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ČISTA NARAVA, javno komunalno podjetje d.o.o. 

Tešanovci 20,  

9226 MORAVSKE TOPLICE 

 
Številka: 351-1/2019-2 

Datum:    05.07.2019 

 
 

VSEBINA:   
 
A) Povabilo k oddaji ponudbe 

B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave                                                                                                                                                  

 

Obrazci: 

 
1. Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA); 

2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2); 

3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem  
za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1) 
 

4. Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3); 

5. Obrazec seznama referenc ( OBR-4); 

6. Obrazec referenčnega potrdila (OBR-4.1); 

7. Obrazec izjave o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev ( OBR-5); 

8. Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6); 

9. Obrazec vzorca pogodbe (OBR-7A); 

10. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8); 

11. Obrazec menične izjave s pooblastilom za unovčenje (OBR-9). 
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A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 

Na podlagi 40. in 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015v nadaljevanju ZJN-3) in Uredbe o zelenem 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)  ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o., 
Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, davčna številka SI 39046923 (v nadaljevanju naročnik) vabi vse 
zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo za dobavo tovornega 
vozila po sistemu staro za novo.  
 
Obseg in vsebina naročila sta razvidna iz ponudbenega predračuna, vzorca pogodbe in drugih prilog, ki so sestavni 
del razpisne dokumentacije za predmetno naročilo.  
                                                                                                                   
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je generalni zastopnik proizvajalca  ali od 
generalnega zastopnika pooblaščeni prodajalec registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za 
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ima pooblaščeni servis v največji oddaljenosti 60 
km od sedeža naročnika.  
             

 
Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem 
naslovu   
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml 
 
Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na 
»sodeluj na javnem naročilu«. 
 
OPOZORILO: 
Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v 
primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom. 
 
 
ODPIRANJE PONUDB                                                                   

 
Javno odpiranje ponudb bo dne 26.07. 2019 ob 9.01 uri in sicer v aplikaciji Ministrstva za javno upravo.  
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B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE 

1.1 Vrsta postopka                                                                                                                                           

Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu z določili ZJN-3 
in predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila in v skladu s to razpisno dokumentacijo. 

1.2 Opis predmeta naročila 

Predmet javnega naročila je nakup tovornega vozila  z naslednjimi tehničnimi značilnostmi: 
 

Osnovne zahteve:  

� 3-osna šasija prirejena za kipersko vozilo 

� pogon 6x4 

 
� Nosilnost:  

� največja dovoljena teža 26.000 kg; 

� nosilnost sprednje osi min. 8.000 kg; 

� nosilnost druge osi min. 9.500 kg; 

� nosilnost tretje osi min. 9.500 kg. 

 
� Motorni del:  

� vrsta motorja-diesel, Euro 6,  

� protihrupna zaščita najmanj 80 dB; 

� moč motorja min. 330 KW; 

� navor motorja min. 2.200 Nm; 

� delovna prostornina najmanj 10.500 ccm; 

� elektronsko upravljanje motorja; 

� elektronsko omejevanje hitrosti; 

� rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min. 290 l; 

� moč motorne zavore: najmanj 340 kW.  

 

� Menjalnik: 

� avtomatiziran menjalnik; 

� najmanj  12-prestav za vožnjo naprej; 

� ustrezno prestavno razmerje; 

� hlajenje olja v menjalniku; 

 

� Diferencial: 

� zapora diferenciala na pogonskih oseh. 

 
� Zavorni sistem:  

� disk zavore na sprednji in zadnji osi; 

� ABS; 

� sistem proti zdrsu koles pri speljevanju ASR. 

 

� Krmilni mehanizem:  

� hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu. 

 
� Kolesa in vzmetenje:  

� stabilizator na sprednji osi; 

� pnevmatike z ustreznim profilom; 

� rezervno kolo; 

� parabolično vzmetenje 
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� Električne naprave:  

� baterije 2 x 12 V / min. 170 Ah; 

� generator 28 V, min. 100 A. 

 

� Kabina:  

� podaljšana kip kabina (srednje dolga); 

� komfortno jekleno vzmetenje kabine; 

� ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala; 

� gledalo za rampo; 

� električni pomik stekel; 

� klimatska naprava; 

� loputa na strehi kabine; 

� zračno vzmeten komfortni voznikov sedež; 

� togi preklopni sovoznikov sedež na desni; 

� senčnik nad vetrobranskim steklom; 

� digitalni tahograf; 

� opozorilni signal za vzvratno vožnjo;  

� grafični več funkcijski osrednji prikazovalnik v armaturni plošči z diagonalo najmanj 10 cm; 

� sistem za podporo voznika pri ekonomični vožnji s sprotnim prikazom informacij in nasvetov za 

zmanjševanje porabe goriva  v osrednjem prikazovalniku; 

� centralno daljinsko zaklepanje; 

� obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči,);  

� dvigalka in pripadajoče orodje; 

� radio s sistemom za prostoročno telefoniranje (bluetooth); 

� barva bela; 

� predpriprava za svetlobni blok; 

� svetlobni blok. 

 
� Okvir šasije: 

� razdalja med 1. in 2. osjo 3.300 mm; 

� razdalja med 2. in 3. osjo 1.350 mm.  

 
� Nadgradnja: 

� originalno tovarniško vgrajen tristrani prekucnik; 

� dimenzije cca. 4900 x 2380 x 900 mm; 

� odpiranje "BORDMATIK" levo 

� desna stranica viseča odklopljiva- komfortno odpiranje 

� "balonarce" na prvi osi 

� vlečna sklopka Ø 50 

� sprednja plužna plošča 

� predpriprava za posipalec 

 
Cena ponujenega vozila mora biti v ponudbi izražena v evrih (EUR).  Ponudbena cena mora biti fiksna. 
Ločeno mora biti prikazana  ocenjena vrednost rabljenega tovornega vozila v skladu z obrazcem 
ponudbenega predračuna. 
 
