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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 

Naročnik Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, 

oddaja javno naročilo na podlagi ZJN-3 in vabi ponudnike k oddaji pisne ponudbe v 

skladu z razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila izbire dobavitelja posod za 

komunalne odpadke. 

 

 

1.1 Osnovni podatki o naročilu 

 

Predmet 

naročila: 
Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke 

Oznaka 

naročila: 
JN005834/2017-W01 

Vrsta 

postopka: 
Naročilo male vrednosti 

Kratek opis 

naročila: 
dobava posod za komunalne odpadke 

Rok za izvedbo 

naročila: 
sukcesivno do 30.06.2018 

Oddaja 

ponudb: 

Rok Naslov 

19. 06. 2017, do 10:00 ure 

Javno komunalno podjetje 

Prodnik d.o.o., Savska 34, 

Domžale 

Javno 

odpiranje 

ponudb: 

Čas Kraj 

19. 06. 2017, ob 11.00 uri 

Javno komunalno podjetje 

Prodnik d.o.o., Savska 34, 

Domžale, sejna soba 

Kontaktna 

oseba 

investitorja: 

 

Matjaž Draksler 

 

E-pošta: info@jkp-prodnik.si 
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1.2 Pravna podlaga 

 

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami: 

 Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), 

 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11 in 

nadaljnji; v nadaljevanju: ZPVPJN),  

 Obligacijskega zakonika (Ur. L. RS, št. 83/2011 in nadaljnji; v nadaljevanju: OZ), 

 ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter  

 ostalih predpisov, ki se nanašajo na predmet javnega naročila.  

 

1.3 Predmet javnega naročila 

 

Predmet javnega naročila je izbira dobavitelja za dobavo posod za posamezni sklop. 

 

SKLOP A: 2-kolesne posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, bioloških 

odpadkov in embalaže z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za 

identifikacijo posod; 

 

SKLOP B: 4-kolesne posode za zbiranje mešanih komunalnih odpadkov, embalaže in 

papirja z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo 

posod; 

 

 

Opis predmeta javnega naročila: 

 

SKLOP A: Splošne zahteve 2-kolesnih posod za zbiranje mešanih komunalnih 

odpadkov, bioloških odpadkov in embalaže z vgrajenimi RFID transponderji in 

pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod 

 

Splošne zahteve: 

 

Okvirne količine in prostornine posod, ki so predmet tega sklopa, so naslednje: 

 

Frakcija Prostornina (l) predvidena količina 

(kos) 

Mešani komunalni odpadki 80 840 

Mešani komunalni odpadki 120 600 

Biološki odpadki 80 450 

Biološki odpadki 120 600 

Embalaža 120 500 

Embalaža 240 280 

 

Naročnik bo posode naročal sukcesivno glede na svoje potrebe. Sukcesivne dobave se 

bodo vršile sukcesivno od podpisa pogodbe do 30.06.2018. Naročilo bo oddal pisno 

(pošta ali e-pošta) na naslov dobavitelja, kot je vpisan v Poslovni register Slovenije. 
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Predvidene količine so okvirne in lahko v skladu s potrebami pride do odstopanj. 

Dobavitelj mora blago dobaviti v 28 dneh od oddaje naročila. Blago se dostavi v 

Domžale na sedež naročnika (cena dobave je vključena v ponujeno ceno) - vse fca 

sedež naročnika - razloženo. 

 

 Posode za odpadke na 2 kolesih morajo biti prilagojene za dvigovanje ter 

praznjenje z mehanizmom, na katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in 

tehtanje (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840). 

Kakovost 

 posode ustrezajo normam EN 840 1- 6. Certifikat za vsako vrsto posode je 

potrebno priložiti ponudbi. 

 posode so izdelane iz kvalitetnega PE-HD materiala, kot je določeno v EN normah 

in ga je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati. 

Starost posod 

 posode morajo biti nove (nerabljene). 

Oznaka 

 posode imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave. 

 na telesu posode mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 

normami. 

 vroče vtisnjen napis: 

Mešani komunalni odpadki:  PRODNIK napis je v obliki logotipa 

podjetja 

 

Slika 1: Primer vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke 
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Slika 2: Velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke 

 

• Biološki odpadki: 

KUHINJSKI ODPADKI: zelenjavni in sadni odpadki kavna gošča ter filtri, čaj 

in čajne vrečke, ostanki hrane, pokvarjeni prehrambeni izdelki, papirnate 

brisače in robčki itd.  

VRTNI ODPADKI: rože, trava, listje, rezano grmičevje, plevel, itd. 

  

 Slika 3: Primer vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za biološke odpadke 

  

 Slika 4: Velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za biološke odpadke 
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• Embalaža: PRODNIK napis je v obliki logotipa podjetja 

EMBALAŽA 

 

 

Slika 5: Primer vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za embalažo 

 

Slika 6: Velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za embalažo 

 

Za kakršnakoli odstopanja od zgoraj zahtevanih velikosti tiska je potrebno predhodno 

pisno soglasje naročnika.  

 

Barva 

 Mešani komunalni odpadki: 

• Telo in pokrov grafitno siva  -  približno RAL 7016, 

 Biološki odpadki: 

• telo in pokrov rjava -  približno RAL 8024.  

 Embalaža: 

• telo grafitno siva  -  približno RAL 7016, 

• pokrov rumena – približno RAL 1018. 
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Kolesa, pokrovi in ključavnice 

 posode na 2 kolesih premera 200 mm, pokrovi brez odprtin, brez ključavnic na 

pokrovu. 

Montaža 

 posode na 2 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa se na zabojnike ne 

montirajo. Rok za montažo pokrovov je 10 delovnih dni po vsakokratni dobavi 

zabojnikov. Montaža je vračunana v ceno zabojnikov in se ne obračunava posebej. 

Vgradnja RFID transponderjev 

 vse posode morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo 

vgrajen RFID transponder. Roki za vgradnjo transponderja so enaki, kot so roki za 

montažo zabojnikov. Vgradnja RFID transponderjev je vračunana v ceno 

zabojnikov in se ne obračunava posebej. 

