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RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
na območju občine Trzin

Vsebina:
- Povabilo k oddaji prijave in navodila prijaviteljem,
- Javni razpis,
- Obrazec 1 (Prijava),
- Obrazec 2 (Izjava 1),
- Obrazec 3 (Izjava 2),
- Obrazec 4 (Izjava 3),
- Obrazec 5 (izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za
zapuščene živali),
- Obrazec 6 (ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali),
- Obrazec 7 (pooblastilo),
- Vzorec pogodbe,
- Obrazec 8 (ovojnica).
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POVABILO K ODDAJI PRIJAVE IN NAVODILA PRIJAVITELJEM
Občina Trzin vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo prijavo po zahtevah Javnega razpisa
za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali in te razpisne
dokumentacije.
1. Pravna podlaga:
Javni razpis za podelitev koncesije za izvajanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
se oddaja na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 –
ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list
RS, št. 38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20), 8. člena Statuta Občine Trzin
(Uradni vestnik Občine Trzin, št. 2/2021) in 5. člena Odloka o ureditvi koncesije za opravljanje javne
službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/21).
2. Podatki o naročniku:
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, matična številka: 1358561, ID za DDV: SI 33714789,
zakoniti zastopnik: župan Peter Ložar.
3. Izpolnjevanje vloge:
Vloga mora biti izpolnjena čitljivo. Vse obrazce razpisne dokumentacije se podpiše in žigosa na
označenih mestih. Obrazce podpiše zakoniti zastopnik ali pooblaščenec prijavitelja. Če obrazce
podpisuje pooblaščenec, mora prijavi na razpis predložiti tudi pooblastilo zakonitega zastopnika.
4. Dokazila, ki jih mora prijavitelj predložiti prijavi na razpis:
Prijavitelj mora vlogi na razpis predložiti naslednja dokazila:
- fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je ugotovljeno,
da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za delovanje zavetišča;
- reference;
- fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena koncesija);
- fotokopijo cenika storitev oskrbe zapuščenih živali;
- fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;
- fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča;
- potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo FURS ne
sme biti starejše od 8 dni.
Občina bo pri odločitvi upoštevala samo izkušnje prijavitelja, ki bodo dokazane s priloženimi
referencami. Prijavitelj predloži reference iz naslova opravljanja dejavnosti v drugih občinah, iz obdobja
zadnjih petih let za tiste izkušnje, ki jih je navedel v obrazcu 4 (Izjava 3). Reference morajo biti podpisane
in žigosane s strani njenega izdajatelja (občine). Občina ima pravico od prijavitelja zahtevati vpogled v
originale listin ter zahtevati predložitev dodatnih listin oziroma pojasnil.
5. Merila za izbor:
Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 6. točke javnega razpisa, se izbere
koncesionar ob upoštevanju naslednjih meril:
1. ponudbena cena za storitev oskrbe zapuščenih živali 90 točk
2. dosedanje izkušnje prijavitelja (reference) 10 točk
Naročnik bo izbral koncesionarja, ki bo dosegel največje število točk. Največje možno število točk je 100.
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Ponudniki morajo biti organizacijsko in strokovno usposobljeni (obrazec 3) ter predložiti cenovno in
stroškovno opredeljen Izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali (obrazec 5). V nasprotnem primeru
se šteje, da ne izpolnjujejo pogojev za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali.
5.1 Ponudbena cena:
Ponudbena cena (v EUR z DDV) je ocenjena do največ 90 točk. Najcenejši ponudnik bo dobil najvišje
število točk (90), vsak naslednji pa glede na najcenejšo ponudbo sorazmerno manjše število točk.
Število točk za posameznega ponudnika se določi po enačbi:
Štpc = (Px / Pi) x 90,
pri čemer je:
Štpc = število točk, ki jih dobi ponudnik za ponujeno ceno
Px = najnižja ponudbena cena
Pi = ponudbena cena obravnavanega ponudnika
Ponudbena cena je vsota ponudbenih cen, ki jih je ponudnik navedel v obrazcu 6. Ponudba prijavitelja
zavezuje še 60 dni od datuma za oddajo vloge.
5.2 Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi (reference):
