Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000 Maribor

Javno podjetje Marprom d.o.o. kot upravljavec Mariborskega Pohorja objavlja
JAVNI POZIV K PREDLOŽITVI PONUDB ZA POLETJE NA POHORJU
1. Naziv in sedež upravljavca:
Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Marprom).
2. Predmet in področje javnega poziva:
Predmet javnega poziva je izbor ponudnikov, ki bodo predložili končne ponudbe ali idejne
zasnove za različne aktivnosti na Mariborskem Pohorju v poletni sezoni. Marprom kot upravljavec
Mariborskega Pohorja želi vrniti življenje na Pohorje tudi v poletni sezoni, ki obsega obdobje od
pomladi, prek celotnega poletja in do zaključka jeseni, ko nastopijo priprave na smučarsko sezono.
Območje Mariborskega Pohorja glede na naravne danosti omogoča pester izbor aktivnosti na
prostem, ki so v poletni sezoni lahko razlog za umik iz mestnega vrveža in aktivno uživanje v
naravi. S predmetnim pozivom želi Marprom izbrati ponudnike, ki bodo oddali ponudbe za
razpisane sklope.
Sklop 1: Piknik prostor
Oddajanje piknik prostorov je danes vedno bolj priljubljena tržna niša, ki omogoča druženja
različnim zaokroženim skupinam, sodelavcem, družinam, prijateljem … Mariborsko Pohorje bi
lahko postalo priljubljena lokacija za organiziranje piknikov.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora predlagati lokacijo, na kateri bi bilo možno vzpostaviti piknik prostor;
 ponudnik mora zagotoviti infrastrukturo – prostor za organiziranje piknikov s postavitvijo
miz in klopi ter z opredelitvijo kapacitete prostora in s postavitvijo žara;
 vsa predpisana dovoljenja ali soglasja mora pridobiti sam ponudnik, ki bo izbran;
 ponudba mora opredeliti morebitne dodatne možnosti na lokaciji piknika (catering, igrala,
namizni tenis, badminton ali ostale športne in družabne igre);
 ponudnik mora opredeliti možne termine najema in časovno opredelitev posameznega
temina;
 ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;
 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo obsegala
najem piknik prostora s prevozom oseb s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo
piknik prostora.
Sklop 2: Prevoz s kočijo
Zanimiva aktivnost, ki bi se lahko zelo dobro uveljavila, je prevoz s kočijo. Omogočila bi
sprostitev izven mestnega vrveža, ki bi bila vpeta v naravo in obiskovalcem omogočila vrnitev v
preteklost, ko se je namesto avtomobilov slišalo topotanje konjskih kopit.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora razpolagati s kočijo in konji;
 ponudnik mora zagotavljati strokoven kader za izvajanje tovrstne aktivnosti;
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ponudnik mora opredeliti možne poti prevoza in čas prevoza s kočijo;
ponudnik mora opredeliti možne termine prevoza s kočijo;
vsa predpisana dovoljenja ali soglasja mora pridobiti sam ponudnik, ki bo izbran;
ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;
 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo
vključevala prevoz oseb s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo prevoza s
kočijo.
Sklop 3: Paintball poligon
Mariborsko Pohorje z njegovim razgibanim območjem bi lahko odlično uporabili za Paintball
poligon. Veliko adrenalinskih navdušencev bi se z veseljem vključilo v akcijsko naravnan
adrenalinski šport paintball.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora predlagati lokacijo, na kateri bi bilo možno vzpostaviti paintball poligon;
 ponudnik mora zagotoviti infrastrukturo za postavitev poligona (barikade, postaje, ureditev
poti);
 ponudnik mora omogočati tudi izposojo opreme (zaščitno obleko, masko in telovnik ter
marker);
 vsa predpisana dovoljenja ali soglasja mora pridobiti sam ponudnik, ki bo izbran;
 ponudnik mora opredeliti možne termine uporabe paintball poligona in časovno
opredelitev posameznega temina;
 ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;
 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo
vključevala prevoz oseb s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo paintball
poligona.
Sklop 4: Višinski poligon
Aktivnemu preživljanju prostega časa je kot nalašč namenjen višinski poligon. Zaradi lastnosti, ki
jih običajno imajo tovrstni poligoni, omogočajo izjemno doživetje in zabavo.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora predlagati lokacijo, na kateri bi bilo možno vzpostaviti višinski poligon;
 ponudnik mora zagotoviti infrastrukturo za postavitev višinskega poligona;
 vsa predpisana dovoljenja ali soglasja mora pridobiti sam ponudnik, ki bo izbran;
 ponudnik mora opredeliti možne termine uporabe poligona in časovno opredelitev
posameznega temina;
 ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;

