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1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

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

s 40. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike k oddaji pisne ponudbe v skladu s to 

razpisno dokumentacijo za oddajo javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih goriv«, 

objavljeno na Portalu javnih naročil in v Uradnem listu EU po odprtem postopku. 

1.1 Osnovni podatki o naročilu 

 

Predmet 

naročila: 
Izbira dobavitelja pogonskih goriv  

Sklopi Naročilo ni razdeljeno na sklope; ponudba se lahko odda 

samo za celotno javno naročilo 

Vrsta 

postopka: 
odprti postopek 

Kratek opis 

naročila: 
Nakup pogonskih goriv 

Rok za 

izvedbo 

naročila: 

36 mesecev 

Oddaja 

ponudb: 

Rok Naslov 

07.05.2018, do 9:00 ure 

Javno komunalno podjetje 

Prodnik d.o.o., Savska cesta 

34, Domžale 

Javno 

odpiranje 

ponudb: 

Čas Kraj 

07.05.2018, ob 13.00 uri 

Javno komunalno podjetje 

Prodnik d.o.o., Savska cesta 

34, Domžale, velika sejna 

soba v I. nadstropju 

Kontaktna 

oseba 

investitorja*: 

 

Matjaž Draksler 

 

E-pošta: info@jkp-prodnik.si 

 

 

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),  
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• 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 nakup motornih goriv, in sicer motornega bencina NMB95 in 

NMB100 in dizelskega goriva, s prevzemom na bencinskih servisih ponudnika za potrebe 

naročnika v obdobju 36 mesecev od začetka veljavnosti okvirnega sporazuma.  

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno 

javno naročilo. 

Predvidena količina goriva, ki ga bo potreboval naročnik, znaša: 

- za motorni bencin : 

• NMB95, cca. 15.000 litrov v obdobju 3 let 

• NMB100, cca. 15.000 litrov v obdobju 3 let 

- za dieselsko gorivo cca. 600.000 litrov v obdobju 3 let.  

 

Ocenjena količina goriva se tekom izvajanja naročila lahko spremeni, zviša ali zniža, ker je 

odvisno od dejanskih potreb naročnika po gorivu. 

Motorna bencina NMB95 in NMB100 in dizelsko gorivo morajo ustrezati vsem veljavnim 

predpisom, normativom in standardom v Republiki Sloveniji in mednarodnim predpisom, biti 

morajo visoke kvalitete in primerni tudi za motorje, za katere veljajo najzahtevnejše emisijske 

norme. Dizelsko gorivo mora imeti vse potrebne nizko temperaturne lastnosti, tako, da 

njegova uporaba omogoča delovanje motorja tudi pri temperaturah, ki so nižje od -20 °C. 

Ponudnik mora upoštevati vse veljaven predpise, normative in standarde, ki urejajo področje 

tekočih goriv, skladiščenja in transporta le-teh, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

Ponudnik mora imeti zagotovljeno službo za kontrolo kakovosti goriv, ali če le-te nima, mora 

kontrolo kakovosti goriv zanj izvajati za kontrolo pooblaščen ustrezen laboratorij. V primeru 

zahteve naročnika, bo moral izbrani ponudnik naročniku izročiti potrdilo o kakovosti goriv, ki 

so predmet tega razpisa. 

 

Naročnik izvaja svojo dejavnost na območju občin Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče in 

Lukovica, zato je zahteva naročnika, da je nakup goriva mogoč na omenjenem območju, saj bi 

za naročnika »prazni« kilometri pomenili večji dodatni strošek. Ponudnik mora glede na 

navedeno imeti bencinski servis (ali bencinske servise) na območju delovanja naročnika 

(občine Domžale, Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica). Bencinski servis mora biti odprt 

najmanj od 8.00 ure do 20.00 ure, vse dni v tednu (7 dni v tednu), saj naročnik glede na 

dejavnosti, potrebuje gorivo za vozila tudi v dela prostih dneh in praznikih. 
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Glede na dejavnost naročnika mora ponudnik ponuditi blago pod enakimi pogoji kot to velja 

za bencinske servise na območju delovanja podjetja (območje občin Domžale, Trzin, Mengeš, 

Moravče in Lukovica) tudi na drugih svojih bencinskih servisih na območju Republike 

Slovenije, saj bo naročnik v gorivo kupoval gorivo in material za vzdrževanje na vseh 

bencinskih servisih dobavitelja v Republiki Sloveniji. 

Kot navedeno mora v primeru nakupa goriva na drugih bencinskih servisih izbranega 

ponudnika, le-to biti naročniku dostopno pod enakimi pogoji, kot nakup na bencinskem 

servisu na območju delovanja podjetja (plačilo s plačilno kartico, popust). 