Dosedanje izkušnje prijavitelja pri delu z živalmi so ocenjene do največ 10 točk, pri čemer je pogoj da
mora vsak prijavitelj predložiti najmanj 3 (tri) ustrezne reference, podpisane in žigosane s strani
izdajateljev in na predpisanem obrazcu. Ponudnik, ki ima največ referenc posameznih občin bo dobil
najvišje število točk (10), vsak naslednji pa sorazmerno manjše število točk.
Število točk za posameznega ponudnika se določi po enačbi:
Štpr = (Pi x 10) / Px,
pri čemer je:
Štpr = število točk, ki jih dobi ponudnik za število referenc
Px = ponudnik z najvišjim št. referenc
Pi = št. referenc obravnavanega ponudnika.
6. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 11.08.2021 do 17.00 ure. Šteje se, da je prijava pravočasna če najkasneje do
navedenega roka za oddajo prispe na vložišče Občine Trzin, bodisi po pošti ali je oddana osebno.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne
dokumentacije.
7. Način in rok za izbor koncesionarja:
Koncesionar se izbere z odločbo, ki se izda najkasneje v tridesetih (30) dneh od dneva odpiranja ponudb.
8. Čas trajanja koncesije:
Koncesija se podeli za obdobje petih let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem, ko obe pogodbeni
stranki podpišeta koncesijsko pogodbo.
Izbrani koncesionar mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku 15 dni od dneva, ko jo je
prejel, z izvajanjem javne službe pa mora pričeti najkasneje v roku enega meseca od sklenitve
koncesijske pogodbe oziroma najkasneje s 1.1.2022.
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9. Razpisna dokumentacija, informacije:
Brezplačna razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani Občine Trzin, www.trzin.si in na vložišču
Občine Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. Dodatne informacije so v času objave razpisa na voljo vsak
delovni dan v času uradnih delovnih ur. Kontaktni osebi: Maja Keber Furlan, elektronski naslov:
maja.keber.furlan@trzin.si in Marjana Trojanšek, elektronski naslov: marjana.trojansek@trzin.si.
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Na podlagi 36. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO,
127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 27. člena Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št.
38/13 – uradno prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20), 8. člena Statuta Občine Trzin (Uradni
vestnik Občine Trzin, št. 2/2021) in 5. člena Odloka o ureditvi koncesije za opravljanje javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/21), Občina
Trzin objavlja
Javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju občine Trzin
1. Podatki o naročniku / koncedentu
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin
telefon: (01) 564 44 45
matična številka: 1358561
ID za DDV: SI 33714789
transakcijski račun: SI56 0138 6010 0001 846 (BANKA SLOVENIJE)
2. Podatki o objavi koncesijskega akta
Odlok o ureditvi koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na
območju občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin, št. 1/21).
3. Predmet javnega razpisa
Dejavnost, ki je predmet javne službe, obsega:
• sprejem prijav o zapuščenih živalih,
• zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim,
• zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču,
• skrb za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom,
• skrb za ažurno vodenje registra psov, ki ga enkrat letno posreduje lokalni skupnosti,
• druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje
urejajo zaščito živali.
4. Območje izvajanja javne službe
Koncesija se izvaja na območju občine Trzin.
5. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se podeli za obdobje petih (5) let. Koncesijsko razmerje začne teči z dnem podpisa koncesijske
pogodbe.
6. Pogoji za podelitev koncesije
Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki mora za podelitev koncesije za izvajanje gospodarske
javne službe na dan prijave izpolnjevati naslednje pogoje:
• da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,
• izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugi podzakonskimi predpisi,
ki podrobneje urejajo zaščito živali,
• da ima poravnane davke in prispevke,
• ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
• da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije,
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•
•
•
•
•
•