Matična številka 3992071000 / ID za DDV: SI 92859976
TRR: SI56 0451 5000 1850 783
Srg 2011/22798 Okrožno sodišče v Mariboru / osnovni kapital 300.000,00 EUR
tel.: + 386 59 180 481 / fax.: + 386 59 180 480
e-pošta: info@marprom.si / internet : www.marprom.si

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000 Maribor

 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo
vključevala prevoz oseb s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo višinskega
poligona.
Sklop 5: Spuščanje po jekleni vrvi – zipline
Vedno bolj priljubljeno adrenalinsko doživetje zipline bi bilo možno uresničiti tudi na
Mariborskem Pohorju.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora predlagati oziroma opredeliti lokacijo, na kateri bi bilo možno napeljati
jekleno vrv;
 ponudnik mora zagotoviti infrastrukturo – postavitev platform za napeljavo jeklenih vrvi;
 vsa predpisana dovoljenja ali soglasja mora pridobiti sam ponudnik, ki bo izbran;
 ponudnik mora opredeliti možne termine delovanja naprave zipline;
 ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;
 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo
vključevala prevoz oseb s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo naprave
zipline.
Sklop 6: Poletno sankanje
Tudi v poletni sezoni lahko Mariborsko Pohorje ponudi vznemirljivo sankanje. Poletno sankanje
je adrenalinsko doživetje, primerno tako za otroke kot odrasle.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora predlagati oziroma opredeliti lokacijo, na kateri bi bilo možno vzpostaviti
sankališče;
 ponudnik mora zagotoviti infrastrukturo za opravljanje te aktivnosti;
 vsa predpisana dovoljenja oziroma soglasja mora pridobiti sam ponudnik, ki bo izbran;
 ponudnik mora opredeliti možne termine delovanja sankališča;
 ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;
 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo
vključevala prevoz s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo poletnega sankanja.
Sklop 7: Animacije v naravi
Privabiti čim več otrok in odraslih v naravo je težko glede na zabavno tehnologijo, ki nas obkroža.
Kljub temu pa so lahko številni animacijski programi odličen razlog za obisk Mariborskega
Pohorja.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora predlagati oziroma opredeliti lokacijo, na kateri bi izvajal animacijske
programe za otroke in odrasle;
 ponudnik mora predložiti animacijski program za otroke;
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 ponudnik mora predložiti animacijski program za odrasle;
 ponudnik mora zagotoviti infrastrukturo oziroma opremo ali pripomočke za opravljanje te
aktivnosti;
 vsa predpisana dovoljenja oziroma soglasja mora pridobiti sam ponudnik, ki bo izbran;
 ponudnik mora opredeliti možne termine delovanja animacijskih programov za otroke in
odrasle;
 ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;
 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo
vključevala prevoz oseb s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo animacije v
naravi.
Sklop 8: Ostalo
V tem sklopu lahko potencialni ponudniki sami predlagajo aktivnosti, ki bi jih izvajali na
Mariborskem Pohorju.
Ponudnik, ki bo oddal ponudbo za ta sklop, mora poleg splošnih pogojev, ki veljajo za vse
ponudnike, izpolnjevati še v nadaljevanju navedene pogoje oziroma zahteve:
 ponudnik mora predlagati oziroma opredeliti lokacijo, na kateri bi izvajal predlagano
aktivnost;
 vsa predpisana dovoljenja ali soglasja za predlagano aktivnost mora pridobiti sam
ponudnik, ki bo izbran;
 ponudnik mora opredeliti možne termine izvajanja predlagane aktivnosti;
 ponudnik bo moral aktivno sodelovati z Marpromom pri promociji te dejavnosti, ki se bo
lahko oglaševala samo pod blagovno znamko VisitPohorje;