V zakup je treba vzeti rabljeno tovorno vozilo: znamke Mercedes-Benz,  Model Actros 2644 K-25/G 
trostrani kiper, motor: EURO IV 2005/55/2006/51C, moč KW: 320 id št. WDB9321411L314849, datum 
prve registracije: 16.06.2008, delovna prostornina motorja (ccm): 11946, nosilnost (kg): 16.380, letnik: 
2008, srednje dobro ohranjen, dobro vzdrževan. Prevoženih ima 367.500 km.  
Ogled rabljenega tovornega vozila je možen vsak delavnik po predhodnem dogovoru na naslovu 
Tešanovci 20. Kontakt za ogled ŠKRILEC Metka 031-388-250.  
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Naročnik se bo v fazi ocenjevanja ponudb odločil ali bo nakup financiral sam ali z lizigodajalcem. 
 

1.3 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe. 

 

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije 

Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. 
Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko 
spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse 
dodatne dokumente. 
 
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega 
se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja 
ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej 
dokumentaciji. 
 
Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti 
ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se 
objavijo na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni 
dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko 
pridobijo takšno dokumentacijo. 
 
Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na 
portal javnih naročil.  
 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj 
pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno 
podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih 
naročil.  
 
Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki 
jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil. 
 
Sestanka s ponudniki ne bo. 
 

1.5 Sodelovanje na razpisu 

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije in  
ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.  
 
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak ponudnik, ki je generalni zastopnik proizvajalca  ali od 
generalnega zastopnika pooblaščeni prodajalec registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima 
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ima pooblaščeni servis v največji 
oddaljenosti 60 km od sedeža naročnika.  
 
a) Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam 
izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in 
znanji, ki jih ima v celoti prevzema izvedbo naročila.  
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b) Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti 
pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in 
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila.  
 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati: 
 

� navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična 
številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),  

� pooblastilo vodilnemu partnerju (nosilcu) v skupini,  

� neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,  

� področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja 
v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,  

� način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,  

� izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije  
� določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,  

� reševanje sporov med partnerji v skupini,  

� druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,  

� rok veljavnosti pravnega akta,  

� pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev 
v skupini.  

 
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik  obstoj izključitvenih 
pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za 
vse gospodarske subjekte skupaj. Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih in strokovnih zahtev lahko 
ponudniki v skupni ponudbi izpolnjujejo kumulativno.  
 
C) Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki, 
kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.  
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 
� navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ( OBR-

6), 
� kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-6), 
� izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, 
� priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-6). 

 
Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naslednje 
podatke in dokumente: 

 
� navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava 

oddati v podizvajanje temu subjektu;  

� kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev; 

�  izpolnjene izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju razlogov 
za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter  

� priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.  
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Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, pa lahko zavrne 
vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, 
če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje 
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o 
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga. 
 
Le če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo, bo naročnik izvajal neposredna plačila. Če bo torej 
ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta  zahteval neposredno plačilo 
mora: 

� glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

� podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti 
račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

 
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil 
neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, 
neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno 
zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3, Državni revizijski komisiji dolžan 
podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

 
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del 
pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do 
neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev. 

1.6 Pravilna prijava 

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za 
sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, 
katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili. 
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 Če je 
ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.  
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo 
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto 
uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v 
imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je 
le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni 
pred potekom roka za oddajo ponudb. 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do roka za oddajo ponudb.  
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Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«.   
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente (Obrazci 
morajo biti v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu): 

 
1. Obrazec predračuna ter ponudba (OBR-1 in PONUDBA); 

2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2); 

3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem  za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1) 
 

4. Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3); 

5. Obrazec seznama referenc ( OBR-4); 

6. Obrazec izjave o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev ( OBR-5); 

7. Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6), če ponudnik nastopa s podizvajalci; 

8. Obrazec vzorca pogodbe (OBR-7); 

9. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8); 

 

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti  

 
RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi 
za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3. 
 
� Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:  
� ponudnik;  
� vsi partnerji v skupni ponudbi;  
� vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo javnega 

naročila;  
� če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, katerih 

zmogljivosti uporablja ponudnik.  
 
Gospodarski subjekt mora biti na zahtevo naročnika brez odlašanja sposoben predložiti ustrezna 
dokazila.  
  

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 

A. Osnovna sposobnost ponudnika 

A.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v 
skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali 
osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali 
ki ima pooblasJla 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): 
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• terorizem (108. člen KZ-1), 
• financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 
• ščuvanje in javno poveličevanjeterorisJčnih 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), 

• proJpravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

• povzročitevstečaja 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 ugodnosJ (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 lisJn (235. člen KZ-1), 

• izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosJ (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 dejavnosJ (240. člen KZ-1), 

• nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

• nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

• ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

• 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), 

• Jhotapstvo (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). 

  

A.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanjaizključil 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 obveznosB 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 obveznosJ na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali 

več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosJ iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje 
ponudbe ni imel predloženih vseh obračunovdavčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 
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A.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo 
ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrsBtve v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami. 

A.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh leJh pred 
potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočnoodločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali 
druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za 
delo. 

A.5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če lahko naročnik na kakršen koli način 
izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje veljavnih obveznosti na 
področju okoljskega, socialnega in delovnega prava). 

 
A.6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,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 
dejavnosJ 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. 

 
A.7. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi  

izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana 
njegova integriteta(kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel pisne reklamacije, 
pisna opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali 
unovčenje bančne garancije). 

 
A.8. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika,če lahko naročnikupravičeno sklepa, da  

je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je 
preprečevaB, 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 
naročnikusporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve. 

 
A.9. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,čenasprotja interesov iz tretjega  
        odstavka 91. člena tega zakona ni mogočeučinkovito odpraviJ z drugimi, blažjimi ukrepi. 
 
A.10. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,čeizkrivljanja konkurence zaradi 

predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 
65. členom zakona ni mogočeučinkovito odpraviJ z drugimi, blažjimi ukrepi. 