Naročnik pričakuje tudi, da ga bo izbrani ponudnik tekoče obveščal o vseh novostih v zvezi s 

tekočimi gorivi, predvsem gorivi, ki sta predmet tega javnega razpisa. 

Naročnik bo ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev, za izvedbo javnega naročila izbral 

ponudbo enega ponudnika, s katerim bo sklenil okvirni sporazum. Naročnik bo okvirni 

sporazum z izbranim ponudnikom sklenil skladno s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 na 

način, da bo posamezna naročila oddajal skladno s pogoji iz okvirnega sporazuma. 

Podrobnejši predmet javnega naročila je razviden iz opisa tehničnih zahtev ter vsebine te 

dokumentacije.  

1.4 Podatki o ponudnikih 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene in oddane v skladu z razpisno dokumentacijo ter 

izpolnjevati vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa. Ponudniki morajo oddati ponudbo 

skladno z zahtevami in pogoji ter tehničnimi zahtevami glede predmeta javnega naročila, kot 

so razvidne iz te razpisne dokumentacije in prilog. Naročnik bo z najugodnejšim ponudnikom 

sklenil okvirni sporazum za obdobje 36 mesecev. 

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet razpisa, in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja 

in izpolnjuje vse razpisane pogoje. 

1.5 Predložitev ponudbe 

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

Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.  

Na kuverto ponudbe ponudnik nalepi izpolnjen Obrazec - Ovojnica, ki je priloga te razpisne 

dokumentacije. Na ovitku naj bosta navedena firma in sedež ponudnika. 

Pri oddaji končne ponudbe morajo ponudniki na kuverto navesti »PONUDBA«. Ponudnikovo 

obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in 

dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na obrazcu Ovojnica 

označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«. Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s 
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pisnim obvestilom, ki mora v tajništvo naročnika prispeti pred pretekom roka za predložitev 

ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. 

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

zaprta tako, kot je bila predana. 

Ponudbe se lahko oddajo tudi osebno v tajništvu (soba št. 8) na naslovu Javno komunalno 

podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale  vsak delovni dan od ponedeljka do 

petka med 7.30 in 12.00 uro, do zahtevanega datuma in ure, določenega za oddajo ponudb. 

Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po pošti) do vložišča prispeti do 

spodaj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozne (prejemna teorija). 

Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po navedenem roku za predložitev ponudb, se zaprta 

vrne ponudniku. 

1.6 Odpiranje ponudb 

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo potekalo dne 07. 05. 2018 ob 13:00 uri na 

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

sejna soba v I. nadstropju. 

O javnem odpiranju ponudb bo naročnik sestavil zapisnik. Predstavniki ponudnikov naj imajo 

s seboj pooblastila za zastopanje na odpiranju. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki 

ponudnika, le-ti se izkažejo z ustreznim osebnim dokumentom.  

1.7 Dodatna pojasnila ponudnikom, popravki, spremembe ali dopolnitve razpisne 

dokumentacije 

 

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na spletnih straneh naročnika 

www.prodnik.si .  

 

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 23.04.2018, do 14:00. Naročnik bo na vprašanja odgovoril 

preko Portala javnih naročil najkasneje do 25.4. 2018 do 16.00 ure. Na zahteve za dodatno 

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

 

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

dokumentacije in obvezujoči za vse ponudnike.  

 

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi 

podaljša rok za oddajo ponudb. Tovrstne spremembe ali dopolnitve bo investitor objavil na 

portalu javnih naročil, na spletni strani: www.enarocanje.si. Spremembe in dopolnitve 

razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije v zvezi z naročilom. 

http://www.prodnik.si/
http://www.enarocanje.si/
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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.  

 

1.8 Variantna ponudba 

Variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale. 

1.9 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj do 30.09.2018. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se 

ponudba izloči. 

Prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v fazi po roku 

za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti 

ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje 

ponudbe, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe. V kolikor ponudnik podaljša 

veljavnost ponudbe mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe. 

1.10 Oblika, jezik in stroški ponudbe 

Ponudnik ponudbo odda v zaprti ovojnici, pri čemer morajo biti listi ponudbe zvezani tako, da 

jih ni mogoče neopazno razdružiti, odvezati ali dodati posameznih listov v ponudbo (vsi listi 

ponudbene dokumentacije naj bodo prešiti z jamstvenikom ali vrvico, oba konca le-tega pa 

na zadnji (hrbtni) strani ponudbe pritrjena s pečatom ali lepilnim trakom, pritrditev pa 

zavarovana s štampiljko in podpisom osebe, ki sicer podpisuje ponudbo). V kolikor ponudba 

ne bo zvezana na prej opisan način, lahko naročnik tako ponudbo zveže na javnem odpiranju 

prijav/ponudb.  