 vsa promocijska orodja morajo biti pred objavo posredovana skrbniku blagovne znamke
VisitPohorje v potrditev;
 ponudnik bo moral skupaj z Marpromom oblikovati tudi celovito ponudbo, ki bo
vključevala prevoz oseb s krožno kabinsko žičnico ali sedežnico na lokacijo aktivnosti.
Pri uresničevanju posameznih aktivnosti, ki se bodo izvajale na Mariborskem Pohorju, je
pomembno predvsem to, da izvajalec posamezne aktivnosti izvaja v skladu z veljavnimi predpisi.
3. Cilji poziva
Javno podjetje Marprom d.o.o. bo izbralo ponudnika za posamezen sklop (lahko tudi skupina
ponudnikov, ki bo oddala skupno ponudbo), ki bo izpolnjeval v predmetnem pozivu navedene
pogoje in mu bo s sklenitvijo pogodbe podelilo pravico izvajati aktivnost na območju
Mariborskega Pohorja v poletni sezoni.
4. Pogoji za sodelovanje:
Ponudbo na javni poziv lahko oddajo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje
pogoje in predložijo zahtevana dokazila oz. izjave:
a) osnovna sposobnost:
 so pravne ali fizične osebe, ki so ustrezno registrirane za opravljanje dejavnosti za
sklop, za katerega se prijavljajo – ponudnik predloži izpis iz AJPES-a, iz katerega je
razvidna registrirana dejavnost;
b) ekonomska sposobnost:
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 imajo poravnane obveznosti, davke in prispevke do Republike Slovenije – ponudnik
predloži potrdilo pristojnega davčnega urada, ki ne sme biti starejše od enega
meseca pred oddajo ponudbe;
c) finančna sposobnost:
 predloži izkaz poslovnega izida oziroma davčni obračun za preteklo leto;
 predloži izjavo, s katero se zaveže, da bo v roku 10-ih dni po sklenitvi pogodbe
Marpromu predložil zavarovalno polico iz naslova zavarovanja splošne civilne
odgovornosti za opravljanje dejavnosti;
d) tehnična sposobnost:
 zagotovitev kadra: ponudnik predloži izjavo, da razpolaga z zadostnim številom
usposobljenega kadra, ki bo nemoteno skrbel in odgovarjal za izvajanje aktivnosti;
 tehnična sredstva, oprema: ponudnik predloži izjavo, da razpolaga s sredstvi za
izvajanje aktivnosti za posamezen sklop;
e) referenca:
 ponudnik predloži dokazila, da ima izkušnje z izvajanjem aktivnosti v sklopu, za
katerega oddaja ponudbo.
5. Navodila za izdelavo ponudbe
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb.
Ponudba mora biti izdelana tako, da poleg izpolnjenih priloženih obrazcev in predloženih
zahtevanih dokazil obvezno vključuje vizualni načrt, program oziroma predstavitev aktivnosti v
sklopu, na katerega se nanaša.
Ponudba naj vsebuje tudi oceno investicij in stroškov glede izvajanja aktivnosti v sklopu, za
katerega ponudnik oddaja ponudbo. Ponudba naj vsebuje predlog cenika storitev.
Ponudba naj vsebuje tudi nadomestilo za izvajanje aktivnosti na območju Mariborskega Pohorja,
katerega upravljavec je Marprom.
Marprom bo zagotovil pravne podlage za uporabo zemljišč (sklenitev pogodb z lastniki zemljišč),
na katerih bi potekale aktivnosti po posameznih sklopih.
Izbrani ponudnik bo moral skleniti pogodbo o izvajanju aktivnosti po posameznem sklopu v roku
treh (3) dni po pozivu Marproma k sklenitvi, s katero bosta pogodbeni stranki določili vse bistvene
sestavine za pričetek izvajanja aktivnosti.
6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja Strokovna komisija za odpiranje ponudb (v nadaljevanju
Strokovna komisija), ki jo izmed zaposlenih v Javnem podjetju Marprom d.o.o. imenuje direktor.
Javno podjetje Marprom d.o.o. lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izboru ponudnika za posamezni sklop spremeni odločitev in z njim ne
sklene pogodbe. Prav tako lahko ob naknadni ugotovitvi o neizpolnjevanju pogojev ali
pogodbenih obveznosti razveže že sklenjeno pogodbo. Dokumentacija, ki je priložena vlogi, se ne
vrača.