da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih
sredstev,
da predloži stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali,
da izkaže finančno usposobljenost,
da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije,
da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije
lahko povzročil tretji osebi,
da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje, vsebovane v javnem razpisu.

Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji.
7. Merila za izbor koncesionarja
• ponudbena cena prijavitelja,
• dosedanje izkušnje ali reference prijavitelja, s katerimi izkaže strokovno, organizacijsko in
finančno usposobljenost.
Merila so podrobneje določena v razpisni dokumentaciji.
8. Način financiranja javne službe
Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar se financira iz proračuna Občine Trzin.
9. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis
Šteje se, da je prijava pravočasna če najkasneje do 11.08.2021 do 17.00 ure prispe na vložišče Občine
Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, bodisi po pošti ali je oddana osebno.
Prijava na razpis mora vsebovati:
• izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava),
• izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1),
• izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2),
• izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3) in najmanj tri
priloge k obrazcu 4 (referenčno potrdilo ponudnika)
• izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (izvedbeni program zavetišča
za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali),
• izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (ponudba za celotno oskrbo
zapuščenih živali),
• pooblastilo prijavitelja za pridobitev podatkov – obrazec 7 razpisne dokumentacije,
• kuverta mora biti opremljena tako, da se nanjo zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne
dokumentacije,
• fotokopijo odločbe Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, s katero je
ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane pogoje za začetek delovanja zavetišča,
• fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena koncesija),
• fotokopijo cenika storitev oskrbe zapuščenih živali,
• fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali,
• fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča,
• potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke; potrdilo
FURS ne sme biti starejše od 8 dni,
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•

fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči
tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.

10. Rok in način prijave
Rok za oddajo prijav je 11.08.2021 do 17.00 ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale.
Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 8 razpisne
dokumentacije.
Javno odpiranje ponudb bo dne 16.08.2021 ob 10.00 uri v sejni sobi Občine Trzin. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz.
pisnim pooblastilom ponudnika.
Javni razpis uspe, če na razpis prispe vsaj ena popolna, pravilna in pravočasna ponudba.
11. Ponudbena cena
Prijavitelj poda ponudbeno ceno za celotno oskrbo zapuščenih živali skladno z navodili iz razpisne
dokumentacije. Ponudba zavezuje prijavitelja 60 dni.
12. Način in rok za izbor koncesionarja
Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija v roku 5 dni od odpiranja vlog
vlagatelje pozvala, da vlogo v roku 8 dni od prejema obvestila dopolnijo.
Nepopolne vloge, ki v navedenem roku ne bodo dopolnjene in prepozno prispele vloge, se s sklepom
zavrže. Vloge, ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem, bodo kot neutemeljene zavrnjene.
Komisija za izvedbo javnega razpisa bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po prejemu
dopolnjenih vlog. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo, zoper katero je dovoljena
pritožba, o kateri odloča župan. Zoper drugostopenjsko odločbo o izbiri je mogoč upravni spor.
Koncesijska pogodba se pošlje v podpis izbranemu ponudniku takoj po pravnomočnosti odločbe o izboru
koncesionarja. Izbrani ponudnik mora koncesijsko pogodbo podpisati najkasneje v roku petnajst dni od
dneva, ko jo je prejel.
Občina si pridržuje pravico, da v razpisnem postopku ne izbere koncesionarja.
13. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izboru koncesionarja
Občina Trzin bo vse vlagatelje obvestila o izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
14. Rok, v katerem je potrebno pričeti z izvajanjem javne službe
Z izvajanjem javne službe je potrebno pričeti najkasneje v enem mesecu od sklenitve koncesijske
pogodbe.
15. Informacije in razpisna dokumentacija
Informacije o razpisu dobijo zainteresirani pri Maji Keber Furlan po elektronski pošti:
maja.keber.furlan@trzin.si ter pri Marjani Trojanšek po elektronski pošti: marjana.trojansek@trzin.si.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem na voljo od dneva veljavnosti do zaključka javnega razpisa na
spletni strani Občine Trzin http://www.trzin.si.
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16. Končna določba
Ta razpis se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi.

Številka: 344-0002/2021-2
Datum: 2. 8. 2021

Župan Občine Trzin
Peter LOŽAR, l. r.
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OBRAZEC 1

PRIJAVA

PRIJAVITELJ – imetnik zavetišča
NAZIV ZAVETIŠČA

ZAKONITI ZASTOPNIK PRIJAVITELJA

VODJA ZAVETIŠČA

Naslov (sedež zavetišča)

Poštna številka in pošta

Kontaktna oseba (ime in priimek)

Telefon

GSM

E-pošta

Podpisani prijavitelj
se prijavljam na Javni razpis za podelitev koncesije
za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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OBRAZEC 2

IZJAVA 1

Podpisani prijavitelj
odgovornostjo izjavljam, da:

pod

kazensko

in

materialno

-

sprejemam vse zahteve in pogoje Javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje
gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali;

-

sem registriran za opravljanje dejavnosti zavetišča;

