamiki in navodilih naročnika. Obseg in dinamika
izvajanja del se po odločitvi naročnika prilagaja dinamiki sečnje in spravila lesa ter razpoložljivim
finančnim sredstvom in dejanskim potrebam.
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je
seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno
izvedbo storitev.
Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi
za to zahteval posebna denarna nadomestila.
Izvajalec se zavezuje, da je seznanjen s predvidenim obsegom del, kjer se bodo storitve izvajale in
se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo,
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nepopolnega in/ali neustreznega popisa relacij se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno
saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel čas in kakovost storitev prevozov.
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje dogovorjenih obveznosti na način, predviden v tem sporazumu,
začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.
S tem okvirnim sporazumom se izvajalec zaveže, da bo:
- dogovorjene prevoze opravljal po naročilu naročnika s predvidenimi vozili, varno, in v skladu
z veljavnimi predpisi,
- bo z drugimi izvajalci in naročnikom sklenili Sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje
varnosti in zdravja pri delu na skupnih deloviščih pogodbenih strank,
- zagotovil, da vsa vozila, s katerimi bo izvajal prevoze, in njihovi vozniki ves čas trajanja tega
okvirnega sporazuma izpolnjujejo pogoje, določene z veljavnimi predpisi,
- v primeru morebitne okvare vozila na svoje stroške v najkrajšem možnem času zagotovil
nadomestno vozilo,
- aktivno sodeloval in sproti obveščal pooblaščenega predstavnika naročnika o vseh dejstvih
in okoliščinah, ki vplivajo ali bi utegnile vplivati na časovno in/ali vsebinsko izvedbo
obveznosti po tem sporazumu,
- pooblaščenemu predstavniku naročnika omogočil vpogled v izvedbo obveznosti po tem
sporazumu in na njegovo zahtevo kadarkoli v zahtevanem roku predložil naročniku dokazilo
o tehnični brezhibnosti vozil in izpolnjevanju drugih pogojev za opravljanje prevozov po tem
okvirnem sporazumu,
- vsako vozilo, s katerim opravlja prevoze po tem okvirnem sporazumu, označeno v skladu s
predpisi,
- ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma imel veljavno licenco za opravljanje prevozov, ki
so predmet tega okvirnega sporazuma, in bo takoj oziroma najkasneje prvi delovni dan po
morebitnemu prejemu dokončne odločbe o preklicu veljavnosti in odvzemu licence oziroma
posameznega izvoda licence o tem obvestil naročnika,
- naročniku omogočil nadzor nad tovorom, vključno s tehtanjem in merjenjem tovora.
Kršitev določil tega člena, pomeni bistveno kršitev tega okvirnega sporazuma.
11. člen
(lastnosti strojev)
Izvajalec je dolžan za izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu zagotavljati stroje in vozila, ki
morajo biti ustrezna za storitev po tem okvirnem sporazumu, imeti morajo vso potrebno opremo,
gorivo, maziva in vso ostalo opremo, ki se zahteva skladno s predpisi, ki urejajo področje storitve, ki
je predmet tega okvirnega sporazuma.
Izvajalec jamči, da so vsi stroji in vozila v tehnično brezhibnem stanju in redno servisirana.
Izvajalec je v celoti odgovoren za stanje vozil in tehnične opreme in iz tega naslova naročnik ne nosi
nobene odgovornosti ali škode.
Naročnik ima pravico od izvajalca kadarkoli zahtevati dokazila o brezhibnosti tehničnih sredstev, ki
jih izvajalec uporablja za dela po tem okvirnem sporazumu.
12. člen
(lastnosti osebja)
Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno kvalificirano osebje za upravljanje s stroji in vozili ter svojemu
osebju, ki opravlja storitev po tem okvirnem sporazumu, priskrbeti delovno opremo in je v celoti
odgovoren za varnost osebja. Naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.
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13. člen
(nadomestna izpolnitev)
V primeru, da izvajalec prevzeta dela po tem okvirnem sporazumu ne more opraviti v roku, in s
svojimi tehničnimi sredstvi, se zavezuje, da bo v svojem imenu in za svoj račun pravočasno poskrbel
za izvedbo storitve po tem okvirnem sporazumu, vse na svoje stroške.
Če izvajalec ne zagotovi izvajanje storitve po tem okvirnem sporazumu, ga ima pravico zagotoviti
naročnik sam, s tem, da vsi stroški vezani na nespoštovanje določil tega okvirnega sporazuma in vsi
stroški vezani na organizacijo nadomestnega izvajalca s strani naročnika, bremenijo izvajalca del po
tem okvirnem sporazumu in jih je izvajalec v celoti dolžan povrniti naročniku.
14. člen
(odgovornost)
V primeru, da izvajalec pri izvajanju storitev po tem okvirnem sporazumu povzroči prometno nesrečo,
drugo nesrečo ali pa stori prometni prekršek, naročnik iz tega naslova ne nosi nobene materialne ali
odškodninske odgovornosti.
Za strokovno izvedbo storitve, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in za izvedbo storitve po tem
okvirnem sporazumu v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, je v celoti odgovoren izvajalec sam.
V primeru, da pri izvedbi storitve po tem okvirnem sporazumu pride do poškodovanja oziroma
uničenja lastnine pravnih oseb ali občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na svoje
lastne stroške dolžan škodo odpraviti oziroma prizadetemu poravnati vso nastalo škodo. Naročnik iz
tega naslova nima nikakršnih obveznosti niti do izvajalca niti do tretje osebe.
15. člen
(postopek ob ugotovljenih nepravilnostih)
Če naročnik pri nadzoru storitve po tem okvirnem sporazumu ugotovi, da izvajalec ne opravlja dela
v skladu z zahtevami naročnika in določili tega okvirnega sporazuma, na nepravilnost ali kršitev pisno
opozori izvajalca.
Če izvajalec kljub pisnemu opozorilu stori ponovno kršitev oziroma storitve po tem okvirnem
sporazumu še vedno ne izvaja v skladu z zahtevami naročnika, naročnik lahko takoj odstopi od tega
okvirnega sporazuma.
16. člen
(zavarovanje vozil)
Izvajalec je dolžan skleniti za vsa vozila s katerimi bo izvajal storitev po tem okvirnem sporazumu in
za katera je to zahtevano s splošnimi predpisi, avtomobilsko zavarovanje pri zavarovalnici. Ob
podpisu tega okvirnega sporazuma je izvajalec dolžan, naročniku na njegovo zahtevo, izročiti kopijo
zavarovalne police. Izvajalec mora zagotoviti veljavnost zavarovalne police za ves čas izvajanja tega
okvirnega sporazuma.
17. člen
(zavarovanje odgovornosti)
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala z zvezi z opravljanjem njegove
dejavnosti in izvajanjem storitev po tem okvirnem sporazumu, naročniku ali tretji osebi. Letna višina
zavarovalne vsote mora biti v skladu z razpisno dokumentacijo.
Izvajalec je naročniku dolžan vsako leto izvajanja storitev po tem okvirnem sporazumu izročiti kopijo
veljavne zavarovalne police za odgovornost za tekoče leto.
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18. člen
(zavarovanje za dobro izvedbo del)
Izvajalec je dolžan ob podpisu tega okvirnega sporazuma izročiti naročniku tri (3) bianco, podpisane
in žigosane menico in menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v višini
40.000,00 EUR, veljavno do vključno mesec dni dlje od veljavnosti tega okvirnega sporazuma.
Brez izročitve menice (menic) z menično izjavo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma
se šteje, da ta okvirni sporazum ni sklenjen, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo dano
za zavarovanje za resnost ponudbe.
19. člen
(pogodbena kazen)
V primeru, da izvajalec dnevno ne izvaja storitev, skladno z dogovorom z naročnikom, ali če ima
izpolnitev tako napako ali pomanjkljivost, da storitve prevoza niso ustrezne (pravočasne, redne,
varne itd) je dolžan izvajalec plačati naročniku pogodbeno kazen v višini za sklop 4: 380,00 EUR/,
/za sklop 5 50,00 EUR13 za vsak zamujeni koledarski dan. Vrednost pogodbenih del v smislu
predhodnega odstavka se ugotavlja na vrednosti storitev v preteklem mesecu, pri čemer se upošteva
vrednost zadnjega meseca.
Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10% (odstotkov) od vrednosti ponudbene cene,
ki se nanaša na mesec, kot navedeno v prejšnjem odstavku.
Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neustrezno
izvedenih storitev.
Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude
s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg
pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel
zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.
Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v
eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne
izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.
Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.
Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v kolikor le to zadošča.
20. člen
(obveznosti naročnika)
Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da bo ob podpisu sporazuma:
- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za
prevzeti obseg storitev potrebne,
- imenoval odgovornega predstavnika.
V času izvedbe del se naročnik obvezuje:

13

Glede na sklop, za katerega se sklepa okvirni sporazum
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sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko
zadovoljstvo,
tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele
vpliv na izvrševanje storitev,
izvajalcu izročil vso dokumentacijo potrebno za prevoz lesa.
21. člen
(odstop naročnika)

Naročnik je prost zaveze naročanja storitev po tem okvirnem sporazumu, v kolikor nastopijo
okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem sporazumu. Okoliščine, ki lahko
privedejo do odstopa od tega sporazuma so zlasti:
- neustrezno izpolnjevanje določil tega okvirnega sporazuma,
- uporaba tehničnih sredstev, ki ne ustrezajo izvajanju storitve po tem okvirnem sporazumu,
- namerno ali iz malomarnosti povzročanje škode na javni lastnini ali lastnini tretjih oseb,
- neupoštevanje navodil naročnika v zvezi z izvajanjem storitve po tem okvirnem sporazumu,
- neupoštevanje pisnega opozorila s strani naročnika,
- neupoštevanje določb tega okvirnega sporazuma.
Naročnik ima pravico, brez kakršnih koli obveznosti ali odškodnin odstopiti od tega okvirnega
sporazuma tudi v primeru, da ne bi več izvajal gospodarskih javnih služb.
Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena tega
zakona s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni
državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil
najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 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.
Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti
okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če
zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega
podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje,
da je okvirni sporazum razvezan trideseti dan po izvedenem preverjanju o izpolnitvi okoliščin iz tega
člena.
22. člen
(odstop izvajalca)
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo
opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti
naročnika en mesec pred nameravanim odstopom.
23. člen
(poslovna skrivnost)
Podatki iz tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni sporazum in
njegovo izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi
štejejo za javne.
Izvajalec se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge podatke
v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma in se zavezuje,
da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej. Izvajalec bo svojo
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dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum,
razširil tudi na vse svoje delavce in na podizvajalce po tem okvirnem sporazumu, ki so ali bodo
kakorkoli izvrševali celotno ali posamični del naročila po tem okvirnem sporazumu. Obveznost
varovanja poslovne skrivnosti se nanaša tako na čas izvajanja tega okvirnega sporazuma, kot tudi
za čas po tem.
V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti je izvajalec naročniku odškodninsko
odgovoren za vso škodo.
24. člen
(protikorupcijska klavzula)
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge stranke sporazuma, predstavniku ali
posredniku organa ali organizacije javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist
za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz okvirnega sporazuma ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobite nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi stranki okvirnega sporazuma
ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je ničen.
25. člen
(reševanje sporov)
Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma
reševale sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po
sedežu naročnika in po pravu Republike Slovenije.
26. člen
(posredovanje podatkov)
Izvajalec se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani naročnika, naročniku,
v kolikor jih bo zahteval, posredoval 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.
27. člen
(prenos sporazuma)
Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu izvajalca, naročnik
samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo v skladu s predpisi, ki urejajo prenesene
pogodbe.
28. člen
(subsidiarna uporaba prava in predpisov)
Glede vprašanj, ki jih ta sporazum ne ureja se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija
naročnika po javnem naročilu iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, ponudba izvajalca z dne
___________, na podlagi katere je bil izbran, določila Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo
področje predmeta tega okvirnega sporazuma.
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29. člen
(končne določbe)
Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih od katerih ima vsak značaj izvirnika in
od katerih vsaka od strank tega okvirnega sporazuma prejme po dva (2) izvoda.