Matična številka 3992071000 / ID za DDV: SI 92859976
TRR: SI56 0451 5000 1850 783
Srg 2011/22798 Okrožno sodišče v Mariboru / osnovni kapital 300.000,00 EUR
tel.: + 386 59 180 481 / fax.: + 386 59 180 480
e-pošta: info@marprom.si / internet : www.marprom.si

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000 Maribor

7. Merila in način ocenjevanja
Vsebinsko oddane ponudbe ovrednoti Strokovna komisija. Ponudbe se ocenjujejo z merili, ki so
ovrednotena s točkami. Pri posameznem merilu je navedeno najvišje možno število prejetih točk.
Naročnik bo ocenil ponudbe na podlagi meril:
 najvišje ponujeno nadomestilo za izvajanje aktivnosti (ponder 70 %);
 referenca (ponder 30 %).
1. Ponujeno nadomestilo za izvajanje aktivnosti:
Ponujeno nadomestilo bo preračunano v točke po naslednji formuli:
točke =

ponujeno nadomestilo ponudnika x 70 točk
--------------------------------------------------najvišje ponujeno nadomestilo

Po navedenem kriteriju bo ponudnik, katerega ponujeno nadomestilo za izvajanje aktivnosti bo
najvišje med prispelimi ponudbami za posamezen sklop, prejel 70 točk, ostali ponudniki pa
ustrezno manjše število točk.
2. Referenca: 30 točk
Največje možno skupno število točk: 100
Obrazložitev točkovanja:
Prejeto najvišje število točk pomeni, da ponudba v celoti izpolnjuje predpisana merila, prejeta
vmesna vrednost pomeni, da ponudba delno izpolnjuje predpisana merila, če ponudba prejme za
določeno merilo nič točk, pa pomeni, da ne izpolnjuje predpisanega merila.
Marprom bo za posamezen sklop sklenil pogodbo s tistim ponudnikom, ki bo dosegel 100 točk. V
primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop doseglo navedeno število točk, bo Strokovna
komisija te ponudnike pozvala k pogajanjem o določitvi višjega nadomestila od ponujenega.
Če nihče od ponudnikov ne bo dosegel 100 točk, bo Strokovna komisija ponudnike, ki bodo
dosegli točkovni prag za ugotavljanje ustrezne kakovosti ponudbe (ocenjeni med 80 in 99 točk),
pozvala k dopolnitvi ponudbe in z njimi opravila pogajanja o določitvi višjega nadomestila od
ponujenega.
Ponudbe, ki ne bodo dosegle točkovnega praga za ugotavljanje ustrezne kakovosti ponudbe, bodo
kot neustrezne zavrnjene.
8. Uporaba meril in določitev višine financiranja
Strokovna komisija bo izdelala poročilo o vodenju postopka ocenjevanja in oblikovala predlog o
izboru ponudnika. Dokončno odločitev o izboru ponudnika bo sprejel direktor na predlog
Strokovne komisije.
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Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po preteku roka za predložitev
ponudb. Odločitev je dokončna.
9. Rok za oddajo ponudb in odpiranje
Rok za prejem ponudb je 7. 3. 2017 do 10. ure (prejemna teorija). Odpiranje ponudb bo 7. 3.
2017 ob 11. uri na naslovu Mlinska ulica 1, 2000 Maribor (sejna soba). Odpiranje ponudb ni
javno in je prisotnost dovoljena samo ponudnikom (zakonitim zastopnikom ali njihovim
pooblaščencem).
10. Izročitev ponudb
Ponudniki ponudbe oddajo do roka, navedenega v prejšnji točki. Ponudba mora biti oddana v
zaprti kuverti s pripisom »ne odpiraj – Poletje na Pohorju«. Ponudba se lahko odda osebno na
naslovu Javnega podjetja Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, v pisarni administracije
(I. nadstropje) ali po pošti – velja prejemna teorija – do 7. 3. 2017 do 10. ure.
11. Pristojna oseba za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom:
Ga. Danijela Mešić, e-pošta: danijela.mesic@marprom.si.
Besedilo javnega zbiranja ponudb je objavljeno na spletni strani Javnega podjetja Marprom d.o.o.:
http://www.marprom.si/razpisi-in-javne-objave/javne-objave/.