RFID TRANSPONDERJI:  

Tehnični podatki za RFID transponderje:    

 frekvenca  134,2 khz FDX, 

 samo za branje (read only), 

 kapaciteta minimalno 40 bit OEM 

 temperaturno območje delovanja od -25 do +70ºC 

 ustrezati naslednjim standardom (ponudbi priložiti dokazilo proizvajalca): 

• EN 14803 

• DIN 30745 

• vodoodporni  IP 67  

• vibracije – IEC  68.2.6 

• udarci - minimalno IEC 68.2.27 

• bralna razdalja od 20 mm do 30 mm 

• RFID za montažo na standardno mesto – gnezda (chipnest design) na robu posode 

narejene po standardu EN 840 ter pripadajoče črtne kodne nalepke.  
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• RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh 

vremenskih pogojih. 

• RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na 

pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi v fazi 

praznjenja posode.  

• Vsak RFID mora biti v kompletu z nalepko na kateri je črtna koda in številka RFID-a. 

Nalepka se nalepi na posodo in vsebuje še logo podjetja, velikost posode ter tip 

odpadka, ki se zbira v posodi. Tisk na nalepkah mora biti vodoodporen. Nalepka mora 

biti prelepljena s prozorno nalepko, ki otežuje poškodbo nalepke. Prozorna nalepka 

mora biti malenkost večja od nalepke, tako da se prilepi tudi na površino zabojnika 

(vsaj 5 mm na vsaki strani nalepke). 

Na črtno kodni nalepki mora biti vidno: 

 logotip podjetja Prodnik d.o.o. 

 črtna koda, 

 izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo, 

 velikost posode, 

 vrsta odpadka. 

Inicializacija transponderjev 

 Pri vsakokratni montaži transponderjev je obvezna predaja inicializacijskih datotek 

za transponderje v elektronski obliki. Inicializacijska datoteka se pošlje po 

elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si najkasneje v treh delovnih dneh po 

vgradnji transponderjev. 

Interval pripadajočih številk FRID-a pod črtno kodo 

Glede na predvideno količino se RFID transponderji dobavijo in vgradijo z naslednjimi 

pripadajočimi številkami (interval): 

 Mešani komunalni odpadki: 

Prostornina 

zabojnika (l) 

Pripadajoča številka 

RFID od 

Pripadajoča številka RFID 

do 

80 107663 108502 

120 137001 137600 
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 Biološki odpadki: 

Prostornina 

zabojnika (l) 

Pripadajoča številka RFID 

od 

Pripadajoča številka RFID 

do 

80 005059 005508 

120 021001 021600 

 Embalaža: 

Prostornina 

zabojnika (l) 

Pripadajoča številka RFID 

od 

Pripadajoča številka RFID 

do 

120 411153 411652 

240 432855 433135 
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SKLOP B: Splošne zahteve 4-kolesnih posod za zbiranje mešanih komunalnih 

odpadkov, embalaže in papirja z vgrajenimi RFID transponderji in pripadajočimi 

nalepkami za identifikacijo posod 

 

Splošne zahteve: 

Okvirne količine in prostornine posod so naslednji: 

Frakcija Prostornina (l) predvidena količina 

(kos) 

Mešani komunalni odpadki 660 20 

Mešani komunalni odpadki 770 20 

Mešani komunalni odpadki 1100 50 

Embalaža 1100 75 

Papir 1100 20 

 

Naročnik bo posode naročal sukcesivno glede na svoje potrebe. Sukcesivne dobave se 

bodo vršile sukcesivno od podpisa pogodbe do 30.06.2018. Naročilo bo oddal pisno 

(pošta ali e-pošta) na naslov dobavitelja, kot je vpisan v Poslovni register Slovenije. 

Predvidene količine so okvirne in lahko v skladu s potrebami pride do odstopanj. 

Dobavitelj mora blago dobaviti v 28 dneh od oddaje naročila. Blago se dostavi v 

Domžale na sedež naročnika (cena dobave je vključena v ponujeno ceno) vse fca sedež 

naročnika. 

 

 Posode za odpadke na 4 kolesih morajo biti prilagojene za dvigovanje ter 

praznjenje z mehanizmom, na katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in 

tehtanje (dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840). 

Kakovost 

 posode ustrezajo normam EN 840 1- 6. Certifikat za vsako vrsto posode je 

potrebno priložiti ponudbi. 

 posode so izdelane iz kvalitetnega PE-HD materiala, kot je določeno v EN normah 

in ga je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati. 

Starost posod 

 posode morajo biti nove (nerabljene). 

Oznaka 

 posode imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave. 

 na telesu posode mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 

normami. 
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 vroče vtisnjen napis: 

• Mešani komunalni odpadki:  PRODNIK napis je v obliki logotipa podjetja 

 

Slika 7: Primer vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke 

 

Slika 8: Velikost vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za mešane komunalne odpadke 

• Embalaža: PRODNIK             napis je v obliki logotipa podjetja 

EMBALAŽA 

 

Slika 9: Primer vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za embalažo 
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Slika 10: Velikost vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za embalažo 

 

• papir:  PRODNIK (v obliki logotipa podjetja) 

   PAPIR 

 

Slika 11: Primer vročega tiska za 4 kolesne zabojnike za papir 

 

Slika 12: Velikost vročega tiska za 2 kolesne zabojnike za papir 

 

Za kakršnakoli odstopanja od zgoraj zahtevanih velikosti tiska je potrebno predhodno 

pisno soglasje naročnika.  
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Barva 

 Mešani komunalni odpadki 

• telo in pokrov grafitno siva  -  približno RAL 7016, 

 Embalaža: 

• telo grafitno siva  -  približno RAL 7016, 

• pokrov rumena – približno RAL 1018. 

 Papir 

• telo grafitno siva -  približno RAL 7016, 

• pokrov modra – približno RAL 5017. 

Kolesa, pokrovi in ključavnice 

 Posode na 4 kolesih premera 200 mm (sprednji dve kolesi morata imeti možnost 

nožnega blokiranja vrtenja) morajo imeti raven pokrov. Posode morajo biti brez 

ključavnice za zaklepanje odpiranja pokrova, brez centralne zavore in morajo imeti 

vgrajeno pedalo za nožno odpiranje pokrova. Pokrov mora biti brez odprtin. 