-

izpolnjujem pogoje, ki jih določata Zakon o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) ter Pravilnik o pogojih za zavetišča za zapuščene
živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04);

-

je zavetišče, katerega imetnik sem, urejeno skladno z Zakonom o zaščiti živali ter Pravilnikom o
pogojih za zavetišča za zapuščene živali;

-

ima vodja zavetišča predpisano izobrazbo (vsaj srednjo izobrazbo veterinarske smeri ali srednjo
izobrazbo druge smeri in z delom pridobljene izkušnje z živalmi);

-

vodja zavetišča ni bil obsojen storitve kaznivega dejanja mučenja živali;

-

v zavetišču ne dela oseba, obsojena storitve kaznivega dejanja mučenja živali;

-

imam poravnane davke in prispevke;

-

nisem v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije;

-

v zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Dokazila:
- fotokopija odločbe Veterinarske uprave RS, s katero je ugotovljeno, da prijavitelj izpolnjuje predpisane
pogoje za začetek delovanja zavetišča;
-

fotokopija dokazila o izobrazbi vodje zavetišča;

-

potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke oziroma
pooblastilo, da prijavitelj dovoljuje koncedentu pridobitev teh podatkov po uradni dolžnosti (obrazec
7);

-

potrdilo pristojnega organa, da pravna oseba-zavetišče ni v stečajnem postopku, postopku prisilne
poravnave ali likvidacije oziroma pooblastilo, da prijavitelj dovoljuje koncedentu pridobitev teh
podatkov po uradni dolžnosti (obrazec 7);

-

fotokopija sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji
osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali.
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OBRAZEC 3

IZJAVA 2

Podpisani prijavitelj
izjavljam, da:
- zavetišče, katerega imetnik sem, razpolaga z

pod kazensko in materialno odgovornostjo
namestitvenimi mesti za pse;

-

je v zavetišču zadostno število oskrbnikov (vsaj 1 oskrbnik na 20 namestitvenih mest za pse), ki so
usposobljeni za delo z živalmi ter za dajanje nujne prve pomoči živalim;

-

ima zavetišče zagotovljeno stalno prisotnost veterinarja oziroma veterinarske službe;

-

ima zavetišče za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali v zavetišču sklenjeno pogodbo z
verificirano veterinarsko organizacijo oziroma ima podeljeno koncesijo za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali;

-

imam ustrezno vozilo/a za prevoz živali, ki je/so urejeno/a skladno s Pravilnikom o pogojih za
zavetišča za zapuščene živali (Uradni list RS, št. 45/00 in 78/04);

-

imam zagotovljen stalen in neposreden vpogled v register psov in sicer za tiste podatke, ki so
potrebni za iskanje skrbnika psa po identifikacijski številki ali opisu živali ter za preverjanje lastništva
živali;

-

imam veljavni akt o veterinarsko – sanitarnem redu zavetišča;

-

imam (najmanj triletne) izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet javne službe.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Dokazila:
-

fotokopija pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopija odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev
zdravstvenega varstva živali, v kolikor je bila imetniku zavetišča podeljena koncesija);

-

fotokopija prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali;

-

fotokopija internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča.
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OBRAZEC 4

IZJAVA 3

Podpisani prijavitelj
pod kazensko in materialno odgovornostjo
izjavljam, da imam na področju zaščite živali naslednje izkušnje (reference):
−
−
−
−
−
Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:

Opomba: PRIJAVITELJ NAJ ZA IZKUŠNJE, KI JIH NAVAJA NA TEM MESTU, PRILOŽI NAJMANJ 3 (TRI)
USTREZNE REFERENCE, PODPISANE IN ŽIGOSANE S STRANI IZDAJATELJEV IN NA PREDPISANEM OBRAZCU.
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OBRAZEC 4

OBRAZEC
REFERENČNO POTRDILO PONUDNIKA

Naziv in naslov naročnika:

Kontaktna oseba:
Tel. št.:
E-mail:

REFERENČNO POTRDILO

Potrjujemo, da

opravlja / je opravljal (ustrezno obkroži) javno službo zavetišča za zapuščene
živali na območju občine

.

Dejavnost javne službe zavetišča za zapuščene živali je
opravljal v obdobju od
do

.

Delo zavetišča je bilo opravljeno kvalitetno, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Opomba: Ta obrazec ponudnik lahko fotokopira za ustrezno število referenčnih potrdil.