Maribor, 06. 02. 2017

Javno podjetje Marprom d.o.o.
Direktor Bernard Majhenič
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tel.: + 386 59 180 481 / fax.: + 386 59 180 480
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Obrazec 1

PODATKI O PONUDNIKU/PODIZVAJALCU/SOIZVAJALCU

Firma ponudnika (ime):
Naslov:
Država:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka bančnega računa oziroma računov
ponudnika:
Telefon:
Fax:
Elektronska pošta:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe

Kraj in datum: ________________________

Ponudnik
Ime, priimek podpisnika (tiskane črke)
____________________________
Podpis in žig
____________________________

Opomba: V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni vsak ponudnik posamično.
Obrazec izpolni tudi morebitni podizvajalec.
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Obrazec 2

PONUDBA – NADOMESTILO ZA IZVAJANJE AKTIVNOSTI
SKLOP_____________________
Ponudnik posla (firma): __________________________________

Ponujeno nadomestilo za izvajanje aktivnosti v poletni sezoni
_____________________ EUR brez DDV.

Ponudba velja do ____________________.

Kraj in datum: ________________________

Ponudnik
Ime, priimek podpisnika (tiskane črke)
____________________________
Podpis in žig
____________________________

Opomba: V primeru skupne ponudbe obrazec podpiše nosilec posla, opredeljen v pravnem aktu o skupni izvedbi predmeta
javnega zbiranja ponudb.
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Obrazec 3

IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
,

Ponudnik

1. IZJAVLJAMO, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in da zaradi takega kaznivega dejanja nismo bili pravnomočno
obsojeni.
2. IZJAVLJAMO, da nismo bili kaznovani za dejanja v zvezi s poslovanjem oziroma da so
pravne posledice obsodbe že izbrisane.
3. IZJAVLJAMO, da sami, kot tudi z nami povezane družbe ter družbe, ki jih obvladujejo z
nami povezane osebe, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, nimamo zapadlih
neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili
davkov.
4. IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, v skladu s predpisi države članice, v kateri imamo registrirano
dejavnost.
5. IZJAVLJAMO, da sami, kot tudi z nami povezane družbe ter družbe, ki jih obvladujejo z
nami povezane osebe, v preteklih šestih (6) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli
blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.
6. IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani v postopku, za katerega oddajamo
ponudbo, Marpromu predali vsa finančna zavarovanja, ki so zahtevana v tej dokumentaciji.
7. IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani v postopku, za katerega oddajamo
ponudbo, Marpromu predali zavarovalno polico za zavarovanje civilne odgovornosti iz
dejavnosti.
8. IZJAVLJAMO, da bomo v primeru, če bomo izbrani v postopku, za katerega oddajamo
ponudbo, upoštevali zahteve standardov in predpisov, ki se navezujejo na izvajanje dejavnosti.

