Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe
Navodila so namenjena ponudnikom, ki so prejeli povpraševanje Postojnske jame d.d.(v
nadaljevanju navedena kor družba) po blagu, storitvah, oziroma želijo družbi svoje blago,
storitve ponuditi.
Ponudniki se morajo pred pripravo ponudbe obvezno seznaniti s splošnimi nabavnimi
pogoji družbe, saj izdana ponudba pomeni, da ponudnik v celoti sprejema splošne nabavne
pogoje družbe.
1. Povpraševanje družbe:
Družba praviloma pošilja dobaviteljem povpraševanja v pisni obliki, na za to predvidenem
obrazcu »povpraševanje«, lahko pa tudi v drugi neformalni pisni obliki.
Vsebina (predmet) povpraševanja je lahko označena le opisno, vendar tako, da so jasno
naznačene njegove bistvene lastnosti. Družba lahko označi lastnosti blaga tudi tako, da
navede kataloško številko blaga, oziroma navede drugo splošno oznako ali standard, ki v
stroki velja. Obrazcu »povpraševanje« so lahko priloženi tudi drugi dokumenti, kot na
primer: vzorci, načrti, risbe, skice, popis del in drugo (glej:Splošni nabavni pogoji, 12. člen:
Dokumentacija) Vsi spremljajoči dokumenti so sestavni del povpraševanja in so last družbe.
Dobavitelj lahko uporabi posredovane dokumente izključno in samo za obdelavo
konkretnega povpraševanja.
Obrazec »povpraševanje« vsebuje številko ter datum, opis oziroma označitev predmeta
povpraševanja, podatke o potencialnem dobavitelju (prejemnik povpraševanja), rok do
katerega družba pričakuje ponudbo ter kraj ali naslov na katerem dobavitelj dostopa do
navodil za pripravo ponudbe ter do splošnih nabavnih pogojev družbe. Prav tako je na
obrazcu povpraševanje naznačeno, da dobavitelj v trenutku oddaje svoje ponudbe sprejema
splošne nabavne pogoje družbe.
Družba lahko objavi povpraševanje po blagu, storitvi tudi na način javnega razpisa, ki ga
objavi na svoji spletni strani.
1.1. Povpraševanje po storitvah znotraj naravnih znamenitosti,
družba:

s katerimi upravlja

V primeru povpraševanja po storitvah, ki so predvidene v okolju naravnih znamenitosti, s
katerimi upravlja družba, mora biti to v povpraševanju jasno navedeno.
Posebne zahteve za izvajanje storitev v naravnih znamenitostih, s katerimi upravlja družba
se nahajajo v prilogi teh navodil za pripravo ponudbe in vsebujejo sledeče dokumente:
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 Izjava (dobavitelja) o seznanitvi z naravovarstvenim režimom v
Predjamskem jamskem sistemu.