 
A.11. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če so se pri gospodarskem subjektu pri 

prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, 
pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosB pri izpolnjevanju ključne obveznosB, zaradi česar je 
naročnikpredčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so 
bile izvedene druge primerljive sankcije. 

 
A.12. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,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 
predložiJ dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona. 

 
A.13. Naročnik bo iz postopka javnega naročanjaizključil ponudnika,če je gospodarski subjekt poskusil 

neupravičeno vplivaB na odločanjenaročnika ali pridobiB zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko 
imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiJ zavajajoče 
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informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega 
naročila. 

          Dokazilo za točke A.1. do A.13.: Izjava gospodarskega subjekta (OBR - 2) 

 

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 

podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2). 

 

 

USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 
1. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega naročila. 

Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in/ali biti vpisan v enega od 
poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.  
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da 
lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo v postopku za oddajo javnega 
naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.  
 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 

podpisanega obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3) in ESPD. 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje v 
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, 
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika.  

               

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ 
2. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudb, ni imel blokiranih 

transakcijskih računov. 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 

podpisanega obrazca »Izjava o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev« (OBR-5). 
 

Naročnik lahko naknadno od ponudnika/partnerja/podizvajalca zahteva, da predloži BON-1 ali 

BON-2 obrazec, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da 

ponudnik/partner/podizvajalec v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov oz. 

potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe 

in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih 

računov. 
 

TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST 
3. gospodarski subjekt je v zadnjih treh (3) letih, štetih od datuma za oddajo ponudb, uspešno 

prodal tovorno vozilo, ki je podobno predmetu javnega naročila, najmanj trem naročnikom s 
sedežem v državah članicah EU, pri čemer je vrednost posameznega posla znašala najmanj 
100.000,00 EUR brez DDV. Vrednost posameznega posla predstavlja vrednost prodanega 
tovornega vozila brez DDV. 
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. Enako velja v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci. 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 

podpisanega obrazca »Seznam referenc (OBR-4)«. Naročnik lahko naknadno od najugodnejšega 

ponudnika/partnerja/podizvajalca zahteva še predložitev izpolnjenega obrazca referenčnega 
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potrdila (OBR-4.1). 
 

4. gospodarski subjekt zagotavlja izpolnjevanje vseh splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev. 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca 

»Izjava o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev« (OBR-5). 

 
OSTALO 

5. gospodarski subjekt bo predložil podatke o podizvajalcih, če nastopa s podizvajalci; 
Ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec » Izjava o podizvajalcih« (OBR-6). 
 

6. gospodarski subjekt bo predložil izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe; 
           Ponudnik predloži izpolnjena in parafirana vzorca pogodbe (OBR-7). Ponudnik mora v vzorcu  

           pogodbe navesti podatke, ki so vezani na izpolnitev njegovih obveznosti in so mu znani v času  

           priprave ponudbe.   
 

 

7. gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika. 
Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-

8). 

 
 

Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane 
pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila. 
 
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno 
naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila. 
Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. 
listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, 
razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva 
predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij. 
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če 
izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem 
primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za 
dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil 
pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo 
naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil. 
 
V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih 
dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti 
dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo 
prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima 
ponudnik svoj sedež. 
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe  (OBR-1) navesti svojega 
pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v 
nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen 
pooblaščenec za vročitve. 

1.8 Zaupnost 

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, 
označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu vsake 
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posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, 
mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA 
SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo 
več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.  
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega 
odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz 
te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi 
tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

1.9 Jezik  

Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.  
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku. 

1.10 Rok za predložitev prijav  

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26.07. 2019 do 9.00 ure. 

1.11 Stroški priprave prijave  

Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave. 

1.12  Izločitev prijav  

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije 
ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3. 

1.13 Zavarovanja  

Ponudnik bo kot finančno zavarovanje za: 
• dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročil bianco menico z menično izjavo v 

višini 1.500,00 €. 
 

1.14 Merilo za izbiro  

Merilo za izbor dobavitelja je ekonomsko najugodnejša ponudba. 

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo dosegel najvišje število točk na podlagi naslednjega 
izračuna: 

SKUPNO ŠTEVILO TOČK (T)= (A) + (B) + (C) + (D) 
 
(A) = (najnižja skupna ponudbena cena z DDV/ponudbena cena z DDV) * 70 točk 

 
(B) = vozilo uporablja obnovljive vire energije: 
� NE = 0 točk 
� DA= 1 točka 

 
(C) = nižje emisije hrupa: 
� manj kot 81dB/A  = 1 točka 

 
(D) = dobavni rok  
� 45 DNI ali manj   =  28 točk 
� 45 do 60 DNI  =  15 točk 
� nad 60 DNI  = 2 točk 
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Ponudnik lahko prejme maksimalno 100 točk. 

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb  

V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika dosegla isto število točk, bo imela prednost ponudba 
ponudnika, ki je predložil večje število referenc. 

1.16 Javno odpiranje ponudb  

Odpiranje ponudb je javno.  
Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene 
ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 

 

1.17 Variante  

Variantne ponudbe niso dopustne. 
 

1.18 Pogodba 

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbe v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da 
z naročnikom posla ne želi skleniti.  

 

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila 

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi 
postopek oddaje javnega naročila.  
Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za 
odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno 
odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko 
izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, 
zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.  
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. 
člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe 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 pogodbe 
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. Če 
naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi 
javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od 
izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.  

1.20 Protikorupcijsko obvestilo 

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za 
posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne 
komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej 
določila izbor določene ponudbe.  
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi 
lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.  
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske 
komisije 
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1.21 Pravno varstvo 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes 
za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi 
ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev 
naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 
 
Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani 
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo . 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C) OBRAZCI IN PRILOGE:
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OBR-1 
 

PONUDNIK 
 
___________________________________________________________________________ 

 
Datum.:_______________ 

Številka predračuna: _____________________ 

P R E D R A Č U N     

NAKUP TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo 

 

VREDNOST NOVEGA 
PONUDBENEGA 

VOZILA 
Količina: 1 kos 

Vozilo v celoti izpolnjuje tehnične 
zahteve v skladu z razpisno 

dokumentacijo. 