Ročaji za premikanje posod 

 posode na 4 kolesih  morajo imeti na bočnih straneh PE ročaje za premikanje v 

višini 70-80 cm od tal 

Montaža 

 Posode na 4 kolesih morajo imeti montiran pokrov, kolesa, pedalo za odpiranje 

pokrova in stranske PE ročaje za premikanje posod. Rok za montažo je 10 delovnih 

dni po vsakokratni dobavi zabojnikov. Montaža je vračunana v ceno zabojnikov in 

se ne obračunava posebej. 

Vgradnja RFID transponderjev 

 vse posode morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo 

vgrajen RFID transponder. Roki za vgradnjo transponderja so enaki, kot so roki za 

montažo zabojnikov. Vgradnja RFID transpodnerjev je vračunana v ceno 

zabojnikov in se ne obračunava posebej. 

 

RFID TRANSPONDERJI:  

Tehnični podatki za RFID transponderje:    

 frekvenca  134,2 khz FDX, 

 samo za branje (read only), 
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 kapaciteta minimalno 40 bit OEM 

 temperaturno območje delovanja od -25 do +70ºC 

 ustrezati naslednjim standardom (ponudbi priložiti dokazilo proizvajalca): 

• EN 14803 

• DIN 30745 

• vodoodporni  IP 67  

• vibracije – IEC  68.2.6 

• udarci - minimalno IEC 68.2.27 

 bralna razdalja od 20 mm do 30 mm 

 RFID za montažo na standardno mesto – gnezda (chipnest design) na robu posode 

narejene po standardu EN 840 ter pripadajoče črtne kodne nalepke.  

 RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh 

vremenskih pogojih. 

 RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje 

na pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi 

v fazi praznjenja posode.  

 Vsak RFID mora biti v kompletu z nalepko na kateri je črtna koda in številka RFID-

a. Nalepka se nalepi na posodo in vsebuje še logo podjetja, velikost posode ter tip 

odpadka, ki se zbira v posodi. Tisk na nalepkah mora biti vodoodporen. Nalepka 

mora biti prelepljena s prozorno nalepko, ki otežuje poškodbo nalepke. Prozorna 

nalepka mora biti malenkost večja od nalepke, tako da se prilepi tudi na površino 

zabojnika (vsaj 5 mm na vsaki strani nalepke). 

Na črtno kodni nalepki mora biti vidno: 

 logotip podjetja Prodnik d.o.o. 

 črtna koda, 

 izpisana pripadajoča številka RFID-a pod črtno kodo, 

 velikost posode, 

 vrsta odpadka 

 

Inicializacija transponderjev 

 Pri vsakokratni montaži transponderjev je obvezna predaja inicializacijskih datotek 

za transponderje v elektronski obliki. Inicializacijska datoteka se pošlje po 



 

 

 15  

elektronski pošti na info@jkp-prodnik.si najkasneje v treh delovnih dneh po 

vgradnji transponderjev. 

 

Interval pripadajočih številk FRID-a pod črtno kodo 

Glede na predvideno količino se RFID transponderji dobavijo in vgradijo z naslednjimi 

pripadajočimi številkami (interval): 

 Mešani komunalni odpadki: 

 

Prostornina 

zabojnika (l) 

Pripadajoča številka RFID od Pripadajoča številka RFID do 

660 250276 250295 

770 280427 280446 

1100 310539 310588 

 

 Embalaža: 

 

Prostornina 

zabojnika (l) 

Pripadajoča številka RFID 

od 

Pripadajoča številka RFID do 

1100 901028 901102 

 

 Papir: 

 

Prostornina 

zabojnika (l) 

Pripadajoča številka RFID od Pripadajoča številka RFID do 

1100 899805 899814 
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1.4 Predložitev ponudbe 

 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov Javno komunalno podjetje 

Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale. Na kuverti mora biti vidna oznaka: 

 

“NE ODPIRAJ – PONUDBA – Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke“ 

 

Kuverta mora biti zaprta tako, da je pri odpiranju ponudbe možno preveriti, da je 

ponudba zaprta tako, kot je bila predana. 

 

Ponudnik, ki nastopa v ponudbi (v nadaljevanju: ponudnik) lahko ponudbo dostavi 

osebno na sedež Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 

Domžale (tajništvo, soba št. 8), do zahtevanega datuma in ure. Vsaka ponudba, ki jo 

prejme naročnik po navedenem roku za predložitev ponudb, se zaprta vrne ponudniku. 

 

 

1.5 Pojasnila, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije 

 

Ponudnik lahko pisno zahteva dodatno pojasnilo v zvezi z razpisno dokumentacijo, in 

sicer tako, da pošlje zahtevo za dodatno pojasnilo na portal javnih naročil, na spletni 

strani: www.enarocanje.si, najpozneje do 14. 06. 2017, do 12:00. Na zahteve za 

dodatno pojasnilo, ki bodo prispele po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik bo v najkrajšem času objavil odgovore na portalu javnih naročil, na spletni 

strani: www.enarocanje.si. 

 

Odgovori bodo s trenutkom objave na portalu javnih naročil sestavni del razpisne 

dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.  

 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno 

dokumentacijo. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo naročnik objavil na portalu 

javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si. 

 

Vse spremembe ali dopolnitve razpisne dokumentacije bodo s trenutkom objave na 

portalu javnih naročil sestavni del razpisne dokumentacije ter obvezujoči za vse 

ponudnike.  

 

Če bo prišlo do bistvenih sprememb razpisne dokumentacije, bo naročnik v skladu s 

potrebnim časom za pripravo ponudb na podlagi upoštevanja sprememb, ustrezno 

podaljšal rok za oddajo ponudb. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in 

obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz 

podaljšanega roka za oddajo ponudb.  
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1.6 Pogoji za priznanje sposobnosti  

 

Za ugotavljanje sposobnosti mora gospodarski subjekt izpolnjevati pogoje in zahteve 

skladno z določbami ZJN-3 in določbami razpisne dokumentacije.  

 

V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje 

za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati 

tudi vsak ponudnik iz skupine ponudnikov.  

 

V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja 

gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni 

dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi 

navede gospodarski subjekt, ter tudi vsak subjekt, katerega zmogljivosti uporablja 

ponudnik. 

 

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in 

vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik 

bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika 

pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in 

vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična. 