13

OBRAZEC 5

IZVEDBENI PROGRAM ZAVETIŠČA
ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE ZAGOTAVLJANJA ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI
Prijavitelj naj na tem mestu poda izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali. Zlasti naj navede:
-

splošen opis zavetišča ter skrbi za zapuščene živali;

-

na kakšen način zagotavlja iskanje skrbnikov zapuščenih živali;

-

oskrbnike, njihovo število ter njihovo usposobljenost za delo z živalmi;

-

vozila za prevoz živali (znamko in registrsko številko vozila) ter opremljenost za namen prevoza živih
živali;

-

uradne ure zavetišča ter kako je organizirana dežurna služba;

-

verificirano zdravstveno organizacijo, s katero ima prijavitelj sklenjeno pogodbo za izvajanje
storitev zdravstvenega varstva živali. Prijavitelj naj tudi priloži cenik veterinarskih storitev;

-

načine pridobivanja sredstev za delovanje zavetišča iz drugih virov (npr. sponzorstva, donacije) ter
pričakovani letni znesek takih sredstev;

-

morebitne dodatne programe zavetišča.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:
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OBRAZEC 6

PONUDBA ZA CELOTNO OSKRBO ZAPUŠČENIH ŽIVALI
a.) Ponudbena cena za storitev ulova, odvoza iz občine Trzin in oskrbe prostoživeče mačke oz.
mačka:
v EUR
Vrsta storitve

Cena (brez DDV)

DDV

Skupaj vrednost z
DDV

Pregled in sprejem
sterilizacija
kastracija
cepljenje proti kužnim boleznim
cepljenje proti steklini
čipiranje
potni list
odprava parazitov
FELV+FIV test
30 dnevna oskrba
ura dela na terenu
evtanazija
stroški prevoza do zavetiščakilometrina (enota=km)
SKUPAJ

b.) Ponudbena cena za storitev ulova, odvoza iz občine Trzin in oskrbe odraslega psa oz. psice:
v EUR
Vrsta storitve

Cena (brez DDV)

DDV

Skupaj vrednost z
DDV

Pregled in sprejem
1 namestitveno mesto/leto
sterilizacija
cepljenje proti kužnim boleznim
cepljenje proti steklini
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čipiranje
potni list
odprava parazitov
30 dnevna oskrba
ura dela na terenu
evtanazija
stroški prevoza do zavetišča –
kilometrina (enota=km)
SKUPAJ

c.) Ponudbena cena za storitev ulova, odvoza iz občine Trzin drugih zapuščenih živali:
v EUR
Vrsta storitve

Cena (brez DDV)

DDV

Skupaj vrednost z
DDV

Pregled in sprejem
sterilizacija
cepljenje proti kužnim boleznim
cepljenje proti steklini
čipiranje
potni list
odprava parazitov
30 dnevna oskrba
ura dela na terenu
evtanazija
stroški prevoza do zavetišča - kilometrina
SKUPAJ
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Skupna ponudbena cena

Cena (brez DDV)

DDV

Skupaj vrednost z
DDV

a) skupna oskrba prostoživeče mačke
oz. mačka
b) skupna oskrba odraslega psa oz. psice
c) skupna oskrba druge zapuščene živali
SKUPAJ

Ponudnik mora ponuditi vse vrste storitev, ki jih vsebuje ponudbeni predračun. V kolikor ponudnik za katero
od zgoraj navedenih storitev ponuja popust, vpiše cene s popustom. V kolikor ponudnik katero od storitev
ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR) mora to pri teh postavkah tudi tako navesti (0,00 EUR). V primeru, da
bo ponudnik pri postavki uporabil znak / ali -, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja.
Prijavitelj naj posebej navede zneske z in brez DDV-ja. Ponudba prijavitelja zavezuje 60 dni od datuma za
oddajo vloge.
Ponudbene cene za storitev oskrbe zapuščenih živali ne smejo presegati potrjenih cen v ceniku prijavitevlja
in veljajo ves čas trajanja koncesijskega razmerja.