Izvajalec:
Naziv
Direktor ime in priimek

Naročnik:
Kočevski les d.o.o.
direktor Aleš Marolt
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10. Obrazci
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Obrazec št. 1 – Podatki o ponudniku

Ponudnik:
Poslovni naslov:

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Na podlagi javnega razpisa za JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN
TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 podajamo
naslednjo ponudbo:
Podatki o ponudniku:
Naziv ponudnika (firma):

Naslov ponudnika:
Matična številka:
Davčna številka:
Pristojni finančni urad:
Številka transakcijskega računa in banka:

Zakoniti zastopnik, ki bo podpisnik in funkcija:
Telefonska številka:

Elektronski naslov ponudnika:

Kontaktna oseba:
Telefonska številka kontaktne osebe:
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Elektronski naslov kontaktne osebe:

Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot soponudniki 14:
Št.
1
2
3
4

Naziv soponudnika

Naslov soponudnika

Izjavljamo, da bomo pri izvedb naročila sodelovali z naslednjimi partnerji kot podizvajalci 15:
Št.
1
2
3
4

Naziv podizvajalca

V:

Naslov podizvajalca

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

Dne:

14
15

Izpolniti, če se oddaja skupna ponudba
Izpolniti, če se bo naročilo izvajalo s podizvajalci
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Obrazec št. 2 - Ponudba16

Ponudnik:
Poslovni naslov:

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Na podlagi javnega razpisa za JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN
TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 podajamo
naslednjo ponudbo:
Prijavljamo se na17:
Sklop 1: Sečnja, izdelava in spravilo gozdno
lesnih sortimentov
Sklop 2: Razžagovanje listavcev
Sklop 3: Razžagovanje iglavcev
Sklop 4: Transport lesa iz gozdne ceste
Sklop 5: Transport lesa iz skladišča

Delo smo pripravljeni opraviti za18:
Sklop 1:
Storitev
C1 – klasična sečnja in spravilo lesa, kategorija I. (cena
za m³ posekanega in spravljenega lesa)
C2 – klasična sečnja in spravilo lesa, kategorija II. (cena
za m³ posekanega in spravljenega lesa)
C3 – klasična sečnja in spravilo lesa, kategorija III. (cena
za m³ posekanega in spravljenega lesa)
C4 – strojna sečnja in spravilo lesa, kategorija I. (cena za
m³ posekanega in spravljenega lesa)
C5 – strojna sečnja in spravilo lesa, kategorija II. (cena
za m³ posekanega in spravljenega lesa)
C6 – cena za uro dela sekača z motorno žago

Ponudbena cena brez DDV v EUR 19

S podpisom ponudbe v sistemu eJN2 ponudnik avtomatično podpiše razpisni obrazec št. 3. Ponudnik v razdelek
»Predračun« naloži predmetni obrazec izključno v *.pdf formatu. Podatki iz predmetnega obrazca bodo javno objavljeni!
17
Označiti s križcem
18
Vpisati znesek, ki izhaja iz ponudbenega predračuna.
19
Ponudniki naj bodo pozorni na maksimalno dopustno ceno, kot jo je določil naročnik.
16
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C7 – cena za uro dela gozdarski traktor+traktorist
Ponudnik se zavezuje, da bo z naročnikom podpisal Sporazum o sodelovanju v gozdno lesno
predelovalni verigi na Kočevskem
DA
NE
(ustrezno obkroži)
Sklop 2
Storitev
Razžagovanje listavcev

Ponudbena cena20 za m3 brez DDV v EUR

Ponudnik se zavezuje, da bo z naročnikom podpisal Sporazum o sodelovanju v gozdno lesno
predelovalni verigi na Kočevskem
DA
NE
(ustrezno obkroži)
Sklop 3
Storitev
Razžagovanje iglavcev