 

Vsak ponudnik mora za prevzeti posel v skladu s to razpisno dokumentacijo predložiti 

dokazilo o izpolnjevanju osnovnih, ekonomsko-finančnih, kadrovskih in tehničnih 

pogojev. V nasprotnem primeru bo njegova ponudba označena za nedopustno in 

izločena iz nadaljnjega postopka.  

 

 Osnovna sposobnost: 

a. Ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi 

ministrstvo pristojno za finance. 

b. Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za 

dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi. 

c. Ponudnik ali njegov zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 

dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3,  

d. Ponudnik ni v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali 

prisilni poravnavi ter ni bil podan predlog za začetek katerega od 

omenjenih postopkov in sodišče o tem postopku še ni odločilo, oziroma je 

sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi prisilne poravnave.  

e. Ponudnik v skladu s predpisi države, kjer ima sedež ali določbami države 

investitorja, na dan oddaje ponudbe nima zapadlih, neplačanih obveznosti 

v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v 

vrednosti 50,00 EUR ali več. 

f. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za 

prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 

g. Ponudniku naročnik na upravičeni podlagi ne more dokazati veliko 

strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil. 
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Naročnik mora izločiti iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje 

pogoje na podlagi 4. odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

Opomba: Točka e) velja tudi za vse sodelujoče podizvajalce in partnerje. 

 

 

 Ekonomsko-finančna sposobnost 

 

Ponudnik mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v 

predhodnih postopkih javnega naročanja. 

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:  

 da v zadnjih šestih mesecih nima dospelih neporavnanih obveznosti (blokad) in 

kot dokazilo mora ponudnik predložiti AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni 

podjetnik BON -1/SP, ki je lahko star največ 30 dni od roka za oddajo 

ponudbe.  

 

 Ekonomsko – finančna sposobnost in Tehnične in kadrovske sposobnosti  

 

Ponudnik mora priložiti reference - dokazilo, da je uspešno opravil referenčna dela oz. 

dobave posod za komunalne odpadke drugim javnim podjetjem oz. izvajalcem 

gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Republike 

Slovenije. V ta namen priloži obrazec »Podatki o referenčnem delu« (Obrazec 10). 

Obrazec je potrebno priložiti za sklopa A in B oziroma za sklop za katerega ponudnik 

odda ponudbo. V obrazcu se vpišejo dobave posod v zadnjih treh (3) letih v EUR brez 

DDV. Glede na posamezni sklop je potrebno priložiti reference za minimalno 

naslednjo vrednost dobav posod:  

 SKLOP A:   

• 2-kolesne posode skladne z normami EN 840 1- 6: letno (za vsako leto) 

minimalno 100.000 EUR brez DDV.  

 SKLOP B:  

• 4-kolesne posode skladne z normami EN 840 1- 6: letno (za vsako leto) 

minimalno 30.000 EUR brez DDV.  

Dosežena minimalna vrednost opravljenih dobav je lahko sestavljena iz več različnih 

naročil javnih podjetij oz. izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih 

odpadkov. Skupni seštevek vrednosti opravljenih dobav mora biti enak ali višji od 

zgornjih zahtev (v primeru pridobitve podatkov s strani več javnih podjetij oz. 

izvajalcev gospodarske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov je potrebno 

priložiti več obrazcev, ki skupaj dosegajo ali presegajo postavljene pogoje).  

  

Reference podizvajalcev se upoštevajo, če vsebinsko in vrednostno v celoti ustrezajo 

zahtevam razpisa. 
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1.7 Merila za izbiro najugodnejše ponudbe 

 

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja cena za posamezni 

sklop (brez DDV). 

 

Za posamezen sklop bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno za ta sklop (brez 

DDV). 

      

V kolikor več ponudnikov odda ponudbo z enako najnižjo ceno za posamezni sklop, 

se šteje kot najugodnejša ponudba tista, ki je bila prej oddana. 
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1. NAVODILO ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

 

2.1 Ponudbena dokumentacija 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku ter izdelana skladno 

z zahtevami in predlogami iz razpisne dokumentacije. Po vrsti jo sestavljajo vse 

naslednje listine: 

 

Obrazec 1: PONUDBA 

Obrazec 2: IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK 

Obrazec 3: PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 

Obrazec 4: IZJAVA IN PODATKI O PODIZVAJALCU  

Obrazec 5: IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI  

Obrazec 6: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 

 EVIDENCE PRAVNIH OSEB 

Obrazec 7:  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 

 EVIDENCE FIZIČNIH OSEB 

Obrazec 8: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNIH SPOSOBNOSTI  

Obrazec 9: S.BON-1/P, oziroma BON – 1/SP 

Obrazec 10: PODATKI O REFERENČNEM DELU 

Obrazec 11: VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 

 OBVEZNOSTI 

Obrazec 12: VZOREC POGODBE 

Obrazec 13: IZJAVA 
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2.2 Navodila za izpolnjevanje ponudbene dokumentacije 

 

Listine se izpolni, podpiše in zloži po gornjem zaporedju. 

 

Ponudbena dokumentacija naj bo zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni 

možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, vendar pa 

omogoča listanje in fotokopiranje posamezne dele ponudbe. 

 

Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene in vsaka stran mora biti podpisana s strani 

odgovorne osebe in požigosana, če ponudnik uporablja pri svojem poslovanju žig. 

 

Ponudnik mora priloge predložiti na predpisanih prilogah (obrazcih) naročnika, brez 

dodatnih pogojev. Popravljene napake morajo biti označene, žigosane ter podpisane s 

strani odgovorne osebe ponudnika. Ponudniki so obvezani predložiti vse priloge, razen 

če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.  

 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. V kolikor ponudba vsebuje 

takšne spremembe in dodatke, bo naročnik štel, da se ponudnik ne strinja z zahtevami 

in pogoji te razpisne dokumentacije, ter bo posledično takšno ponudbo kot nedopustno 

zavrnil iz nadaljnjega ocenjevanja.  

 

Navedbe v predloženih listinah morajo izkazovati aktualna in resnična stanja ter morajo 

biti dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če je 

izvirnik posebej zahtevan. 

 

Blago mora biti ponujeno za vsako postavko in profil posebej in v celoti. 