Kraj in datum:

Ponudnik:

Žig in podpis:

Obvezna priloga:
-

Veljavni cenik storitev oskrbe zapuščenih živali
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OBRAZEC 7

POOBLASTILO PRIJAVITELJA ZA PRIDOBITEV PODATKOV

Prijavitelj:
(naziv)
(naslov)
Pooblaščamo Občino Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v
postopku javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za
zapuščene živali
•

pridobi od Ministrstva za pravosodje potrdilo iz kazenske evidence;

•

pridobi od Okrožnega sodišča (stečajne pisarne) potrdilo, da zoper prijavitelja ni uveden ali začet
oz. prijavitelj ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;

•

pridobi od Finančne uprave Republike Slovenije potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.

Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):
Matična številka podjetja:
Ime in priimek zakonitega zastopnika:
EMŠO:
Datum in kraj rojstva:
Občina rojstva:
Država rojstva:
Naslov stalnega/začasnega bivališča:
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Državljanstvo:
Prejšnji priimek zakonitega zastopnika:

Kraj in datum:

Ponudnik:
Žig in podpis:
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VZOREC POGODBE (se ne izpolni)
Občina si pridržuje pravico sprememb priloženega vzorca pogodbe pred podpisom pogodbe.
Občina Trzin, Mengeška cesta 22, 1236 Trzin, ki jo zastopa župan Peter Ložar, matična številka: 1358561, ID
za DDV: SI 33714789, transakcijski račun: SI56 0138 6010 0001 846, odprt pri Banka Slovenije
(v nadaljevanju: koncedent)
in
(naziv in naslov izvajalca), ki ga zastopa , ID za DDV številka: SI , matična številka__, številka
transakcijskega računa:
, odprt pri
(v nadaljevanju: koncesionar)
sklepata naslednjo

KONCESIJSKO POGODBO
za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali
UVODNE DOLOČBE
1. člen

Predmet te pogodbe je ureditev koncesijskega razmerja za izvajanje dejavnosti zavetišča za zapuščene živali
na območju občine Trzin, v skladu s 27. členom Zakona o zaščiti živali (Uradni list RS, št. 38/13 – uradno
prečiščeno besedilo, 21/18 – ZNOrg in 92/20) in Pravilnikom o pogojih za zavetišča za zapuščene živali (Uradni
list RS, št. 45/00 in 78/04).
S to pogodbo se koncesionar in koncedent dogovorita o pogojih in načinu izvajanja gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali v občini Trzin, ki je predmet te koncesijske pogodbe.

2. člen
Pogodbeni stranki ugotavljata da je:
- koncedent objavil Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje gospodarske javne službe
zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin v Uradnem vestniku Občine Trzin, št.
4/2021, dne 18.3.2021 in v skladu z Odlokom o ureditvi koncesije za opravljanje gospodarske
javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Trzin (Uradni vestnik Občine Trzin
- št. 1/2021),
- da je bil v skladu z Odločbo o podelitvi koncesije št.: ………….. z dne ............ kot najugodnejši
ponudnik izbran zgoraj navedeni koncesionar.

PREDMET JAVNE SLUŽBE
3. člen

Predmet pogodbe je zagotovitev izvajanja javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali na območju
občine Trzin. Koncesionar bo za koncedenta opravljal naslednje naloge:
- sprejemal prijave o zapuščenih živalih na območju občine Trzin,
- zagotavljal potrebno veterinarsko pomoč zapuščenim živalim,
- zagotavljal ulov, prevoz, namestitev in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču,
- skrbel za iskanje skrbnikov teh živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim skrbnikom,
- skrbel za ažurno vodenje evidenc oz. registra psov in ga enkrat letno posredoval koncedentu,
- po dogovoru s koncedentom izvajal akcije sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk,
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- sodeloval s pristojno inšpekcijsko službo in organizacijami za zaščito živali ter
- opravljal vse ostale naloge pod pogoji in na način, kot to določajo predpisi s področja zapuščenih
živali.
POGOJI IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE
4. člen

Koncesijo opravlja koncesionar v svojem imenu in za račun koncedenta na podlagi te pogodbe.
Koncesionar ne sme prenesti koncesije na drugo pravno ali fizično osebo, lahko pa za posamezne storitve v
okviru izvajanja javne službe sklepa pogodbe s podizvajalci, ki jih izbere skladno s predpisi, ki urejajo javna
naročila in ki navedene storitve izvajajo v njegovem imenu in za njegov račun.
Koncesionar je dolžan izvajati javno službo vestno ter strokovno pravilno in v skladu z veljavnimi predpisi, ki
se nanašajo na varstvo zapuščenih živali.
Koncesionar ima pri izvajanju gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali pravico in dolžnost
opozoriti koncedenta na ugotovitve dejanskega stanja na terenu in na spremenjeno zakonodajo, ki ureja to
področje.
5. člen