 

Zaželeno je, da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu iz razpisne dokumentacije. 

 

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku, skladno z navodili in predlogami iz razpisne 

dokumentacije. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s 

fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravnorelevantno stanje. V 

primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži 

zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti 

dana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in 

gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih 
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institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. 

Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. 

 

Ponudniki lahko predložijo v tujem jeziku prospekte ali drugo tehnično dokumentacijo, ki ga 

bo moral ponudnik, v kolikor bo naročnik to ocenil kot potrebno, uradno prevesti v slovenski 

jezik, v določenem roku. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali 

po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Kadar je zahtevano 

dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti originala, pač pa zadostuje fotokopija dokazila. 

Naročnik pa lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu 

predloži na vpogled original. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati 

aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma 

dokument določene starosti. 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 oziroma dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo 

dostavil listine, pooblastila oziroma dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo naročnik 

njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil. 

 

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika 

ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene vrste, vrednosti in 

obsega.  

 

Ponujene storitve  morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. Če ponudnik 

ne ponudi vseh storitev/blaga (prazna mesta v ponudbenem predračunu) ali ponujena storitev 

ne bo ustrezala tehničnim zahtevam, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega 

ocenjevanja. 

 

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je potrebno 

ponudbo dopolniti, bo naročnik postopal skladno s petim odstavkom 89. člena ZJN-3.  

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve 

postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik 

ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem 

seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo. 

 

V kolikor ponudnik pri svojem poslovanju ne uporablja žiga, priloži ponudbi lastno izjavo iz 

katere bo razvidno, da pri svojem poslovanju ne uporablja žiga. V tem primeru zanj ne velja 

zahteva, da požigosa ponudbene dokumentacije na mestih, kjer je to zahtevano.  
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1.11 Skupna ponudba 

 

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in 

pogoji za sodelovanje je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati 

vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.  

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem nastopu. Iz 

pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče: 

 imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,  

 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe,  

 izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in 

razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti 

soglašajo,  

 izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 

 določbe glede načina plačila preko nosilca posla, 

 navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi 

partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. 

 

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z 

naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev 

in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po 

odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla. Vsak partner v ponudbi mora predložiti 

samostojen ESPD obrazec.  

 

1.12 Ponudba s podizvajalci 

 

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD 

obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, 

ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje  določeni za podizvajalce, kar 

izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno 

plačilo od naročnika mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, h kateremu mora 

ponudnik podati pisno soglasje oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe. 

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:   

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje, 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  

 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev, 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
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V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, mora v ponudbi predložiti lastno izjavo, iz 

katere bo razvidno: 

 izjava podizvajalca, da podaja soglasje naročniku, da naročnik namesto glavnega 

izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca; 

 izjava ponudnika, da pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika. Bo naročnik 

od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno 

izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene 

v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena, bo naročnik sprožil 

postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3. 

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi predložiti zgoraj 

navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca, in sicer 

najkasneje v petih dneh po spremembi. 

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki 

izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev ter ne izpolnjuje pogojev za 

sodelovanje. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca, ali vključitev 

novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, 

kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema 

predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.  

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih 

je oddal podizvajalcem.  

1.13 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov  

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso 

vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s 

predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne 

tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu 

»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali 

dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa 

oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ponudnik lahko v ponudbi predloži tudi sklep 

o varovanju poslovne skrivnosti. 

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet 

vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz 

specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe) 

oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali 

ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost 

označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim pogojem, bo naročnik 

ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, 

ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne 

sam. 
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Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za 

zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. 

1.14 Posredovanje podatkov naročniku 

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja v roku, ki ga bo 

določil naročnik posredovati podatke: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, 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. 

 

1.15 Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe 

Naročnik si pridržuje pravico, da z izbranim izvajalcem sklene pogodbo le v primeru 

zagotovljenih sredstev. V kolikor naročnik nima zagotovljenih finančnih sredstev, naročnik ne 

bo sklenil pogodbe. Naročnik si prav tako pridržuje pravico, da v primeru, če ne bo imel 

zagotovljenih vseh finančnih in ostalih sredstev, ne izbere nobenega ponudnika oz. razveljavi 

javno naročilo ali zmanjša obseg dobav.  