Ponudbena cena21 za m3 brez DDV v EUR

Ponudnik se zavezuje, da bo z naročnikom podpisal Sporazum o sodelovanju v gozdno lesno
predelovalni verigi na Kočevskem
DA
NE
(ustrezno obkroži)
Sklop 4
Storitev
C1 – prevoz lesa na razdalji do 9,9 km (cena za
prevoz m³ lesa na km)
C2 – prevoz lesa na razdalji od 10 km do 19,9 km
(cena za prevoz m³ lesa na km)
C3 – prevoz lesa na razdalji od 20 km do 29,9 km
(cena za prevoz m³ lesa na km)
C4 – prevoz lesa na razdalji nad 30 km (cena za
prevoz m³ lesa na km)

Ponudbena cena22 brez DDV v EUR

Ponudnik se zavezuje, da bo z naročnikom podpisal Sporazum o sodelovanju v gozdno lesno
predelovalni verigi na Kočevskem
DA
NE
(ustrezno obkroži)
Sklop 5
Storitev
C1 – prevoz lesa na razdalji do 9,9 km (cena za
prevoz m³ lesa na km)
C2 – prevoz lesa na razdalji od 10 km do 19,9 km
(cena za prevoz m³ lesa na km)
C3 – prevoz lesa na razdalji od 20 km do 29,9 km
(cena za prevoz m³ lesa na km)
C4 – prevoz lesa na razdalji nad 30 km (cena za
prevoz m³ lesa na km)

Ponudbena cena23 brez DDV v EUR

Ponudniki naj bodo pozorni na maksimalno dopustno ceno, kot jo je določil naročnik.
Ponudniki naj bodo pozorni na maksimalno dopustno ceno, kot jo je določil naročnik.
22
Ponudniki naj bodo pozorni na maksimalno dopustno ceno, kot jo je določil naročnik.
23
Ponudniki naj bodo pozorni na maksimalno dopustno ceno, kot jo je določil naročnik.
20
21
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Ponudnik se zavezuje, da bo z naročnikom podpisal Sporazum o sodelovanju v gozdno lesno
predelovalni verigi na Kočevskem
DA
NE
(ustrezno obkroži)
Izrecno in nepogojno izjavljamo:
- da smo v ponudbi upoštevali vse stroške vezane na predmet ponudbe;
- da bomo vsakokrat sprejeto naročilo izvedli v dogovorjenih rokih, kakovostno in v skladu s
strokovnimi standardi;
- sprejemamo do 30 dnevni brezobrestni plačilni rok od uradnega datuma prejema računa, ki
ga bomo izstavili po vsakokratni opravljenem posameznem naročilu;
- bomo k vsakemu izstavljenemu računu priložili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in ki
bodo omogočali nadzor nad opravljenim delom;
- da razpolagamo z veljavnim certifikatom FSC CoC za proizvodnjo žaganega lesa (v primeru
prijave na sklope 2 in 3)24.
- bomo račune, v kolikor bo naročnik to zahteval, pošiljali v elektronski obliki (e-Račun),
- smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila
sodelovali s podizvajalcem, plačeval opravljeno delo podizvajalcu le, če bo podizvajalec
zahteval neposredno plačilo; v navedenem primeru bomo k vsakemu izstavljenemu računu
priložili račun svojega podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili,
- smo seznanjeni s tem, da bomo morali v primeru, če bomo naročilo izvajali s podizvajalcem,
podizvajalec pa ne bo zahteval neposrednega plačila, izvedena dela podizvajalcu plačevali
sami, in da bomo morali v navedenem primeru na podlagi poziva naročnika poslati svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela v
zvezi s predmetnim javnim naročilom.
Ponudba velja do25 ____________________.

V:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

Dne:

24
25

Ponudnik predloži kopijo certifikata!!!
Najmanj štiri mesece od roka za predložitev ponudb
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Obrazec št. 3 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 26

JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik:
Poslovni naslov:

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Podatki o podizvajalcu:
Naziv podizvajalca: (firma):

Naslov podizvajalca::
Matična številka:
Davčna številka:
Pristojni finančni urad:
Številka transakcijskega računa in banka:

Zakoniti zastopnik in funkcija:
Telefonska številka:

Elektronski naslov podizvajalca::

Kontaktna oseba:
Telefonska številka kontaktne osebe:

26

Priložiti toliko izvodov, kot je podizvajalcev
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Elektronski naslov kontaktne osebe:

Dela, ki jih bo izvajal podizvajalec:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z določbo petega odstavka, v povezavi z drugim in tretjim odstavkom
94. člena ZJN-3, da so neposredna plačila podizvajalcem obvezna le, če kot podizvajalec to
zahtevamo. Glede na določbo 94. člena ZJN-3 izjavljamo, da pri izvedbi javnega naročila JN
SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI
OBČINE KOČEVJE 2021-2023 pri katerem nastopamo kot podizvajalec27:
-

DA – zahtevamo neposredno plačilo - Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto
ponudniku (dobavitelju) pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev
do ponudnika (dobavitelja), in sicer na podlagi izstavljenega računa, ki ga bo predhodno
potrdil ponudnik (dobavitelj) in bo priloga računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik
(dobavitelj).

-

NE – ne zahtevamo neposrednega plačila - Plačilo za izvedeno delo bomo prejeli s strani
ponudnika (dobavitelja). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (dobavitelj) najpozneje v 60
dneh od plačila končnega računa s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da
je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo,
da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo izvedli.

V:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe
podizvajalca:

Dne:

27

Ustrezno obkrožiti
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Obrazec št. 4 - Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 28

JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik:
Poslovni naslov:

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Podatki o soponudniku:
Naziv soponudnika (firma):

Naslov soponudnika::
Matična številka:
Davčna številka:
Pristojni finančni urad:
Številka transakcijskega računa in banka:

Zakoniti zastopnik in funkcija:
Telefonska številka:

Elektronski naslov soponudnika:

Kontaktna oseba:
Telefonska številka kontaktne osebe:

Elektronski naslov kontaktne osebe:

28

Priložiti toliko obrazcev, kot je soponudnikov.
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Dela, ki jih bo izvajal soponudnik:

Podpisani:
ime in priimek pooblastitelja: _______________________________________________
naziv – funkcija pooblastitelja: ______________________________________________
naziv in naslov podjetja: ___________________________________________________
potrjujem, da sem zakoniti predstavnik ponudnika, ki daje skupno ponudbo in s tem dokumentom
pooblaščamo_
Za vodilnega partnerja:
Naziv vodilnega partnerja: ________________________________________________
Naslov vodilnega partnerja: _______________________________________________
in za podpis skupne ponudbe:
ime in priimek pooblaščenca: _______________________________________________
naziv – funkcija pooblaščenca: ______________________________________________
da v našem imenu podpiše ponudbo, tudi morebitno spremembo ali umik ponudbe in da v našem
imenu sprejema vse informacije v zvezi s predmetnim javnim razpisom ter v primeru, da bomo izbrani
v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev po odprtem postopku JAVNO
NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V
LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 , podpiše okvirni sporazum, razen v primeru, da bi v dogovoru
(pogodbi) o poslovnem sodelovanju določili, da okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupini.
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudnik na predmetnem javnem razpisu pred
podpisom okvirnega sporazuma naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri
izvedbi javnega naročila za katerega dajemo ponudbo.
Naročniku izjavljamo tudi, da navedeno pooblastilo velja tudi v času trajanja okvirnega sporazuma
tako, da se povabila k oddaji ponudb za oddajo posameznih naročil pošiljajo vodilnemu partnerju in
da vodilni partner podpiše vsako ponudbo, ki jo bomo oddali na podlagi posameznega povabila k
oddaji ponudbe ter sprejema vse informacije v zvezi s posameznimi naročili, ki jih bo naročnik oddajal
tekom veljavnosti okvirnega sporazuma.

V:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe
soponudnika:

Dne:
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10.5
Obrazec št. 5 - Izjava o sprejemanju pogojev, zahtev naročnika in upoštevanju
veljavnih predpisov29
JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik:
Poslovni naslov:

-

-

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Naročniku Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, izjavljamo, da:
smo se pred pripravo ponudbe v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 in za katerega dajemo ponudbo,
- se strinjamo s pogoji in zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo kot
tako sprejemamo,
- smo se pred oddajo ponudbe v celoti seznanili s predmetom javnega naročila,
- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju,
- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega dobavitelja,
- smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi okvirnega sporazuma z izbranim
ponudnikom(ki), le-to objaviti na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja – ZDIJZ-C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb
s področja javnega naročanja, koncesij in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15).
Izjavljamo, da:
bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku javnega naročila SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE
IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 za
katerega dajemo ponudbo, ob podpisu okvirnega sporazuma naročniku izročili zahtevano
zavarovanje za dobro izvedbo okvirnega sporazuma v obliki, kot jo zahteva naročnik v
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je določena v okvirnem sporazumu; seznanjeni
smo s tem, da brez predložitve zahtevanega zavarovanja okvirni sporazum ne bo veljaven,
- bomo v primeru reklamacij s strani naročnika le-te rešili v roku, ki ga zahteva naročnik in o vsaki
rešitvi reklamacije pisno obvestili naročnika; seznanjeni smo s tem, da v primeru da reklamacij
ne bi reševali in o rešitvi reklamacij ne bi obveščali naročnika oziroma da ne bi upoštevali
upravičenih reklamacij s strani naročnika, da bo naročnik začel postopek za odstop od okvirnega
sporazuma in unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma,
- bomo naročnika ves čas trajanja okvirnega sporazuma obveščali o morebitnih spremembah, ki bi
vplivale ali na našo zmožnost izvesti predmet naročila ali druge spremembe, ki bi vplivale na naše
poslovanje.
Obvezujemo se, da:
- bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse veljavne predpise, normative in standarde, ki veljajo za
področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji,
- bomo pri izvedbi naročil upoštevali vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji in se
nanašajo na področje predmeta javnega naročila,
Obrazec izpolnijo in podpišejo vsi udeleženi gospodarski subjekti, tj. ponudnik, morebitni ponudniki v skupnem nastopu,
podizvajalci
29

Stran 78 od 92

KOČEVSKI LES, družba za lesno proizvodnjo, d.o.o.
Trata XIV/6a
1330 KOČEVJE
Matična št.: 6812694000