 

 

Obrazec 1: PONUDBA 

Ponudnik izpolni in podpiše obrazec 1.  

 

Ponudba skupine ponudnikov je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več 

ponudnikov (v nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika, partnerji neomejeno 

solidarno odgovarjajo za pripravljeno ponudbo in izvedbo celotnega naročila. V 

ponudbi mora biti obvezno navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa, ter 

kateri posel vsak od partnerjev prevzema.  

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik 

posamično izpolnjevati vse zahtevane pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo 

podati zahtevane dokumente posamično. 

Pogoje kot je ponudba in pravni akt o skupnem nastopanju, vzorec pogodbe in tehnični 

pogoji in kadrovska sposobnost lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno, zato jih vsi 

ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, oddajo skupaj (podpisani morajo biti s strani 

vseh ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). 
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Vsak od partnerjev, ki nastopajo s skupno ponudbo, mora izpolniti obrazce 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8 in 12, 13 ter predložiti prilogo 9, skupno pa izpolnijo obrazce 1 in 10. Pogoje iz 

naslova zahtevane minimalne letne vrednosti dobav v zadnjih treh letih partnerji lahko 

izpolnjujejo kumulativno. Pogodbo podpišejo vsi partnerji pri skupni ponudbi. 
 

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. 

 

 

Obrazec 2:  IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK 

Ponudnik izpolni in podpiše priloženo izjavo.  

 

Obrazec 3:  PODATKI O PONUDNIKU 

Podatke izpolni vsak ponudnik, ki prevzema določen posel.  

 

Obrazec 4:  PODATKI O PODIZVAJALCU  

Če namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, morajo vsi podizvajalci 

izpolniti in podpisati Obrazec 4, ki je hkrati tudi obvezna priloga k pogodbi.  

 

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 

pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 

Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 

naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. 

 

Obrazec 5:  IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 

Ponudnik, v kolikor javnega naročila ne bo izvajal s podizvajalci, podpiše priloženo 

izjavo. 

 

Obrazec 6:  POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 

PRAVNIH OSEB 

Ponudnik izpolni in podpiše priloženo izjavo v dveh izvodih. En izvod priložiti v 

ponudbo, drugi izvod priložiti k ponudbi ločeno izven vezave. 

 

Obrazec 7:   POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 

FIZIČNIH OSEB 

Zakoniti zastopnik ponudnika izpolni in podpiše priloženo izjavo v dveh izvodih. En 

izvod priložiti v ponudbo, drugi izvod priložiti k ponudbi ločeno izven vezave. 

 

Obrazec 8:  IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI 

Ponudnik izpolni in podpiše priložen obrazec. 

 

Priloga 9:  IZPOLNJEVANJE EKONOMSKO - FINANČNIH POGOJEV 

Ponudnik predloži S.BON-1/P oz. BON-1/SP. 

 

Obrazec 10:  PODATKI O REFERENČNEM DELU 

Ponudnik izpolni in podpiše priložen obrazec. Obrazec mora biti tudi potrjen in 

podpisan s strani naročnika referenčnega dela. 
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Obrazci 11:  FINANČNA ZAVAROVANJA 

 

Ponudnik predloži s strani ponudnika podpisan obrazec 11 za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

Garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Vsebinsko ne sme odstopati 

od vzorca garancije iz razpisne dokumentacije. 

 

Obrazec 12:  VZOREC POGODBE 

 

Priložen je vzorec pogodbe o dobavi posod za komunalne odpadke. 

Pogodba iz razpisne dokumentacije mora biti izpolnjena in podpisana. 

 

Sklenitev pogodbe 

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v desetih (10) dneh po prejemu poziva naročnika 

skleniti pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik odstopa od sklenitve 

pogodbe.  

 

Obrazec 13:  IZJAVA 

Izbrani ponudnik, mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri 

izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:  

– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;  

– gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.  
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Obrazec 1 

PONUDBA 

št.: __________________________ 

 

1. Predmet naročila: Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke 

 

oznaka: JN005834/2017-W01 

 

2. Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale 

 

3. Ponudnik:  

 

 

4. Ponudbena cena: 

 

 

SKLOP A:  

 

Frakcija Prostornina (l) predvidena 

količina (kos) 

EUR/kos EUR 

Mešani komunalni 

odpadki 

80 840    

Mešani komunalni 

odpadki 

120 600    

Biološki odpadki 80 450     

Biološki odpadki 120 600     

Embalaža 120 500     

Embalaža 240 280   

   Skupaj  

brez DDV 

 

   DDV   

   Skupaj z DDV  
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in/ali  

 

SKLOP B:  

 

 

Frakcija Prostornina 

(l) 

predvidena 

količina (kos) 

EUR (brez 

DDV)/kos 

EUR (brez DDV) 

Mešani komunalni 

odpadki 

660 20   

Mešani komunalni 

odpadki 

770 20   

Mešani komunalni 

odpadki 

1100 50   

Embalaža 1100 75   

Papir 1100 20   

   Skupaj  

brez DDV 

 

   DDV  

   Skupaj z DDV  

  

  

 

Cene brez DDV so fiksne in nespremenljive do zaključka posla. 

  

5. Ponudba velja 90 dni. 

 

6. Javno naročilo bomo izvedli tako, kot je navedeno v ponudbi in ga ne bomo prenesli 

na drugega izvajalca. 

 

7. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da 

v primeru odstopa naročnika od naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški 

v zvezi z izdelavo ponudbe. 

 

8. Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo. 

 

V _____________, dne_______________ 

 Ponudnik: 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 2 

 

IZJAVA 

O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK 

 

 

 

 

 

Soglašamo, da naročnik popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so ugotovljene 

pri računskem preverjanju ponudb.  

 

 

Naročnik bo očitne računske napake odpravil ob pisnem soglasju ponudnika na 

naslednji način: 

- kjer se bo pojavila razlika med zneski, izraženimi v številkah, in zneski, izraženimi z 

besedami, bo naročnik upošteval zneske izražene v številkah, 

- kjer se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV, bo naročnik upošteval 

ponudbeno ceno brez DDV in pravilno preračunal ceno z DDV, 

- kjer se bo pojavila napaka v množenju cene na enoto in količine, bo naročnik 

upošteval ceno na enoto in bo popravil skupni zmnožek, 

- kjer se bo pojavila napaka v seštevku, bo naročnik popravil seštevek. 