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem 

odstavku. 

V skladu z 89. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, zavrnitve 

vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila. 

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro 

izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe. 

Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik 

šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno 

zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, 

prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno 

nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi 

pravico sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. 

1.16 Vrednost ponudbe 

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Vsebovati mora vse elemente, ki vplivajo na 

izračun vrednosti ponudbe, kot je cena goriv, trošarina, popust, zahtevo naročnika po izdaji 

kartic za plačevanje posameznih nakupov goriv, davek na dodano vrednost, ter vse elemente, 

ki vplivajo na izračun cene.  

Naročnik bo izločil ponudnika, ki pri določanju vrednosti ponudbe, ne bo upošteval cene goriv 

(določene za potrebe vrednotenja ponudbe), ki so vpisane v Obrazcu št.1 – Ponudba.  

Popust naročnik določi na 4 (štiri) decimalna mesta natančno. 
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Popust bo izbrani ponudnik obračunaval od maloprodajnih cen veljavnih na dan točenja 

goriva, na bencinskem servisu na katerem je bilo prevzeto gorivo. 

Ponudniki morajo tudi upoštevati, da bo posamezni nakup goriva beležen s plačilno kartico 

(plačilnimi karticami), ki jih bo ponudnik predal naročniku po podpisu okvirnega sporazuma in 

nadalje tekom izvajanja okvirnega sporazuma (v količini glede na vsakokratne potrebe 

naročnika). Kartično poslovanje mora biti vključeno v ponudbeno vrednost, naročnik dodatnih 

stroškov kartičnega poslovanja ne bo priznaval.  

Plačilni rok je 30 brezobrestnih dni od datuma prejema mesečnega zbirnega računa, ki ga bo 

dobavitelj izstavil za dobavljeno blago v preteklem mesecu. Kot datum opravljene storitve se 

šteje zadnji dan tega meseca. Na računu ali k računu mora biti navedena ali priložena 

specifikacija nakupa goriva, ki je podlaga za izstavitev računa. 

1.17 Merilo za izbor 

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi spodaj navedenih meril: 

- popust na dieselsko gorivo do 80 točk, 

- popust na motorni bencin NMB95 do 10 točk, 

- popust na motorni bencin NMB100 do 10 točk. 

Najvišje število točk, ki jih lahko prejme posamezni ponudnik je 100. Točke se izračunavajo na 

dve decimalni mesti.  

Uporaba meril: 

 

1. merilo »popust na dieselsko gorivo« 

 

Po merilu »popust na dieselsko gorivo« ponudnik lahko prejme največ 80 točk. Pri 

navedenem merilu bo naročnik upošteval vrednost ponujenega popusta v EUR, ki jo bo 

ponudnik navedel v Obrazcu 1 – Ponudba. 

Po merilu »popust na dieselsko gorivo« bo naročnik izračunal točke na naslednji način: 

 

ponudnikov ponujeni popust v EUR na liter goriva x 80 

-------------------------------------------------------------------- 

najvišji ponujeni popust v EUR na liter goriva 

 

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najvišji 

popust v EUR na liter goriva 80 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj. 
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2. merilo »popust na motorni bencin NMB95« 

 

Po merilu »popust na motorni bencin NMB95« ponudnik lahko prejme največ 10 točk. Pri 

navedenem merilu bo naročnik upošteval vrednost ponujenega popusta v EUR, ki jo bo 

ponudnik navedel v Obrazcu 1 – Ponudba. 

Po merilu »popust na motorni bencin NMB95« bo naročnik izračunal točke na naslednji način: 

 

ponudnikov ponujeni popust v EUR na liter goriva x 10 

-------------------------------------------------------------------- 

najvišji ponujeni popust v EUR na liter goriva 

 

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najvišji 

popust v EUR na liter goriva 10 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj. 

 

3. merilo »popust na motorni bencin NMB100« 

 

Po merilu »popust na motorni bencin NMB100« ponudnik lahko prejme največ 10 točk. Pri 

navedenem merilu bo naročnik upošteval vrednost ponujenega popusta v EUR, ki jo bo 

ponudnik navedel v Obrazcu 1 – Ponudba. 

Po merilu »popust na motorni bencin NMB100« bo naročnik izračunal točke na naslednji način: 

 

ponudnikov ponujeni popust v EUR na liter goriva x 10 

-------------------------------------------------------------------- 

najvišji ponujeni popust v EUR na liter goriva 

 

Po navedenem merilu in glede na zgornji izračun bo prejel ponudnik, ki bo ponudil najvišji 

popust v EUR na liter goriva 10 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno število točk manj. 