-

-

ID za DDV: SI13197797

www.kocevski-les.si info@kocevski-les.si

bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se
nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje,
bomo v okviru vsakega posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno, v celoti zagotovili vso
potrebno varnost in delovne pogoje,
bomo vsem delavcem, ki bodo izvajali naročilo zagotovili ustrezno osebno varovalno in drugo
opremo tako, da bo zagotovljena njihova varnost ves čas izvajanja naročila,
bomo za izvedbo vsakega posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno zagotovili delavce, ki so
sposobni in usposobljeni za izvedbo naročila,
bomo pri izvedbi naročila uporabljali okoljsko tehnologijo, to je tehnologijo, katere uporaba je
okolju manj škodljiva, ki varuje okolje in ga manj onesnažuje,
bomo pri izvajanju okvirnega sporazuma in izvedbi posameznega naročila, ki nam bo dodeljeno
v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,
zahteve naročnika iz vsakokratnega povabila k oddaji ponudbe in vsa navodila, ki bi nam jih v
času izvedbe posameznega naročila dal naročnik ali njegov pooblaščeni predstavnik,
bomo v primeru zahteve naročnika dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost
vseh zgornjih navedb,
bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva in vse dokumente, ki izhajajo iz veljavnih
predpisov za javno naročilo za katerega dajemo ponudbo.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

V:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

Dne:
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Obrazec št. 6 – Pooblastilo gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov

10.6

30

JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

POOBLASTILO GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV PODATKOV
pooblaščamo naročnika Kočevski les d. o. o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT
LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 :
- pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena
ZJN-3);
- pridobi od pristojnega okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper gospodarski
subjekt ni uveden ali začet oziroma le-ta ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije (točka b) šestega odstavka 75. člena ZJN-3);
- pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o pogoju iz drugega odstavka 75.
člena ZJN-3;
- pridobi od Inšpektorata Republike Slovenije za delo potrdilo o pogoju iz točke b) četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3.
Podatki o gospodarskem subjektu:
Naziv (firma):

Naslov:
Občina sedeža:
Matična številka:
Davčna številka:
Pristojni finančni urad:

V:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

Dne:

30
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Obrazec št. 7 - Pooblastilo fizične osebe za pridobitev podatkov 31

JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

POOBLASTILO FIZIČNE OSEBE ZA PRIDOBITEV PODATKOV
pooblaščam naročnika Kočevski les, d. o. o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT
LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023 pridobi od Ministrstva za
pravosodje potrdilo iz kazenske evidence (prvi odstavek 75. člena ZJN-3).
Ime in priimek fizične osebe (tudi prejšnji
priimek):
Datum in kraj rojstva:
Občina in država rojstva:
Državljanstvo
EMŠO:
Naslov stalnega/začasnega prebivališča:

V:

Podpis :

Dne:

Obrazec izpolni in podpiše vsaka fizična oseba, ki pri gospodarskem subjektu opravlja funkcijo člana/članice upravnega,
vodstvenega ali nadzornega organa ali ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v gospodarskem
subjektu!
31
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Obrazec št. 8 - Izjava gospodarskega subjekta

Ponudnik:
Poslovni naslov:

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Ponudnik izjavlja, da bo pri sklepanju in izvajanju pogodb z naročnikom v postopkih javnega
naročanja deloval skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/20).
Skladno s 14. členom ZIntPK posredujemo naslednje podatke:
Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:
Pravna oseba: __________________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Pravna oseba: __________________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Pravna oseba: __________________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Pravna oseba: __________________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Pravna oseba: __________________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Fizična oseba: __________________________________________________________________
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)

Fizična oseba: __________________________________________________________________
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)

Fizična oseba: __________________________________________________________________
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)

Fizična oseba: __________________________________________________________________
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)

Fizična oseba: __________________________________________________________________
(Ime in priimek, naslov, delež lastništva)
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Navedba povezane družbe: ________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Navedba povezane družbe: ________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Navedba povezane družbe: ________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Navedba povezane družbe: ________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

Navedba povezane družbe: ________________________________________________________
(firma družbe, poslovni naslov, matična in davčna št., delež lastništva)

V:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe:

Dne:
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Obrazec št. 9 – ESPD

Ponudnik priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan ESPD obrazec v .xml obliki, in sicer za:
- ponudnika
- vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudb (v primeru ponudbe s podizvajalci)
- vsakega od partnerjev v skupni ponudbi (v primeru skupne ponudbe)
- vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje v ponudbi.
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Obrazec št. 10 - Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila

JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik:
Poslovni naslov:

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

1. Ponudnik izjavljam, da v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma objave javnega naročila
na Portalu javnih naročil, nisem imel blokiranega računa iz razloga neporavnanih obveznosti
iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi porušenega zdravja,
odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, davčnega
dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več
kot deset dni32.
2. Ponudnik izjavljam, da imam zagotovljene ustrezne tehnične zmogljivosti (prostori, vozila,
računalniška in vsa ostala tehnična oprema) za kvalitetno izvedbo naročila, skladno z
zahtevami razpisa, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta
javnega naročila in sem usposobljen ter imam zagotovljene pogoje za elektronsko
poslovanje in komuniciranje.
3. Ponudnik izjavljam, da za SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA
OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023, ki so predmet javnega
naročila, razpolagam z najmanj tehnično opremo, kot je zahtevana v razpisni
dokumentaciji33.
4. Ponudnik izjavljam, da bom zagotavljal kadrovske zmogljivosti, tako da bom lahko
zagotavljal izvedbo naročila v skladu z vsemi zahtevami naročnika in ves čas trajanja
okvirnega sporazuma.
5. Ponudnik izjavljam, da bom ob podpisu okvirnega sporazuma imel sklenjeno avtomobilsko
zavarovanje za vozila s katerimi bo izvajal storitev in za katera se to zahteva skladno s
splošno zakonodajo, ki je predmet javnega naročila.