 

 

Pri odpravi računskih napak se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 

 



 

 

 27  

Obrazec 3 

 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

V ponudbi nastopamo kot: ______________________________________________________ 

 (glavni izvajalec, partner ali vodilni partner) 

 

 

Podjetje/naziv:  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik oz. oseba 

pooblaščena za podpis pogodbe: 

 

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefon:  

E-pošta:  

 

Izjavljamo da smo pri: 

 

 ___________________________________________________________________ 

 (organ, pri katerem je ponudnik registriran) 

 

registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi:  

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

Naročniku dovoljujem, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, 

organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni 

možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku 

predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 

 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 4 

 

 

IZJAVA IN PODATKI O PODIZVAJALCU  

 

 

Podjetje/naziv:  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik oz. oseba 

pooblaščena za podpis pogodbe: 

 

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefon:  

E-pošta:  

 

 

Del javnega naročila, ki ga 

bo izvedel: 

 

Količina:  

Vrednost del:  

Kraj izvedbe del:  

Rok izvedbe del:  

 

 

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno obkroži): 

 

 

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo 

 

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca 

(ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela 

pri izvedbi javnega naročila JN005834/2017-W01, plačuje neposredno na naš transakcijski 

račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo 

priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec. 

 

V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da 

bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu pravočasno poslali svojo 

pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila. 

 

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.  

 

V skladu s predpisi države, kjer imamo sedež oz. določbami države naročnika, na dan oddaje 

ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti dajatev in drugih denarnih nedavčnih 

obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v vrednosti 50,00 EUR ali več. 

 

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov 

lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v 
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uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna 

dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 

 

 Podizvajalec: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 

Opomba:  

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je 

obrazec 4 tudi priloga k pogodbi. 

 

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca. 
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Obrazec 5 

 

IZJAVA PONUDNIKA, 

DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI 

 

 

 

 

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalci, ter smo seznanjeni z določili zakonodaje na 

področju javnega naročanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 



 

 

 31  

Obrazec 6 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA  

IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB 

 

 

Predmet naročila: Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke 

 

Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale 

 

 

Podatki o ponudniku 

Polno ime oz. naziv:  

Sedež:  

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):  

Matična številka podjetja:  

 

 

 

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe preverjanje izpolnjevanja pogojev 

v postopku oddaje zgoraj navedenega javnega naročila, pridobi vse potrebne podatke oziroma potrdilo 

iz kazenske evidence pravnih oseb Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti za kazniva dejanja ki so 

opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem 

besedilu: KZ-1) in našteta v določbi 75. člena ZJN-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 7 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA  

IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB 

 

 

Predmet naročila: Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke 

 

Naročnik: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale 

 

 

Spodaj podpisani, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega javnega 

razpisa pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje o 

nekaznovanosti za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list 

RS, št. 50/12, 54/2015, KZ-1) in v zvezi z določbami 75. člena ZJN-3. 

 

 

 Zakoniti zastopnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek zakonitega zastopnika) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 

 

Opomba: 

Obrazec 7 predložijo vsi zakoniti zastopniki ponudnika. Ta obrazec predložijo tudi 

zakoniti zastopniki podizvajalcev, če ponudnik nastopa s podizvajalci. 

Podatki o fizični osebi – zakonitem zastopniku 

Ime in priimek 

zakonitega zastopnika: 

 

EMŠO:  

Datum rojstva:  

Kraj rojstva:  

Občina rojstva:  

Država rojstva:  

Stalno/začasno bivališče: Ulica in hišna številka: Poštna številka in pošta: 

  

Državljanstvo:  
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Obrazec 8 

 

IZJAVA  

O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI  

 

 

Ponudnik: _____________________________________________________ 

 

Izjavljamo, da: 

- nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, 

pristojno za finance, 

- smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo 

prevzema v ponudbi, 

- ne mi in ne naš zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih 

dejanj naštetih v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, 

- nismo v stečajnem postopku, postopku prisilnega prenehanja ali prisilni poravnavi 

ter ni bil podan predlog za začetek katerega od omenjenih postopkov in sodišče o 

tem postopku še ni odločilo, oziroma je sodišče pravnomočno odločilo o potrditvi 

prisilne poravnave, 

- v skladu s predpisi države, kjer imamo sedež ali določbami države investitorja, na 

dan oddaje ponudbe nimamo zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznost v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo v 

vrednosti 50,00 EUR ali več, 

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem, 

- nam investitor na upravičeni podlagi ne more dokazati velike strokovne napake ali 

hujše kršitve poklicnih pravil. 

 

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, 

organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni 

možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku 

predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 

V _____________, dne _______________ 

 

 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 10 

 

PODATKI O REFERENČNEM DELU 

dobavljanja posod za komunalne odpadke 

Ponudnik: ______________________________________________________ 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o 

referenčnih delih oz. dobavah posod drugim javnim podjetjem oz. izvajalcev gospodarske 

javne službe zbiranja komunalnih odpadkov na območju Republike Slovenije resnični. Na 

podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni 

izvedbi navedenih referenčnih del oz. dobavah posod ponudniku. 

 Plačnik/naročnik:    

Naslov    

ID za DDV plačnika/naročnika:  
  

Prodajalec:    

Kontaktna oseba  

plačnika/naročnika:  

  

Telefonska številka 

plačnika/naročnika:  

  

Elektronski naslov 

plačnika/naročnika:  

  

Kraj in čas dobave:    

Vrednost dobav 2-kolesnih 

posod skladnih z normami EN 

840 1- 6 (v EUR brez DDV)  

1. leto: _____________ 

2. leto: _____________ 

3. leto: ______________ 

Vrednost dobav 4-kolesnih 

posod skladnih z normami EN 

840 1- 6 (v EUR brez DDV)  

1.  leto: _____________ 

2. leto: _____________ 

3. leto: ______________ 

  

__________________      žig     ___________________________        

 (kraj in datum)           (ime in priimek ter podpis ponudnika)  
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Kot izdajatelj reference potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni 

prodajalec dobavil posode v skladu s sklenjeno pogodbo/okvirnim sporazumom oziroma 

v roku, količini, kvaliteti in po ceni, navedeni v prodajalčevi ponudbi. Potrdilo izdajamo na 

prošnjo prodajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev 

javnega naročila JN005834/2017-W01- Izbira dobavitelja posod za komunalne odpadke. 