 
Znamka:   

 
_____________________ 

 

VREDNOST  
RABLJENEGA 
TOVORNEGA 

VOZILA 

CENA 
(novo vozilo - 

rabljeno vozilo 
(brez DDV) 

EUR 

  
D D V 
EUR 

 
(CENA+DDV) 

EUR 

    

  

________________________________ 

 

 

 

 

_________________ 

 

 

 

_______________ 

 

 

___________ 

 

 

__________________ 

 

  

EMISIJE HRUPA VOZILA:   __________ dB/A 

                  UPORABA OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE:        DA            NE      

 
           KRAJ IZPOLNITVE:  Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice 
 
        Žig in podpis ponudnika: 
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: Predračun se izpolni tako, da se izpolnijo VSE OSENČENE POSTAVKE .                                                                                                  
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PONUDBA ŠT._______________ 

NAKUP  TOVORNEGA VOZILA 

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, 

»_______________________________________________________________« z dne _________, pod št. 

objave ________________________________ se prijavljamo na vaše obvestilo o javnem naročilu in 

prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

Na predmetno javno naročilo se prijavljamo: 

o samostojno 

o s skupno ponudbo ( ponudba s podizvajalci oz. skupna ponudba s partnerji) 

(Ustrezno obkrožite) 

 

2. Podatki o gospodarskem subjektu: 
Firma oz. ime: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka in pristojna finančna uprava: 

 

Številka transakcijskega računa: 

 

Matična številka: 

 

Naslov: 

 

Številka telefona: 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 

 

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno obkrožite) 

• DA 

• NE 
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3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:  

Št. Firma partnerja v skupni ponudbi 

1  

2  

3  

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 2 in 

izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).  
 

4. Nastopanje s podizvajalci 
Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite) 

• DA 

• NE 

 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti: 

• obrazec Podizvajalci v ponudbi (OBR-6) in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec 
zahteva neposredno plačilo). 

 

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, zgoraj navedenih dokazil ni potrebno predložiti. 

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z 
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP): 
 
 
naziv pooblaščenca za vročanje: 

 

 
naslov pooblaščenca za vročanje: 

 

 
kontaktna oseba: 

 

 
elektronski naslov kontaktne 
osebe: 

 

 
telefon kontaktne osebe: 

 

 

 

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-2 

Ponudnik: 

________________________________________________________________________________ 

Matična številka:__________________ 

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO 
 

V zvezi z javnim naročilom »NAKUP TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo» izjavljamo 

1. da nam ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za 
njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima 
elemente kaznivih dejan navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3; 

2. da imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne nedavčne 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 znaša 50 eurov ali več, in da smo na dan oddaje ponudbe ali prijave imeli predložene vse 
obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
oddaje ponudbe; 

3. da nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 

4. da nam 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 ni bila izrečena 
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo; 

5. da nismo na kakršen koli način kršili obveznosJ iz drugega odstavka 3. člena zakona (izpolnjevanje 
veljavnih obveznosti na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava); 

6. da nad nami ni začet 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, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, da naše 
poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, da v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet 
postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

7. da nismo zagrešili hujše kršitve poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta; 

8. daz drugimi gospodarskimi subjekJ nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevaJ, 
omejevati ali izkrivljati konkurenco; 

9. da ne obstaja nobeno nasprotje interesov; 

10. da ne izkrivljamo konkurence zaradi predhodnega sodelovanja pri pripravi postopka javnega 
naročanja v skladu s 65. členom zakona; 

11. da se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z 
naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosJ pri izpolnjevanju ključne obveznosJ, 
zaradi česar je naročnikpredčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal 
odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 

12. da ne bomo dajali resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja 
obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, in bomo te informacije tudi 
razkrili, ter da bomo predložili dokazila, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom zakona; 

13. da ne bomo poskušali neupravičeno vplivaJ na odločanjenaročnika ali pridobiJ zaupne informacije, 
zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosJ 
predložili zavajajočih informacij, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali 
oddaji javnega naročila. 
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S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

- da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila z vsemi 
popravki in dopolnitvami razpisne dokumentacije, vključno z določili vzorca pogodbe; 

- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v zadnjih petih letih. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na razpis 
za:_________________________________________________________________________  
 
Objavljen na portalu javnih naročil z dne __________pod št. ob-_______ . 
 
 
Priloge za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
- dokazilo ali zaprisežena izjava. 
 
 
Pod kazensko odgovornostjo zagotavljamo, da so navedeni podatki resnični, kar lahko na željo naročnika 
izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili. 
 
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika ČISTO NARAVO javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 
20, 9226 Moravske Toplice za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih 
evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev. 
 
Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter 
nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju 
pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom 
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež 
 
 
 
Datum:_________________                    Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-2.1 
 

 
POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA 
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI OSEBE, KI IMA POOBLASTILA ZA NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE 
ALI NADZOR V NJEM  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV  
 
POOBLASTITELJ: 
Ime in priimek: 
 

  

Prejšnji priimek: 
 

  

EMŠO: 
 

  

Datum rojstva: 
 

  

Kraj rojstva: 
 

  

Občina rojstva:  
 

  

Država rojstva:  
 

  

Ulica (naslov stalnega prebivališča):  
 

  

Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:  
 

  

Državljanstvo:  
 

  

 
izjavljam,  
 
da v gospodarskem subjektu ______________________________________________________,  

matična št. gospodarskega subjekta_________________________________________________,  

 
opravljam funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 
subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, pooblaščam naročnika 
ČISTO NARAVO javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, da za potrebe 
izvedbe javnega naročila »NAKUP TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo«, pridobi podatke, da mi ni 
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu 
ZJN-3. 
  
 

Datum: ____________________                                                      Podpis pooblastitelja: 
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OBR-3 
 

Ponudnik: ____________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE- 
USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

 

1. 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 dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko 

dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register. 

