Naročniki:
Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož
Občina Središče ob Dravi, Trg talcev 4, 2277 Središče ob Dravi
Občina Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37, 2258 Sveti Tomaž
( v nadaljevanju: naročnik)

DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVO
NA JAVNI RAZPIS

Podelitev koncesije za opravljanje obvezne lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno
vodo v Občini Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž

Datum: 3.11.2016
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OBR-I/3
Prijavitelj: ________________________
Naročnik : ________________________
PRIJAVA
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega v Uradnem listu RS, št. ______ z dne_____________ se
prijavljamo na vaš javni razpis ________________________________________________________________________ in
prilagamo našo dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo prijave.
Podatki o prijavitelju
Firma oziroma ime
Zakoniti zastopnik
Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka
Naslov
Številka telefona
Številka telefaxa
Elektronska pošta za obveščanje prijavitelja
Kontaktna oseba prijavitelja za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis pogodbe
V primeru skupne prijave izpolni OBR-I/3, OBR-I/4 in OBR-I/5 vsak sodelujoči v skupni
prijavi.
Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/4

Prijavitelj: ________________________
Naročnik: ________________________

IZJAVA, DA NE OBSTAJAJO IZKLJUČITVENI RAZLOGI
IZJAVLJAMO,
1. da ne obstajajo razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu
ZJN-3.
2. da ne obstajajo naslednji razlogi za izključitev:
a) kršitev obveznosti glede izpolnjevanja veljavnih obveznosti na področju okoljskega,
socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v
Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in
delovnega prava.
b) če se je nad gospodarskim subjektom 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;
c) če je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana
njegova integriteta;
č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi
subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati
konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ,
pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da
bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve;
d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z
drugimi, blažjimi ukrepi;
e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri
pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti
z drugimi, blažjimi ukrepi;
f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri
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izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega
naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive
sankcije;
g) 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;
h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti
zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega
naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale
na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

3. da izpolnjujemo pogoje za opravljaje poklicnih dejavnosti (ustrezno izpolnite in obkrožite)
a) Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register.
Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register:___________________________
_________________________________________________________________________________________
Za opravljanje koncesionirane dejavnosti, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register.
b) Za opravljanje dejavnosti smo na podlagi Zakona __________________________________________________
pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne _______________.

Priloge:
-

fotokopija ustreznega dovoljenja (če je dovoljenje predpisano)

Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za:
_____________________________________________________________________________________________________objavljen
v Uradnem listu RS št. ___________z dne____________.
Datum: ____________________

Žig in podpis ponudnika:

V primeru skupne prijave obrazec izpolni vsak sodelujoči v skupni prijavi.
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OBR-I/5
Prijavitelj: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: _______________________________________
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik __________________________________________________, za
namene

javnega

razpisa

__________________________________________________________________________,

objavljenega v Uradnem listu RS št. __________ z dne _______________, pod številko objave
____________________, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje:
a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva _______________________
stalno bivališče _______________________________________________________
b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva _______________________
stalno bivališče _______________________________________________________
c) Ime in priimek: ________________________________ podpis _______________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ______________________
stalno bivališče ________________________________________________________
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za :
_____________________________________________________________________________________________________objavljen
v Uradnem listu RS št. ___________z dne____________.
Datum:__________________

Žig

podpis prijavitelja:

V primeru skupne prijave obrazec izpolni vsak sodelujoči v skupni prijavi
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OBR-I/6
Naročnik : __________________________________________________
Prijavitelj: __________________________________________________

Kot prijavitelj dajemo naslednjo

IZJAVO O USTREZNIH TEHNIČNIH IN KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Izjavljamo, da razpolagamo s tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo koncesionirane dejavnosti ki
so navedene v seznamu tehničnih sredstev in prilagamo seznam tehničnih sredstev (OBRI/6A).
Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim številom, izobrazbo in delovnimi izkušnjami kadrov, ki
bodo sodelovali pri izvajanju del in prilagamo seznam kadrov (OBR-I/6B).
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis za :
____________________________________________________________________________________________________,
ki je bil objavljen v _____________________________________________________________________________

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/6A

SEZNAM TEHNIČNIH SREDSTEV
Priloga 1 - Seznam tehničnih sredstev
Razpolagamo z naslednjimi tehničnimi sredstvi:
OPREMA