32

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru ponudbe s podizvajalci pogoj
velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi.
33
Izjavi morajo biti predložene kopije veljavnih prometnih dovoljenj za v izjavi navedena vozila, oziroma (knjigovodski) izpis
osnovnih sredstev podpisan (potrjen) s strani osebe odgovorne za sestavo izpisa ali drug računovodski dokument ponudnika,
za stroje navedene v izjavi. Prometno dovoljenje za vsako od vozil, ki jih bo v ponudbi navedel ponudnik, mora biti veljavno v
času oddaje ponudbe.
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Seznam tehnične opreme, s katero razpolaga izvajalec:
Naziv tehnične
Komercialna oznaka
Reg. označba, ident.
opreme
št.34

Dodaten opis35

Seznam kadrov, s katerimi razpolaga izvajalec36:
Ime in priimek

Delovno mesto

izobrazba

Če obstaja
Specifikacije, kot so moč motorja, stopnja izpustov, nosilnost, ipd…
36
Potrebno priložiti pogodbo o zaposlitvi oziroma drugo podlago, na kateri delavec opravlja delo, dokazilo o pridobljeni
izobrazbi, za voznike vozniško dovoljenje.
34
35
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V:
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Žig:

www.kocevski-les.si info@kocevski-les.si

Podpis pooblaščene osebe:

Dne:
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Obrazec št. 11 - Seznam referenc ponudnika

JAVNO NAROČILO SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN TRANSPORT LESA NA OBMOČJU
GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023
Ponudnik:
Poslovni naslov:

Naročnik:

Kočevski les d.o.o.

Poslovni naslov:

Trata XIV 6a, 1330 Kočevje

Ponudnik izjavljam, da sem v vsakem od koledarskih let 2018, 2019 in 2020 izvedel naslednje storitve
za naročnika referenčnega dela37.
Naročnik

V:

Leto izvajanja
storitve

Vrsta storitve

Žig:

Vrednost

Podpis pooblaščene osebe:

Dne:

V kolikor ponudnik referenčnega pogoja ne izpolnjuje z opravljenimi referenčnimi deli za enega naročnika, lahko referenčni
pogoj izpolni z dvema ali največ tremi referenčnimi deli skupaj.
37
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Obrazec št. 12 – Referenčno potrdilo38

Naročnik referenčnega dela:
naziv:
naslov:
Na prošnjo ponudnika:
naziv:
naslov:
za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila storitev SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN
TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023, izdajamo
naslednje
REFERENČNO POTRDILO
Potrjujemo, da je ponudnik:
naziv ponudnika
naslov ponudnika
v času:
od – datum začetka del
do – datum zaključka del
izvedel naslednje referenčno delo:
NAZIV PROJEKTA:

LOKACIJA:

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:
številka pogodbe

38

Obrazec se kopira tolikokrat, kolikor referenčnih potrdil priloži ponudnik
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datum pogodbe
vrednost pogodbe v EUR brez DDV
izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:
ponudnik je naročilo

DA

NE

izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe
ni izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in/ali ne v skladu z določili pogodbe
v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na 39:

dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni
osebi:
ime in priimek
telefon
e- naslov:
Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje
javnega naročila storitev.

V:

Žig:

Podpis pooblaščene osebe
investitorja referenčnega dela:

Dne:

Vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi česar so bile na
delo ponudnika reklamacije
39
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Obrazec št. 13 - S.BON-1/P oz. BON-1

Ponudnik za sklope 4 in 5 predloži S.BON-1/P oz. BON-1, iz katerega je razvidna bonitetna ocena
in ki ni starejši od 21 dni od datuma oddaje ponudbe.
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10.14
Obrazec št. 14 – Zavarovanje za resnost ponudbe - Menična izjava izdajatelja
menice s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje40
__________________
__________________
(firma in sedež/naslov izdajatelja menice)

__________, __________________
(kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila)

Za zavarovanje za resnost ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila storitev
po odprtem postopku za sklenitev okvirnega sporazuma SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN
TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023, ki je bil
objavljen na Portalu javnih naročil dne ___________, pod številko objave _______________, za
katerega dajemo ponudbo, izročamo naročniku Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, 1
(eno) bianco podpisano in žigosano menico in to menično izjavo.
Menica je podpisana s strani zakonitega zastopnika zgoraj navedenega izdajatelja menice:
_____________________
_____________________________
____________________
(ime in priimek pooblaščenca)

(delovno mesto pooblaščenca)

(podpis)

Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje – izdajanje menic.
1. Pooblaščamo Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje, da izpolni bianco menico v
višini _________________41, da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni
ter uporabi menico za izterjavo obveznosti v primeru, ko:
- izdajatelj menice in te menične izjave umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti,
navedenem v ponudbi,
- izdajatelj menice in te menične izjave v času veljave ponudbe ne izpolni ali zavrne
sklenitev okvirnega sporazuma po prejetem obvestilu o sprejemu njegove ponudbe,
- naročnik (Kočevski les d.o.o.) ali katerikoli drug subjekt ali oseba, vključno z Državno
revizijsko komisijo, ugotovi, da je izdajatelj menice v ponudbi predložil neresnične
podatke,
- izdajatelj menice in te menične izjave ne predloži ali zavrne izročitev bianco podpisane
in žigosane menice in menične izjave ob podpisu okvirnega sporazuma.
in
jo
vnovči
v
breme
denarnih
sredstev
na
našem
TRR
številka
_____________________________, odprtem pri poslovni banki (naziv banke):
___________________________. Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo
katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
2. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 1.
točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v
času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja
na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik.
3. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo
ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo
naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri
katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali
domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske
odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma
ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom.
4. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s
pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno
40
41