9. IZJAVLJAMO, da sprejemamo vse pogoje sodelovanja v javnem pozivu Javnega podjetja
Marprom d.o.o. in da se odpovedujemo uveljavljanju kakršnikoli zahtevkov iz naslova
stroškov, škode ali drugih primerov, ki bi izvirali iz sodelovanja v tem postopku, ali iz
morebitne odločitve Javnega podjetja Marprom d.o.o., da ne izbere ponudnika za izvajanje
aktivnosti na Mariborskem Pohorju, ne glede na razlog za takšno odločitev.
Matična številka 3992071000 / ID za DDV: SI 92859976
TRR: SI56 0451 5000 1850 783
Srg 2011/22798 Okrožno sodišče v Mariboru / osnovni kapital 300.000,00 EUR
tel.: + 386 59 180 481 / fax.: + 386 59 180 480
e-pošta: info@marprom.si / internet : www.marprom.si

Javno podjetje za mestni potniški promet Marprom d.o.o.
Mlinska ulica 1
2000 Maribor

10. IZJAVLJAMO, da smo podrobno proučili dokumentacijo in morebitne naknadne spremembe
in dopolnitve, ki so/bodo objavljene na spletni strani Marproma in da se z njo v celoti
strinjamo.
11. IZJAVLJAMO, da so vsi podatki v predloženi ponudbi resnični in nezavajajoči.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Kraj in datum: ________________________

Ponudnik
Ime, priimek podpisnika (tiskane črke)
____________________________
Podpis in žig
____________________________

Opomba: V primeru partnerske ponudbe mora izjavo izpolniti in podpisati vsak izmed partnerjev in podizvajalcev!
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Obrazec 4

SEZNAM REFERENČNIH IZKUŠENJ
Ponudnik:
______________________________________________________________________________
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo izkušnje z izvajanjem aktivnosti
za sklop _______________________.
Vrsta
in
aktivnosti

naziv

Lokacija (država, mesto, naselje …)

Kraj in datum: ________________________

Obdobje izvajanja
aktivnosti

Ponudnik
Ime, priimek podpisnika (tiskane črke)
____________________________
Podpis in žig
____________________________

Opomba: Ponudnik predloži dokazila, ki potrjujejo izkušnje z izvajanjem aktivnosti za posamezen sklop (sklenjene pogodbe,
predloženi projekti, fotografije …).
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Obrazec 5

IZJAVA – TEHNIČNA SPOSOBNOST
Ponudnik:
_______________________________________________________________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
 razpolagamo z zadostnim številom usposobljenega kadra, ki bo nemoteno skrbel in
odgovarjal za izvajanje aktivnosti;
 razpolagamo s tehničnimi sredstvi, opremo za izvajanje aktivnosti za posamezen sklop.

Kraj in datum: ________________________

Ponudnik
Ime, priimek podpisnika (tiskane črke)
____________________________
Podpis in žig
____________________________

Opomba: Če se izpolnitev tega pogoja dokazuje s podizvajalcem, mora to izjavo podpisati tudi podizvajalec.
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Obrazec 6

OBRAZEC ZA KUVERTO
POŠILJATELJ (ponudnik):

PREJEM PONUDBE:
OSEBNO

PO POŠTI

Datum:
Ura:
Zaporedna številka:

PREJEMNIK:
JAVNO PODJETJE MARPROM D.O.O.
MLINSKA ULICA 1
2000 MARIBOR

»OZNAKA PONUDBE«
»NE ODPIRAJ – POLETJE NA POHORJU«

Ta obrazec nalepite na kuverto!
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