Izjavljamo, da smo javni naročnik.  

 

 

 

__________________      žig     ___________________________        

 (kraj in datum)           (ime in priimek ter podpis zakonitega     

                zastopnika izdajatelja reference)  
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Obrazec 11 

 

VZOREC GARANCIJE  

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Naziv garanta: 

Kraj in datum: 

Upravičenec: Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 

Domžale 

Garancija št.: __________ 

 

Upravičenec in naročnik garancije: 

_____________________________________________________________________________________. 

 

sta dne __________ sklenila pogodbo št. __________ za izvedbo javnega naročila 

JN005834/2017-W01z dne 9.6.2017. 

 

Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je naročnik garancije (v primeru skupne 

ponudbe: skupaj s partnerjem v skupni ponudbi __________ (navedba vseh partnerjev v 

skupni ponudbi)) kot izvajalec dolžan upravičencu predložiti garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti oz. posla v višini (v višini 5% osnovne pogodbene vrednosti z 

DDV) __________ EUR. 

 

 

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu v 15. 

dneh po prejemu prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor naročnik 

garancije, izplačali znesek do višine __________ EUR, če naročnik garancije ne bo izpolnil 

svojih pogodbenih obveznosti, oziroma jih bo izvedel nekvalitetno in nepravočasno. 

 

 

Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati navedbo vsaj enega izmed spodaj 

navedenih razlogov za unovčenje garancije: 

- Izvajalec ni izpolnil s pogodbo prevzetih obveznosti v dogovorjenem roku, 

kvaliteti ali količini, 

- Izvajalec ni predložil garancije za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem 

roku, 

- če za izvajanje javnega naročila sklene pogodbo s podizvajalcem, ki ne 

izpolnjuje pogojev za podizvajalca po ZJN-3. 

 

Naša obveznost velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če 

opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 

 

Ta garancija velja do __________ (najmanj 30 dni od izteka pogodbe) in ni prenosljiva. Po 

preteku tega roka obveznost garanta avtomatično ugasne in garancije ni možno več 

unovčiti.  



 

 

 37  

 

 

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se naročniku 

garancije podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da naročnik garancije ni uspel izpolniti 

pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije in garant sporazumno dogovorita 

za podaljšanje garancije. 

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po 

sedežu upravičenca. 

 

 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 12 

 

Vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti, parafirati vse strani, žigosati in podpisati, s 

čimer potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. 

 

 

POGODBA O DOBAVI POSOD ZA KOMUNALNE ODPADKE  

    

Naročnik:  

                                 

        Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., 

       Savska cesta 34, 1230 DOMŽALE  

 

      ki ga zastopa direktor Marko Fatur,   

Ident. št. za DDV: SI54471656  

      Matična številka: 5227739  

        

Izvajalec:         ___________________________________________________________   

       ki ga zastopa direktor________________________  

      Iden. št. za DDV:  ____________________  

  

  

  

  Matična številka: ____________________    

I. PREDMET POGODBE 

1.člen  

  

Predmet pogodbe je dobava posod za komunalne odpadke – SKLOP ____, ki jo izvajalec 

prevzame v obsegu, skladnim z zahtevami javnega naročila po postopku oddaje naročila 

male vrednosti, objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN005834/2017-W01 z dne 

9.6.2017 in na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila z dne ____________.  Navedene 

dobave se bodo vršile sukcesivno v skladu z razpisnimi pogoji in v skladu s ponudbo 

izvajalca št.___________ z dne ______________, ki je sestavni del te pogodbe.  

 

 

II. VREDNOST POGODBENIH DEL 

 

2.člen 

  

Skupna ponudbena vrednost dobav (brez upoštevanja DDV) iz 1. člena te pogodbe je za 

celotno obdobje ovrednotena po ponudbi izvajalca št. __________ z dne __________, ki 

znaša: 
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  __________ € (z besedo: __________ __/100) 

 

DDV __________ € (z besedo: __________ __ /100) 

 

SKUPAJ: __________ € (z besedo: __________ __/100) 

 

Cene posamezne vrste blaga so določene v ponudbi.  

 

III. PODIZVAJALCI 

 

3. člen 

Izvajalec bo izvedel dobave blaga, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. 

 

ALI 

 

Poleg izvajalca sodelujejo pri dobavi blaga tudi podizvajalci iz prilog k tej pogodbi. 

 

Izvajalec sme podizvajalce zamenjati le po predhodnem obvestilu in soglasju naročnika. 

Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 2. odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če bo izvajalec sklenil 

pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi 

predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

če je bil le-ta zamenjan, 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu oziroma izpolnjen 

obrazec 4 iz razpisne dokumentacije  

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec, 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca. 

 

V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi: 

- zahtevo podizvajalca  po neposrednih plačilih. 

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna 

podizvajalčevo terjatev do izvajalca. 

 

V primeru da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni 

od plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je 

podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila 

ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3. 
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IV. NAROČILO IN NAČIN PLAČILA 

 

4.člen  

Naročnik bo naročal dobave posod sukcesivno z vsakokratnim zahtevkom (pisno ali 

elektronska pošta), podpisanim s strani pooblaščene osebe.  

 

Izvajalec izstavi naročniku račun po opravljeni dobavi naročenega blaga. Poleg računa 

izvajalec priloži zahtevek naročnika ter s strani naročnika podpisan delovni nalog, iz 

katerega je jasno razviden obseg in vrsto opravljene dobave.  

 

Naročnik se obvezuje, da bo svoje finančne obveznosti poravnal v roku 30 dni od dneva 

prejema računa na transakcijski račun izvajalca št. _____________, odprt pri ___________.  

 

Plačilni rok prične teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Pri 

izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.  

 

Če naročnik reklamira del zneska v računu, se zavrne celoten račun.  

 

V primeru zamude plačila ima izvajalec pravico od naročnika zahtevati plačilo zakonskih 

zamudnih obresti.  