 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 

Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno 

dovoljenje, številka _______________________ izdano pri ____________________ dne 

________________. 

(vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti - na primer 

obrtno dovoljenje). 

 

Smo člani naslednje organizacije:____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne 

organizacije-zbornice, združenja itd.). 
 

Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili fotokopijo ustreznega dovoljenja oz potrdila o vpisu 

register posebne organizacije,zbornice,združenja ali podobno. 

 

 

 

Datum: ____________________                                                           Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-4 
 

PONUDNIK: 
 
_____________________________________________________________ 

 
 

SEZNAM REFERENC 

 

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih uspešno prodali tovorno vozilo, ki je podobno predmetu javnega 

naročila »NAKUP TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo« najmanj trem naročnikom s sedežem v 

državah članicah EU, pri čemer je vrednost posameznega posla znašala najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. 

 

 

Zap. 

št. 

Naročnik Predmet pogodbe  Leto realizacije Vrednost pogodbe 

brez DDV 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

 
 

Datum: _______________ 
 
 
        Žig in podpis ponudnika
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OBR-4.1 
 

NAROČNIK 
 
______________________ 

______________________ 

______________________ 

 
 

REFERENČNO POTRDILO 
 

 

Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom »NAKUP TOVORNEGA VOZILA« 

,  spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je družba (naziv in naslov) 

 
 

 
za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila dobavo tovornega vozila, ki je podobno zgoraj navedenemu 
javnemu naročilu. 
 
 
kraj izvedbe:  

 

datum izvedbe:  

 

pogodbena vrednost:  

 

kratek opis vrste 
opravljenih storitev oz. 
dobav : 

 

  
 

  
 

 
 

 

 

 

Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi_______________________ na tel št.___________ 
 
oz. e-naslovu:__________________________. 

 
 
Datum: _______________ 
 
 
        Žig in podpis odgovorne osebe



 

 

OBR-5 
 

PONUDNIK 
 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH, TEHNIČNIH IN STROKOVNIH POGOJEV 

»NAKUP  TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo« 
 

Izjavljamo, da 

   
� ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, 

če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, 
zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali 
povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; 
 

� v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni 
dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v 
celoti sestavni del pogodbe; 

 
� da v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih 

transakcijskih računov pri bankah; 
 

� da vozilo v celoti ustreza zahtevanim karakteristikam, ki so navedena v razpisni 
dokumentaciji; 
 

� da bomo vozilo dobavili v roku, ki je določen v razpisni dokumentaciji; 

� da smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti javno naročilo skladno z zahtevami 
naročnika; 
 

� da znaša splošni garancijski rok za vozilo najmanj 24 mesecev; garancija proti 
prerjavenju šasije vozila znaša najmanj 60 mesecev. 
 

� da servisna delavnica, v kateri se bo izvajal servis vozila, od sedeža naročnika ni 
oddaljena več kot 60 km. 

 
 

Datum: __________________                                                            

   Žig in podpis ponudnika:: 



 

 

OBR-6 
 

Ponudnik: 

____________________________________________________________________ 

PODIZVAJALCI V PONUDBI 

 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Transakcijski račun:  

Vrsta del ali storitev, ki jih bo 
izvedel podizvajalec: 

 

  

  

Količina del oz. storitve:  

  

Vrednost del brez DDV :  

Okvirni roki in kraj izvedbe del 

: 

 

Ocenjen delež podizvajalca pri 
celotni izvedbi naročila: 

 

 

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Ponudnik 

predloži za vsakega podizvajalca še izjavo, da ne obstajajo izključitveni razlogi (ESPD). 

 

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika. 

(ustrezno obkrožite):   

DA     NE  

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave 
soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na 
način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe. 

 

Datum: ____________________                                                                  

Žig in podpis podizvajalca: 

 



 

 

OBR-7A 

  

  
(O  S  N  U  T  E  K) 

 KUPOPRODAJNA POGODBA DOBAVA TOVORNEGA VOZILA  
po sistemu staro za novo 

 
sklenjena med   
NAROČNIKOM:  
ČISTA NARAVA d.o.o. javno komunalno podjetje, sedež: Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice, Matična 
številka: 1197380, ID št. za DDV: SI39046923, TRR št.: 02340-0015710697 NLB,ki ga zastopa direktor Branko 
ŠROK ( v nadaljevanju: kupec), 

 
ki sta jo sklenila 
 
kot kupec: 
 
 
in  
kot prodajalec:  ______________________________ 

ki ga zastopa:  ______________________________ 

Matična številka: ______________________________ 

ID za DDV:  ______________________________ 

Transakcijski  račun:  ______________________________ 

 
 
UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti št. 
351-1/2019-2, v skladu z določili veljavnega Zakona o javnem naročanju, objavljenim na Portalu javnih 
naročil dne ________, pod št. objave NMV ___________,  z namenom sklenitve pogodbe za dobavo 
tovornega vozila v katerem je kupec prodajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na 
podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji kupca št. 351-1/2019-2. 
 
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem iz 15. člena te 
pogodbe in ima rok veljavnosti do dneva izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 



 

 

PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je nakup tovornega vozila po sistemu staro za novo (v nadaljevanju tudi predmet 
pogodbe). Podrobnejša opredelitev predmeta ponudbe prodajalca št. ___________ z dne ____________ (v 
nadaljevanju: ponudba prodajalca). Navedeni dokument je sestavni del te pogodbe.  
 
Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da bo predmet pogodbe ob dobavi ustrezal vsem zahtevam, ki jih 
določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ter vsem zahtevam, ki so opredeljene v razpisni 
dokumentaciji št. 351-1/2019-2. Predmet pogodbe je tudi predaja in usposabljanje voznikov kupca na 
lokaciji kupca. 
 
 
POGODBENA VREDNOST 

3. člen 
 
Pogodbena vrednost vozila znaša ____________ EUR brez DDV oz. __________ EUR z DDV. 
 