Koncesionar mora za izvajanje javne službe oskrbe zapuščenih živali:
- voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno od računovodstva za svojo dejavnost,
- opravljati dejavnost oziroma naloge imetnika zavetišča v skladu z določili Zakona o zaščiti živali,
- koncedentu posredovati letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto najkasneje do
31. marca tekočega leta,
- pri svojem delu upoštevati poslovnik, ki ga sprejme svet zavetišča, s katerim mora biti določen
način dela zavetišča, uradne ure, način dela sveta, število skrbnikov, hišni red in način
sodelovanja z veterinarsko službo.
6. člen

Koncesionar je dolžan posredovati koncedentu letno poročilo o izvajanju javne službe za preteklo leto in sicer
najkasneje do 31. marca tekočega leta. Poročilo mora vsebovati vsaj:
- število oskrbovanih živali v preteklem letu;
- število oskrbnih dni po posamezni kategoriji živali;
- znesek pridobljenih sredstev za delovanje zavetišča iz drugih virov ( npr. sponzorstva, donacije);
- opis morebitnih aktivnosti zavetišča, povezanih z zapuščenimi živalmi (npr. akcije za ozaveščanje
ljudi,…).
7. člen
Koncesionar je dolžan v okviru javne službe izjemoma, po navodilu koncedenta, opravljati dodatna dela
oziroma naloge, ki s to pogodbo niso predvidene, če je zagotovitev takšnih del oziroma nalog nujno
potrebna za izvajanje javne službe. Obseg, čas trajanja, višina nadomestila ter druga vprašanja, potrebna
za izvajanje dodatnih del oziroma nalog, se določijo z aneksom k tej pogodbi.
8. člen

Koncesionar mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi oziroma
koncedentu zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali in tudi za škodo, nastalo zaradi višje sile.
Koncesionar je neposredno odgovoren za kakršnokoli škodo, ki so jo pri opravljanju ali v zvezi z
opravljanjem javne službe povzročili fizičnim in pravnim osebam pri njem zaposleni ali njegovi podizvajalci.
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Odgovornost koncesionarja je podana tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih ljudi.
Koncedent ni odgovoren za nikakršno škodo, ki bi nastala v zvezi z izvajanjem javne službe.
Koncesionar odgovarja koncedentu za škodo, ki bi mu nastala v zvezi z izvajanjem javne službe.
Pogodba o zavarovanju za namen iz prejšnjega odstavka mora imeti klavzulo, da je zavarovanje sklenjeno v
korist občine, kolikor pride do prenehanja koncesije po krivdi izvajalca storitev.
FINANCIRANJE JAVNE SLUŽBE
9. člen

Sredstva za izvajanje koncesije po tej pogodbi se zagotavljajo v vsakoletnem proračunu koncedenta.
Koncesionar je dolžan izvajati aktivnosti za pridobivanje sredstev za delovanje zavetišča tudi iz drugih virov
( npr. sponzorstva, donacije).
10. člen

Koncedent izplačuje koncesionarju stroške izvajanja javne službe in opravljenih storitev po ponudbi
koncesionarja, ki je priloga te pogodbe.
Koncedent se zavezuje nesporno višino finančnih sredstev nakazovati na račun imetnika zavetišča,
št…………………………………………………………………………………………………………., odprtem pri: …………………., 30. dan
po prejemu pravilno izstavljenega e-računa in poročila iz sredstev, zagotovljenih v posameznem
proračunskem letu pod proračunsko postavko 0239 – Oskrba zapuščenih živali, konto 402999 – Drugi
operativni odhodki.
Koncedent bo koncesionarju iz navedene postavke plačeval stroške ulova živali, sprejem živali, vpis v
evidenco ter ostale storitve skladno z določili od 11. do 13. člena Pravilnika o pogojih za zavetišča za
zapuščene živali, namestitev in oskrbo živali, veterinarski pregled, odstranitev notranjih in zunanjih
zajedavcev in preventivna vakcinacija proti kužnim boleznim in druge storitve skladno s 14. do 16. členom
Pravilnika o pogojih za zavetišča za zapuščene živali ter druge storitve, potrebne za oskrbo in oddajo živali,
skladno z zakonom in pravilnikom; vse po ponudbi koncesionarja, ki je priloga te pogodbe.
11. člen