 

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:  

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca 

neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto izvajalca 

poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca na transakcijski račun podizvajalca številka 

IBAN       odprt pri banki (naziv banke in BIC)       . 

Izvajalec svojemu računu priloži računo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.  

Neposredna plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz tretjega odstavka tega člena. 

 

5. člen 

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved 

cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3. 

 

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

6.člen  

Izvajalec se zavezuje, da bo dobavil posode za komunalne odpadke v roku 28 dni od 

dneva pisnega naročila sukcesivnega naročila investitorja.  

 

V primeru, da izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolni v dogovorjeni količini, 

kvaliteti ali zahtevanih rokih, ima naročnik pravico zahtevati pogodbeno kazen, ki znaša 

5,00 EUR (brez DDV) za vsak kos posode, ki je predmet penalov, za vsak zamujeni dan, 

vendar vsota pogodbenih kazni posamezne dobave lahko znaša največ 10% pogodbene 

vrednosti sukcesivnega naročila in jo bo naročnik ob plačilu odštel od zneska računa. 
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Če ponudnik zamuja z izvajanjem dobav toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali 

sam zaide v kršitev svojih obveznosti do tretjih oseb ali da bi izvedba izgubila pomen, 

lahko naročnik nadomestno blago naroči pri drugem izvajalcu na stroške zamudnika in pri 

tem uporabi dano zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, lahko pa 

zahteva povrnitev dejanske škode.  

 

Več kot enkratna zamuda ima lahko za posledico razdrtje pogodbe, lahko pa naročnik 

prekliče naročilo. 

 

Naročnik lahko uveljavlja naštete ukrepe po opominu, po katerem izvajalec ne popravi 

zamude v roku, ki bi ga naročnik lahko prenesel brez neugodnih posledic. Opomin mora 

biti izvajalcu poslan pisno ali na elektronsko pošto.  

 

7. člen 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z 

izvedbo dobav, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

8. člen 

Izvajalec se zavezuje:  

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu z veljavno 

zakonodajo, z vsemi tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji 

ter ponudbo,  

- izvesti pogodbena dela pravočasno,  

- pisno obvestiti naročnika o morebitnem nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na 

vsebinsko, vrednostno in terminsko izvršitev naloge, 

- varovati poslovno tajnost naročnika, vseh podlog in postopkov ter ostalih 

informacij. 

 

 

VI. JAMSTVA IN GARANCIJE 

9. člen 

Izvajalec jamči za kvaliteto blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom 

za tovrstne izdelke. To pomeni, da zagotavlja dobavo posod za komunalne odpadke, ki 

imajo lastnosti, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.  

 

Izvajalec jamči za kakovost in brezhibnost za vsak dobavljen kos posode po tej pogodbi 

12 mesecev od uspešno opravljene primopredaje.  

 

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali 

ponudbeni dokumentaciji, lahko naročnik reklamira in zahteva dobavo dogovorjenega 

blaga nemudoma oziroma v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak oziroma 
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ne dobavi zahtevanega novega izdelka nemudoma oziroma v dogovorjenem roku, je 

naročnik po načelu dobrega gospodarja upravičen nabaviti nov kos pri drugem 

dobavitelju, vse na račun in stroške izvajalca iz te pogodbe. 

 

10. člen 

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči naročniku ob podpisu pogodbe oz. 

najkasneje v 10 dneh po podpisu pogodbe garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti oz. posla v višini __________ € (5% osnovne pogodbene vrednosti z DDV).  

 

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. posla mora veljati še najmanj 30 

dni po izteku pogodbe.  

 

Garancija mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter vsebinsko ne sme odstopati 

od vzorca iz razpisne dokumentacije. 

 

 

VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  

11. člen  

Pooblaščena oseba naročnika je Matjaž Draksler, kontaktna oseba pa _______________.  

Pooblaščena oseba izvajalca je _________________________.  

  

Pogodbeni stranki morata v roku treh delovnih dni pisno obvestiti drug drugega o 

spremembi oseb iz tega člena.    

  

 

VIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

12. člen 

Izvajalec in naročnik vsak zase izrecno izjavljata, da naročniku, predstavniku naročnika, 

posredniku naročnika ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun 

izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla, 

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku 

naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična. 
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IX. SOCIALNA KLAVZULA 

 

13. 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 izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 

X. OSTALA DOLOČILA 

 

14. člen 

 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti 

sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka 

pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 

 

 

15. člen 

 

Za ostale primeri, ki niso zajeti s to pogodbe, se uporabljajo določila Obligacijskega 

zakonika in relevantnih predpisov. 

 

 

16. člen  

Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko naročnik od izvajalca 

prejme bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba se sklepa do 

30.6.2018. 

  

Ne glede na prejšnji odstavek sme vsaka pogodbena stranka odstopiti od te pogodbe, če 

se med izvajanjem te pogodbe izkaže, da druga stranka ne izvaja obveznosti po tej 

pogodbi oziroma ne izpolnjuje pogoje za medsebojno sodelovanje dosledno na način, kot 

ga opredeljuje ta pogodba, in sicer po neuspešnem preteku primernega roka za izpolnitev 

obveznosti za odpravo napak. 

 

17. člen 

 

Ta pogodba je sestavljena iz štirih (4) izvodov, od katerih prejme vsaka stranka po dva (2) 

izvoda. 

 

 

 

 

Številka: __________ Številka: __________ 

V __________, dne: __________ Domžale, dne: __________ 
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IZVAJALEC: Naročnik: 

__________ Javno komunalno podjetje Prodnik 

d.o.o. 

 

 

 

Direktor: 

__________ 

 

 

 

Direktor: 

Marko Fatur    

_________ 

 

 

 

 

 

  

 Datum predaje bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti:                    ___________________________ 
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Obrazec 13 

 

 

 

I Z J A V A 

 

 

 

Ponudnik: ___________________________________________________ 

 

 

 

Izjavljamo da bomo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije pred sklenitvijo pogodbe, zaradi zagotovitve transparentnosti 

posla in preprečitve korupcijskih tveganj, podali izjavo oziroma podatke o udeležbi 

fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, 

ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so povezane z ponudnikom. Neresnični podatki o 

navedenih dejstvih, imajo za posledico ničnost pogodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 