 
Pogodbena vrednost je fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe in zajema vse materialne in nematerialne 
stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, vključno s stroški dela, stroški materiala, stroški 
prevoza, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, vsemi stroški priprave in dobave predmeta pogodbe 
na lokacijo naročnika, predstavitve vozil na lokaciji kupca, ter vključno z morebitnimi stroški zavarovanja 
blaga med prevozom ter vsemi ostalimi stroški. 
 
 
PLAČILO 

4. člen 
 
Osnova za plačilo s to pogodbo določene cene vozila je  račun prodajalca, izstavljen po izvedbi  posla, ki je 
predmet te pogodbe. 

Prodajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo kupcu račun izstavil po predhodni in s strani kupca potrjeni 
odpravi vseh  napak na vozilu, ugotovljenih z zapisnikom iz 6. člena te pogodbe.  
 
Prodajalec soglaša, kupec pa se zavezuje da bo kupnino za vozilo  prodajalcu plačal v 30 (tridesetih) dneh 
po izstavitvi računa. 
 Kupec ima pravico z obrazložitvijo zavrniti nepravilni račun v roku petih (5) delovnih dni po prejemu 
računa, prodajalec pa je dolžan v tem primeru izstaviti nov, pravilni račun v roku petih (5) delovnih dni od 
zavrnitve, v kateri bo izkazana pravilna vrednost dobavljenega blaga.  
  
V primeru kupčeve zamude pri plačilu ima prodajalec pravico zaračunati zakonske zamudne obresti. 
 
PODIZVAJALCI (opcija) 
 

5. člen 
 

Prodajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, navedenimi v obrazcu OBR-6 »Podizvajalci v 
ponudbi«, ki je priloga te pogodbe.  
 
S pogodbo prodajalec pooblašča kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem, navedenim v obrazcu OBR-6 »Podizvajalci v ponudbi« Neposredna plačila podizvajalcem so 
skladno z zakonom, ki ureja javno naročanje, obvezna.  
 



 

 

Prodajalec mora za vsakega podizvajalca predložiti soglasje, na podlagi katerega  naročnik namesto 
glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje podizvajalca za 
neposredno plačilo).  
 
Podatki o podizvajalcih so obvezna sestavina pogodbe. Če prodajalec po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega 
naročila zamenja podizvajalca ali če dobavitelj sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj v 
roku 5 dni po spremembi predložiti:  

• izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,    

• pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oz. dobav neposredno novemu podizvajalcu in  

• soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo.  
 
 
V primeru zamenjave podizvajalca ali sklenitve pogodbe z novim podizvajalcem, kupec in prodajalec 
skleneta aneks k pogodbi, v kateri za novega podizvajalca navedejo vse podatki iz prvega odstavka tega 
člena. Poleg tega z aneksom dobavitelj pooblasti kupca, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije 
neposredno plačuje novim podizvajalcem. Soglasja novih podizvajalcev za neposredno plačilo postanejo 
priloga te pogodbi.  
 
 
 DOBAVNI ROK, VIŠJA SILA IN POGODBENA KAZEN 
 

6. člen 
 
Skrajni rok dobave vozil je 45 dni od podpisa pogodbe. 
Prodajalec se obvezuje tovorno vozilo, skupaj z vso potrebno dokumentacijo, dobaviti na naslov kupca: 
ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice (v nadaljevanju: 
lokacija kupca).  
 
Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko se bo prevzem predmeta pogodbe uspešno opravil na podlagi 
podpisa prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik s strani pooblaščenih predstavnikov 
pogodbenih strank je podlaga za izstavitev računa. 
Pogodbeni stranki soglašata, da je s to pogodbo dogovorjeni rok izvedbe pogodbenega posla bistvena 
sestavina pogodbe.  
 

7. člen 
 
Dobavni rok se lahko sporazumno podaljša, če gre za dogodek višje sile, vendar največ za čas trajanja višje 
sile ali njene posledice. 
 
Ne glede na določila te pogodbe, prodajalec ne bo podvržen prekinitvi pogodbe zaradi neizpolnitve 
obveznosti, zakasnitev v izvajanju ali drugih napakah pri izvršitvi njegovih pogodbenih obveznosti, če gre za 
dogodek višje sile.  
 
Kot višja sila se razumejo vse nepredvidene in nepričakovane okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile 
po sklenitvi pogodbe, neodvisno od volje pogodbenih strank in jih sodna praksa priznava za višjo silo. 
Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri prodajalcu ali pri njegovih dobaviteljih se ne šteje za višjo silo, 
razen, če ni posledica le-te. 
 
V kolikor nastopi situacija višje sile, bo prodajalec nemudoma oziroma takoj, ko je to mogoče, pisno obvestil 
kupca o teh pogojih in vzrokih zanje ter pri tem tudi navedel vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski 
rok dobave. Le v tem primeru kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 8. členu te pogodbe. Prav tako 
je prodajalec dolžan kupca pisno obvestiti o prenehanju višje sile, najkasneje pa v dveh (2) delovnih dneh 
od prenehanja dogodka višje sile.  
 



 

 

Če ni drugih navodil s strani kupca v pisni obliki, bo prodajalec nadaljeval z izvajanjem svojih pogodbenih 
obveznosti, kot je normalno mogoče in bo iskal vse normalne alternative načine za izvajanje pogodbenih 
določil, ki jih ne ovira dogodek višje sile. 
 
 

8. člen 
 
V primeru, da pride do zamude dobavnega  roka in le-ta ni posledica višje sile, kot je zapisano v 7. členu te 
pogodbe, je dogovorjena kazen v višini 0,5 % (pol odstotka) vrednosti pogodbe brez DDV za vsak dan 
zamude, pri čemer sme kazen znašati največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti pogodbe brez DDV. Kupec bo 
za dogovorjeno pogodbeno kazen prodajalcu izstavil račun, z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa, 
čeprav o kršitvi dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril. 
 
V kolikor znesek kazni zaradi zamude pri dobavi prodajalca preseže višino 10 % (deset odstotkov) vrednosti 
pogodbe brez DDV, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 
od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca.  
 
Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati dogovorjeno pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode pri kupcu. Za povračilo tako nastale škode bo kupec unovčil finančno zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, neodvisno od uveljavljanja dogovorjene kazni. Unovčenje 
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje prodajalca od njegove 
obveznosti povrniti kupcu znesek celotne povzročene škode, v kolikor le–ta presega znesek iz unovčenega 
zavarovanja, kar bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. 
 
Kupec in prodajalec sta sporazumna, da se obračunana pogodbena kazen obračunava kot kompenzacija 
medsebojnih terjatev – plačil med kupcem in prodajalcem. 
 
 
KVALITETA, GARANCIJA IN SERVISIRANJE 

9. člen 
 
Prodajalec zagotavlja, da bo dobavljeno tovorno vozilo izpolnjevalo vse zahteve kupca, navede v razpisni 
dokumentaciji št. 351-1/2019-2, na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s 
kupcem. V primeru neskladnosti dobavljenega blaga z zahtevami kupca, lahko kupec odstopi od pogodbe in 
unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do 
ponudnika. 
 

10. člen 
 
Prodajalec za dobavljeno vozilo  zagotavlja _______ letni splošni garancijski rok oz. __________ km. 
 
Prodajalec nudi __________  letno garancijo proti prerjavenju šasije vozila.  
 
Garancijski rok se šteje od datuma podpisa prevzemnega zapisnika in velja skladno z določili Obligacijskega 
zakonika.  
 
 

11. člen 
 
V primeru, da kupec po prevzemu predmeta pogodbe ugotovi, da je prodajalec posredoval kupcu 
neresnične podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro prodajalca ali 
neustrezen predmet pogodbe, kupec lahko odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do 
prodajalca ter je upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je 
upravičen tudi unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 



 

 

 
 
 

12. člen 
 
Prodajalec se v obdobju desetih (10) let od dobave obvezuje zagotavljati redno servisiranje dobavljenega 
vozila, ki se mora izvajati v skladu s smernicami proizvajalca vozila.  
Prodajalec se obvezuje zagotavljati nadomestne dele in potrošni material za dobavljena vozila še deset (10) 
let po prevzemu. 
 
Rezervni in ostali deli, ki jih bo ponudnik uporabil za namen servisiranja in popravil, se obračunajo po 
veljavnem ceniku prodajalca za nadomestne dele, drobnega in potrošnega materiala, na katerega nudi 
prodajalec _____ % popust. 
 
REKLAMACIJE 

13. člen 
 
Reklamacije zaradi kakovostnih vidnih napak ali reklamacije zaradi neustreznosti dobavljenega blaga (v 
nadaljevanju: reklamacije zaradi pomanjkljivosti) bo kupec prodajalcu sporočil kadarkoli v garancijskem 
roku.  Reklamacija zaradi pomanjkljivost se izvede telefonsko ali v pisni obliki (e-pošta ali telefaks). 
 
Rok za rešitev reklamacije zaradi pomanjkljivosti dobavljenega blaga ali pomanjkljivosti v garancijskem roku 
je največ osem (8) dni od prejema pisnega obvestila o reklamaciji, o čemer mora prodajalec kupca 
pravočasno obvestiti v pisni obliki (e-pošta ali telefaks). V primeru zahtevnejših popravil se lahko rok iz 
prejšnjega odstavka sporazumno podaljša. 
 
Prodajalec se obvezuje pomanjkljivosti odpraviti pri pooblaščenem serviserju. Če pomanjkljivosti ni možno 
odpraviti ali če se enaka oziroma podobna pomanjkljivost ponovi dvakrat, se prodajalec obvezuje 
pomanjkljivo vozilo zamenjati z vozilom enake ali izboljšane funkcionalnosti. 
 

14. člen 
 
V kolikor prodajalec v dogovorjenih rokih ne reši in odpravi zaradi pomanjkljivosti in se s kupcem ne 
dogovori za nov rok odprave pomanjkljivosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti ter od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. 
 
 
FINANČNO ZAVAROVANJE 

15. člen 
 
Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi te pogodbe, kupcu predložil podpisano in žigosano bianko 
menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 
obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), v višini 
1.500,00 €, z dobo veljavnosti še najmanj trideset (30) dni po preteku veljavnosti pogodbe. Unovčljivost 
finančnega zavarovanja mora biti brezpogojna, nepreklicna in plačljiva na prvi poziv brez protesta. 
 
 
Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost te 
pogodbe. V kolikor prodajalec ob sklenitvi te pogodbe, kupcu ne predloži finančnega zavarovanja za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba nikoli ni bila sklenjena, kupec pa Državni revizijski 
komisiji predlagal, da uvede postopek v skladu z določili veljavnega zakona o javnem naročanju. 

 
16. člen 

 



 

 

V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. 
Kupec bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, prodajalca 
pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.  
 

17. člen 
 
Unovčenje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne odvezuje prodajalca od 
njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec 
zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  

18. člen 
 
Pooblaščeni predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je: Branko ŠROK, e-mail: cista. narava@siol.net. 
Pooblaščeni predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: _________________, telefon: ___________,  
fax. ____________, e-mail: __________________ .  
 
Predstavnik prodajalca je pooblaščen, da zastopa prodajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo 
predmeta pogodbe. Predstavnik prodajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom kupca ves čas 
trajanja pogodbe. 
 
Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki 
najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe. 
 
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK  

19. člen 
 
Prodajalec se obvezuje: 

• prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu 
z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi ter zahtevami kupca, 

• izpolniti vse zahteve kupca pri dobavi predmeta pogodbe, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije št. 
351-1/2019-2 in sprejete ponudbe prodajalca, in so sestavni del te pogodbe, 

• izročiti kupcu finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

• obvestiti kupca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev prodajalčevih pogodbenih 
obveznosti, 

• odpravljati vse pomanjkljivosti, na katere bo opozoril kupec. 
 
Kupec se obvezuje: 

• prevzeti predmet pogodbe v skladu s to pogodbo, 

• prodajalcu zagotoviti vse informacije v zvezi z izvedbo predmeta te pogodbe, 

• takoj obvestiti prodajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev kupčevih 
pogodbenih obveznosti, 

• poravnati vse obveznosti do prodajalca. 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za 
izvršitev obveznosti iz pogodbe. 
 