Sestavni del računa je priloga z naslednjo specifikacijo:
-

-

s podatki o sprejemu živali (datum, podlaga za sprejem), s podatki o živali (tip živali, starost
ob sprejemu, označenost in dokumenti živali), z lokacijo najdbe ter osebnimi podatki
najditelja;
z navedbo opravljenih veterinarskih storitev ter priloženo fotokopijo računa veterinarske
organizacije;
s podatkom o številu oskrbnih dni;
z navedbo kraja odhoda in prihoda ter številom prevoženih kilometrov za ulov in prevoz
živali;
z navedbo morebitnih posebnosti (breja samica, samica z mladiči).

NADZOR NAD IZVAJANJEM JAVNE SLUŽBE
12. člen

Nadzor nad izvajanjem te pogodbe in delovanjem javne službe opravlja svet zavetišča in občinska uprava,
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kateri mora koncesionar v skladu s predpisi, kadarkoli med delovnim časom, posredovati informacije o
poslovanju in omogočiti pooblaščeni osebi vpogled v poslovne knjige in evidence v zvezi z izvajanjem
koncesije.
Kot predstavnika pri izvajanju pogodbenih določil sta določena:
- za koncesionarja: ____.
- za koncedenta: ____.
ZAČETEK, TRAJANJE IN PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
13. člen

Koncesija prične veljati z dnem podpisa koncesijske pogodbe in traja 5 let.
Koncesionar je dolžan javno službo izvajati, nepretrgoma, skladno z zakonom in pravilnikom ter drugimi
veljavnimi predpisi.
Koncesionar mora v okviru objektivnih možnosti opravljati koncesijo tudi ob nepredvidljivih razmerah,
nastalih zaradi višje sile.
Koncesijsko razmerje preneha:
− s pretekom časa, za katerega je bilo sklenjeno,
− s sporazumom koncedenta in koncesionarja. V tem primeru mora dosedanji koncesionar
izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja,
− z odpovedjo, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi, Odlokom o ureditvi
koncesije za opravljanje gospodarske javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju
občine Trzin in koncesijsko pogodbo,
− z odvzemom, če koncesionar ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje javne službe skladno z
veljavno zakondajo.
Ob prenehanju koncesijskega razmerja preidejo koncesionarjeve obveznosti na koncedenta. Koncesionar je
dolžan koncedentu izročiti vso dokumentacijo, potrebno za izvajanje službe.
V primeru, da po poteku koncesijskega razmerja postopek izbora koncesionarja še ni dokončan, mora
dosedanji koncesionar izvajati javno službo do izbora novega koncesionarja, vendar največ šest mesecev.
14. člen

Koncesionar lahko samo zaradi izjemnih, nepredvidljivih okoliščin, ko iz utemeljenih razlogov ne more več
izvajati javne službe, s šestmesečnim odpovednim rokom odpove koncesijsko pogodbo.
Odpoved se poda s pisno izjavo, ki se pošlje koncedentu s priporočeno poštno pošiljko. Odpovedni rok prične
teči z dnem, ko koncedent prejme odpoved.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa
ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
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- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev,
- s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je nična.
16. člen

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo pisno, v obliki aneksa k tej pogodbi.
17. člen

Za reševanje morebitnih sporov, ki jih ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče po sedežu
koncedenta.
18. člen
Pogodba je sklenjena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme koncesionar dva (2) in koncedent dva (2) izvoda.

Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

KONCESIONAR:

KONCEDENT:
Peter Ložar
ŽUPAN
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OBRAZEC 8

OPREMA OVOJNICE
Prijavitelj

(Izpolni vložišče) Datum in ura prejema:

Zaporedna številka :

Prejemnik:

Občina Trzin
Mengeška cesta 22
Oznaka vloge:
1236 TRZIN
NE ODPIRAJ!
»JAVNI RAZPIS ZA PODELITEV KONCESIJE ZA OPRAVLJANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
ZAVETIŠČA ZA ZAPUŠČENE ŽIVALI NA OBMOČJU OBČINE TRZIN, št. 344-0002/2021«
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