Postojnskem in

Ponudnik naj pred oddajo ponudbe prebere tudi Zakon o varstvu podzemnih jam:
https://zakonodaja.com/zakon/zvpj, zlasti člena 18 in 19 ter člene od 49 do 54.
2. Ponudba dobavitelja
Na poslano povpraševanje družbe lahko dobavitelj pošlje svojo ponudbo, Pri ponudbi se
mora obvezno sklicevati na povpraševanje. V ponudbi dobavitelj obvezno navede predmet
ponudbe, ceno, plačilne pogoje, dobavni rok ter veljavnost ponudbe .
2.1. Predmet izpolnitve:
V kolikor dobavitelj pošlje družbi ponudbo, je dolžan ponuditi predmet izpolnitve, ki
izpolnjuje bistvene lastnosti iz povpraševanja. V kolikor bi dobavitelj ponudil družbi drugo
blago (storitev), ki nima navedenih bistvenih lastnosti iz povpraševanja, je dolžan v svoji
ponudbi navesti vsakršna odstopanja, ki v katerikoli lastnosti odstopajo od zahtevanih
lastnosti iz povpraševanja družbe. Prav tako je dobavitelj dolžan navesti, da gre za predmet
izpolnitve, ki vsebuje tudi druge lastnosti, poleg tistih, ki jih je družba navedla v
povpraševanju. V kolikor je za uporabo predmeta ponudbe potrebno tudi drugo blago,
(storitev), mora dobavitelj to izrecno navesti. (na primer: dodatna programska oprema,
dodatna …. obdelava..itd.)
2.2. Odškodninska odgovornost:
Pri izdelavi ponudbe ravna dobavitelj kot dober gospodar in dober poznavalec
povpraševanja (strokovnjak). Tako družba pričakuje, da dobavitelj pozna blago (storitev), ki
je predmet povpraševanja, da razpolaga s strokovno-tehničnim znanjem za blago (storitev),
ki je predmet povpraševanja. V trenutku oddaje ponudbe se smatra, da je dobavitelj pravilno
in skrbno preučil povpraševanje in da ima potrebno strokovno in tehnično znanje za
pravilno izpolnitev ponudbe. V kolikor se izkaže, da dobavitelj nima ustreznih strokovnih in
tehničnih znanj in je s tem, ko je družbi poslal ponudbo, družbo zavedel, da je z njim
sklenila pogodbo (naročilo), je dobavitelj družbi odškodninsko odgovoren po splošnih
pogojih za odškodninsko odgovornost.
Dobavitelj ne sme ponuditi drugo dražje blago (storitev), če ima možnost dobaviti cenejše
blago, ki v celoti izpolnjuje bistvene lastnosti, ki jih je družba navedla v povpraševanju.
Dražje blago (storitev) lahko dobavitelj družbi ponudi opcijsko. V kolikor bi dobavitelj
družbi ponudil drugo dražje blago ali storitev, četudi ima možnost ponuditi cenejše blago
(storitev), je s tem zavedel družbo, da je pri dobavitelju nabavila dražje blago ali storitev. V
tem primeru ima družba pravico odstopiti od pogodbe (naročila) v roku 6 mesecev, ko je
izvedela za nepravilno dobavo, oziroma v roku enega (1) leta od izvršene dobave, v kolikor
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je to mogoče. Dobavitelj pa je družbi odškodninsko odgovoren po splošnih pogojih
odškodninske odgovornosti.
2.3. Razvidnost ponudbe:
V kolikor je predmet ponudbe sestavljen iz več sestavnih delov (sklopov) mora ponudba
glasiti na vsak sestavni del (sklop) posebej.
V kolikor je predmet ponudbe sestavljen iz materiala ter dela, mora biti ponudba sestavljena
tako, da je vsaka skupina (material, delo) razvidna ločeno, tako po posameznih elementih
kot skupno.
V kolikor je predmet ponudbe storitev, mora biti ponudba sestavljena tako, da lahko družba
nedvoumno prepozna končno ceno storitve.
Posamezni elementi morajo biti ponujeni tako, da lahko družba prispele ponudbe
medsebojno primerja ( na primer: vrednost ure dela po kategorijah zahtevnosti dela….)
V primeru, da je predmet ponudbe storitev servisiranja, mora ponudba vsebovati tudi vse
odvisne stroške, vendar po kategorijah ločeno ter merljivo.
V kolikor so predmet ponudbe gradbena dela, mora dobavitelj pripraviti ponudbo na osnovi
posredovanega popisa del, oziroma na osnovi svojega popisa del.
V kolikor je predmet ponudbe podvržen garanciji, servisiranju, morajo biti ti pogoji
navedeni ter usklajeni s splošnimi nabavnimi pogoji družbe.
2.4. Sprejem splošnih nabavnih pogojev družbe
Poslana ponudba dobavitelja družbi pomeni, da se dobavitelj v celoti strinja ter sprejema
splošne nabavne pogoje podjetja Postojnska jama d.d., ki tako postanejo sestavni del
pogodbe o nabavi blaga (storitev), ki ga s sprejetjem ponudbe na samoumeven
(konkludenten) način in v skladu s splošnimi nabavnimi pogoji skleneta družba in
dobavitelj.
Pri ponudbi za opravljanje storitev v naravnih znamenitostih, objektih kulturne dediščine s
katerimi upravlja družba, mora dobavitelj obvezno priložiti podpisano »Izjavo«
Navodila za pripravo ponudbe so objavljena na spletni strani družbe http://www.postojnskajama.eu/si/o-upravljalcu/nabavni-pogoji
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