Kot prilogo ponudnik priloži bianco podpisano in žigosano menica
Vpisati ustrezno vrednost, glede na sklop. Če vrednosti ne bo vpisane, bo ponudba izločena!
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število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v
primerih navedenih v 1. točki te menične izjave.
5. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi
izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski
račun.
6. Veljavnost menice in menične izjave začne teči z dnem, ki je določen za oddajo ponudb in
velja do dne, ki je določen za veljavnost ponudb, do vključno 120 dni po roku za oddajo
ponudb.
7. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za resnost ponudbe, vrnil
neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje.
____________________________
(podpis zakonitega zastopnika)
In
(odtisnjena štampiljka z imenom/
firmo in sedežem bančnega komitenta)
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Obrazec št. 15 - Vzorec menične izjave kot zavarovanja za dobro izvedbo 42

__________________
__________________
(firma in sedež/naslov izdajatelja menice)

__________, __________________
(kraj in datum izdaje menične izjave in pooblastila)

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje menice
1. Za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti po naši ponudbi št. _____________ z dne
_________ za v postopku javnega naročila »SEČNJA, SPRAVILO, ŽAGANJE IN
TRANSPORT LESA NA OBMOČJU GOZDOV V LASTI OBČINE KOČEVJE 2021-2023«
(objava na Portalu javnih naročil pod oznako JN ___________ z dne ______________)
izročamo naročniku Kočevski les d.o.o., Trata XIV 6a, 1330 Kočevje tri (3) bianco menice za
vsak odprt transakcijski račun, ki so jih podpisale pooblaščene osebe:
_____________________
_____________________________
____________________
(ime in priimek pooblaščenca)

(delovno mesto pooblaščenca)

(podpis)

Podpisniki so pooblaščeni za podpisovanje – izdajanje menic.
2. Pooblaščamo naročnika, da do višine _____________ v postopku navedenem v 1. točki te
menične izjave, izpolni posamezno menico brez poprejšnjega obvestila, na menico vpiše
klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianco menice, ki ob izdaji niso bile
izpolnjene in menico domicilira pri sebi ali katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski
račun ter menico uporabi za poplačilo v naslednjih primerih:
- če izbrani ponudnik (izvajalec) svojih obveznosti do naročnika v obdobju veljavnosti
okvirnega sporazuma ne izvaja skladno z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi
z oddajo javnega naročila oziroma v posameznem vabilu k dajanju ponudb, v zahtevani
kvaliteti, obsegu in rokih, ali
- v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) po svoji krivdi odstopi od okvirnega sporazuma,
ali
- v primeru, da naročnik po krivdi izbranega ponudnika (izvajalca) odstopi od okvirnega
sporazuma ali
- v primeru, da izbrani ponudnik (izvajalec) krši določila okvirnega sporazuma.
in
jo
vnovči
v
breme
denarnih
sredstev
na
našem
TRR
številka
_____________________________, odprtem pri poslovni banki (naziv banke):
___________________________. Naročnik je upravičen predložiti menico v plačilo
katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.
3. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki, navedeni v 2.
točki te menične izjave oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki, ki v
času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja
na transakcijskem računu, izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo naročnik.
4. Izjavljamo, da naročniku menice ni treba protestirati, in da mi kot izdajatelj menice ne bomo
ugovarjali zaradi protestiranja ter izjavljamo, da bomo poravnali vso škodo, nastalo
naročniku zaradi neizvršitve oziroma nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri
katerikoli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun (v nadaljevanju: poslovna banka ali
domicilat). Naša odškodninska odgovornost je omejena v višini meničnega zneska z
zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva dospelosti menice do plačila. Odškodninske
odgovornosti se ne moremo razbremeniti ne glede na razlog za neplačilo menice oziroma
ne glede na pogodbeno razmerje med nami in domicilatom.
Gre za vzorec menične izjave, ki je pri razpisu ponudnik NE izpolnjuje, temveč le parafira. Menično izjavo bo priložil izbrani
ponudnik ob podpisu pogodbe.
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5. Izjavljamo, da bomo vsako menico, ki jo naročnik izpolni in uporabi za plačilo skladno s
pooblastilom iz 3. točke te menične izjave, nadomestili z novo bianco menico. Potrebno
število bianco menic določi naročnik, ki sme vse izročene menice uporabiti za poplačilo v
primerih navedenih v 1. točki te menične izjave.
6. Ta menična izjava je podpisana v dveh enakovrednih izvodih, ki se izročita naročniku. Prvi
izvod se predloži domicilatu, to je tisti poslovni banki, pri kateri imamo odprt transakcijski
račun.
7. Naročnik bo, po prenehanju pogojev za unovčitev garancije za zavarovanje dobre izvedbe,
vrnil neuporabljene bianco menice z menico in pooblastilom za unovčenje.
____________________________
(podpis zakonitega zastopnika)
In
(odtisnjena štampiljka z imenom/
firmo in sedežem bančnega komitenta

Stran 95 od 92