ODSTOP OD POGODBE 

20. člen 
 



 

 

Kupec lahko s pisnim obvestilom prodajalcu, poslanim priporočeno po pošti, odstopi od pogodbe brez 
obveznosti do prodajalca, če prodajalec: 

• ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

• ne upošteva navodil kupca in to kljub opozorilu ne popravi, 

• poviša cene v času veljavnosti pogodbe, 

• ne dobavi predmeta pogodbe z dogovorjenimi lastnostmi, z dogovorjeno kvaliteto ali v 
dogovorjenih rokih, 

• ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz pogodbe. 
 
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k 
izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil rok za izpolnitev. Če prodajalec ne upošteva pisnega opozorila 
kupca, bo kupec unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe 
odstopil, brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca, prodajalec pa je dolžan kupcu povrniti vso nastalo 
škodo zaradi neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. O odstopu od pogodbe bo kupec prodajalca pisno 
obvestil s priporočeno pošiljko po pošti. 
 
Prodajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani kupca. V tem 
primeru pogodba preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo 
razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. 
 
V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to 
dogovorjeno pred odstopom. 
 
SESTAVNI DELI POGODBE 

21. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: 

• razpisna dokumentacija št. 351-1/2019-2, 

• ponudba prodajalca št. __________ z dne__________ ,  

• tehnična specifikacija št. ____________ z dne ___________  in ostala relevantna dokumentacija. 
 
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno 
izražena, za razlago volje obeh pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna 
dokumentacija št. 351-1/2019-2, na podlagi katere je prodajalec podal svojo ponudbo in sklenil pogodbo s 
kupcem, nato pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 
 
 
 
 
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

22. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali 
pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev 
tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu, organu ali 
organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku kupca, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali 
njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 



 

 

Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali 
obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, 
pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi 
ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 
OSTALA DOLOČILA 

23. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko prodajalec 
kupcu predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili 15. člena 
te pogodbe.   
 

24. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta 
ravnali kot dobra gospodarja. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika. 
 

25. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti 
sporazumno. 
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev 
spora pri stvarno pristojnem sodišču v Murski Soboti. 
 

26. člen 
 
Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali 
dobavo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni 
pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev pogodbenih obveznosti. Prodajalec se strinja, da lahko kupec 
prekine pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez 
odškodninske odgovornosti do prodajalca. 

 
 

27. člen 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja iz te pogodbe 
izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Dobavitelj je dolžan pisno obvestiti naročnika o 
ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali 
sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja iz te pogodbe o izvedbi 
javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 

28. člen 
 
Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta 
obe pogodbeni stranki. 
 
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. 
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči 
pogodbeni stranki z neveljavnim določilom. 
 

29. člen 
 



 

 

Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, 
kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. 
 

30. člen 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejmeta obe pogodbeni stranki 
po dva (2) izvoda. 
 
 
        
 

Datum  :____________ Datum  :____________ 
 
 
V__________, dne _____________              V Tešanovcih, dne _____________ 
 
 

  

PRODAJALEC:  KUPEC: 
   
  ČISTA NARAVA  d.o.o. 
   

Direktor:  Direktor: 
  Branko ŠROK 
   
   

 



 

 

OBR - 8 
 

I Z J A V A 
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
 
Podatki o pravni osebi (ponudniku): 
Polno ime podjetja:  
______________________________________________________________________________ 
Sedež podjetja:  
_____________________________________________________________________________ 
Občina sedeža podjetja:  
_____________________________________________________________________________ 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  
_____________________________________________________________________________ 
Matična številka podjetja: 
 ____________________________________________________________________________ 
ID ZA DDV: 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, vam v zvezi z javnim naročilom 
 
»NAKUP TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo«, 
 
posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe 
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 
 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno 
z udeležbo tihih družbenikov: 

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v 
% 

1.    

2.    

3.    

…    

 
 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno 
z udeležbo tihih družbenikov: 

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v 
% 

1.    

2.    

3.    

…    

 
 
 
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj 
navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 



 

 

 

Št. Naziv  Sedež  Matična številka 

1.    

2.    

3.    

….    

 
 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in 
tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru 
lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o 
vsaki spremembi posredovanih podatkov. 
 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
 
 
 
 
 
__________________________                                    _____________________________ 
(Kraj in datum)                                         Žig                      (Naziv in podpis zakonitega zastopnika   
                                                                                          ponudnika)  



 

 

OBR-9 
MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za unovčenje 
 
Prodajalec:   
 

 
naročniku ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o., Tešanovci 20, 9226 Moravske Toplice kot 
garancijo za dobro izvedbo posla v okviru javnega naročila: 
 

»NAKUP TOVORNEGA VOZILA po sistemu staro za novo« 
 
izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje. Bianco menica je 
neprenosljiva,unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe: 
 
   

(ime in priimek pooblaščene osebe)  (funkcija) 
   
   

(podpis)   
 
Naročnika, ČISTA NARAVA javno komunalno podjetje d.o.o. nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to bianco 
menico v znesku  1.500,00 € za čas trajanja pogodbe in jo unovči v primeru, če: 

 

• če prodajalec predčasno prekine pogodbo, 

• če prodajalec ne izvaja storitev oz. ne proda blaga v skladu z določili te pogodbe, s prilogami k tej 
pogodbi,  

• če prodajalec ne zagotavlja cen v skladu s ponudbenim predračunom,  

• če prodajalec ne upošteva reklamacij naročnika ali kako drugače krši določila te pogodbe. 
 
 
Menica je plačljiva pri banki:  
 

 

 
ki vodi naš TRR številka:  
 

 
Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni od poteka pogodbe. 
                                                                                                                                                                                                                                                                
Priloga: 1x bianco menica 
 
Datum:    
   
Kraj:  Izdajatelj menice ________________________________ 

žig in podpis 

 