Tip

vozila

oz. Starost

Število

opreme
osebno vozilo
kombinirano vozilo/potujoča
delavnica
terensko vozilo
rovokopač
mini bager
tovorno vozilo
traktor + prikolica
Naprave za odkrivanje,
trasiranje in natančno
lociranje cevovodov,
kablovodov in puščanj
- Data logerji
- Detektor kovin
- Merilnik pretoka
- Geofon
- Lokator vodovodnih
cevi in puščanj
- Lokator nemetalnih
cevi
- Lokator
kotlovodov,metalnih
cevi
- Lokator za lociranje
instalacij katere
potekajo v stenah
objekta
Sonda – registrator tlaka
Agregat 7-16 KW - motorni
Nabijalci vibracijski
Aparat za čelno varenje
plastičnih cevi DN 63 do DN
500
Črpalka za tlačne preizkuse
tesnosti
Navrtalna naprava z vso
garnituro za dimenzije od DN
15 do DN 50 z ročnim
pogonom
Navrtalna naprava z vso
garnituro za dimenzije od DN
15 do DN 50 na motorni
pogon
Črpalka potopna za blatno
vodo
Strojna oprema za geodetske
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posnetke (GNSS naprava +
tahimeter + ploter + držalo za
papir + prenosni računalnik)
Merilec motnosti
Kolorimeter
Fotometrični merilec klora
Rezalnik za rezanje betona in
asfalta
Orodje za PRESS sistem
Električni rezilnik navojev s
hitro zamenljivimi glavami
Varilni
aparat
za
elektrofuzijsko varjenje

Datum:__________________

Žig

podpis prijavitelja:
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OBR-I/6B

SEZNAM KADROV
1. Skupno število zaposlenih na dan 30. 6. 2016
Stopnja šolske izobrazbe

Število
zaposlenih

Nedokončana osnovna šola
Osnovna šola
Šola za kvalificirane delavce
Četrta stopnja
Peta stopnja
Višja šola ali prva stopnja fakultete
Visoka šola ali fakulteta
Magisterij
Skupno število zaposlenih na dan 30.6.2016

2. Operativni izvajalci za področje oskrbe s pitno vodo (vodja dejavnosti oskrbe s pitno
vodo, delovodje, vzdrževalci, serviserji, strojni tehniki, monterji, nadzornik črpališč...)
Ime in priimek

Izobrazba

Delo, ki ga opravlja

Navedite najmanj 10 oseb.
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3. Finančno računovodska služba
Ime in priimek

Izobrazba

Delo, ki ga opravlja

Navedite najmanj 2 osebi.
4. Kadrovska in pravna služba in stiki z javnostjo
Ime in priimek

Izobrazba

Delo, ki ga opravlja

Navedite najmanj 1 osebo.

Datum:__________________

Žig

Podpis prijavitelja:

Priloga 2 - Seznam kadra s katerim razpolaga (prijavitelj vpiše zahtevane podatke, lahko pa
priloži seznam kadra z navedenimi podatki)
Razpolagamo z naslednjimi kadrovskimi zmogljivostmi:
Naziv delovnega
mesta

Ime in priimek

Izobrazba

Delovne

Status (redno

izkušnje

zaposleni)
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Datum:__________________

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/7

Naročnik :
Prijavitelj: __________________________________________________

Kot prijavitelj, dajemo naslednjo
IZJAVO O REFERENCAH
SEZNAM SKLENJENIH POGODB O IZVAJANJU JAVNE SLUŽBE
Zap.
št.

Pogodbeni partner

Predmet pogodbe

Leta
realizacije

1.
2.
3.
4.

5.
6.
Prijavitelj priloži najmanj eno potrdilo (OBR-I/7A), da je tri leta izvajal javno službo

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/7A

REFERENČNO POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)____________________________________________________________
(naslov ___________________________________________________________
kot naročnik, potrjujemo, da izvajalec
(naziv)____________________________________________________________
(naslov)___________________________________________________________
za nas izvajal javno službo oskrba s pitno vodo v obdobju od________________________do_____________ .
Oskrba se izvaja na območju z ..................... prebivalci.
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je javno službo izvajal v skladu s pogodbenimi določili oziroma občinskim
odlokom.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja:
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OBR-I/8
PRILOGA
PROGRAM OSKRBE S PITNO VODO
Prijavitelj mora priložiti izvedbeni program oskrbe s pitno vodo v skladu s 25. členom Uredbe o
oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS št. 88/12).
Ocena stroškov izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo.
Predvideni letni stroški izvajanja javne službe - vodarina znašajo: ______________________ € brez
DDV in drugih dajatev.
Predračunska cena za m3 porabljene vode bi znašala: ______________________ € brez DDV in drugih
dajatev.
Stroške izvajanja javne službe in predračunsko ceno za vodarino izračunate v skladu 16. – 19.
členom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12 in 109/12).

Datum:

Žig

Podpis prijavitelja
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