Za naročnika pomeni najugodnejša ponudba po zgoraj navedenih merilih, tista ponudba, ki 

bo prejela najvišje število točk, ki se izračuna na način, da se seštejejo vrednosti točk 

pridobljene po merilih 1, 2 in 3.  

V kolikor bi naročnik v postopku javnega naročanja prejel najmanj dve ponudbi, ki bi dosegli 

identično, najvišje število točk po zgoraj navedenih merilih, bo naročnik sprejel ponudbo 

tistega ponudnika, ki bo prejel več točk po merilu št. 1. V kolikor bi bili ponudbi izenačeni 
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tudi po tem merilu, bo naročnik naročilo oddal tistemu ponudniku izmed zadevnih ponudb, ki 

so dosegle najvišje, identično število točk, na podlagi datuma oddaje ponudbe. Ponudba, ki je 

bila časovno oddana prej bo v tem primeru izbrana ponudba.  

1.18 Dodatna naročila 

V primeru, da bi naročnik tekom izvajanja javnega naročila za delovanje potreboval tudi drugo 

vrsto pogonskega goriva, bo to uredil z dobaviteljem, s sklenitvijo aneksa k osnovnemu 

sporazumu, v katerem bosta stranki okvirnega sporazuma določili višini popusta na novo 

določenega pogonsko gorivo. Določeni popust ne sme biti nižji od najnižjega popusta na 

pogonska goriva, ki je že dogovorjen z okvirnim sporazumom. 

V primeru morebitnih dodatnih naročil, ki bi bila nujno potrebna za izvedbo javnega naročila 

in neposredno povezana s predmetom javnega naročila, bo naročnik postopal skladno z ZJN-

3.  

1.19 Finančna zavarovanja 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna 

zavarovanja v obliki bančne garancije, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, 

oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj 

iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno 

zavarovanje pri zavarovalnicah (kavcijsko zavarovanje), ki pa se po vsebini ne sme razlikovati 

od vzorca finančnih zavarovanj v razpisni dokumentaciji. 

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa 

nosilec posla. 

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik okvirni sporazum, jamči za odpravo vseh vrst 

napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo 

področje predmeta javnega naročila. 

1.19.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti brezpogojno, brez protesta in na prvi poziv unovčljivo 

menično izjavo in menico v višini 20.000,00 EUR. 

Predložena menična izjava mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična 

izjava. Kot obvezno prilogo k obrazcu Menična izjava-resnost ponudbe mora ponudnik v 

ponudbi predložiti 1 podpisano in žigosano bianco menico. 

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati najmanj do 15.10.2018, z 

možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:  
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- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v 

ponudbi ali 

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 

o v roku, določenem s strani naročnika ne podpiše okvirnega sporazuma ali 

zavrne sklenitev ali 

o ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 

o če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv naročnika v primeru 

podaljšanja veljavnosti ponudbe. 

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta 

ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo 

naročnik tako ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja ponudb. 

 

Neunovčena menična izjava se po zaključku postopka oddaje javnega naročila vrne ponudniku 

na njegovo zahtevo. 

 

1.19.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izbrani ponudnik bo moral najkasneje v 5 (petih) koledarskih dneh od podpisa okvirnega 

sporazuma naročniku izročiti dve bianko, podpisani in žigosani menici na vsak odprt 

transakcijski račun z menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje v višini 10% 

skupne ponudbene vrednosti z davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 30 dni 

dlje od veljavnosti okvirnega sporazuma z možnostjo podaljšanja.  

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji na obrazcu Izjava o izročitvi menic z menično 

izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti lastno izjavo, da bo najkasneje v 5 

(petih) koledarskih dneh od podpisa tega okvirnega sporazuma naročniku izročil brezpogojni, 

brez protesta in na prvi poziv unovčljivi bianko menici in menični izjavi. 

 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če dobavitelj svojih 

obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu z določili okvirnega sporazuma, v dogovorjeni 

kvaliteti, obsegu ali v primeru, da dobavitelj po brez krivde naročnika odstopi od okvirnega 

sporazuma in v primeru, da naročnik po krivdi dobavitelja odstopi od okvirnega sporazuma.  
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2. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE 

 

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik 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 

od partnerjev v primeru skupne ponudbe.  

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

mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, 

izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih v ponudbi navede ponudnik, ter tudi vsak 

subjekt, katerega zmogljivosti uporablja ponudnik. 

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, vsak posamezni člani skupine ponudnikov v 

okviru skupne ponudbe, nominirani podizvajalci in subjekti, katerih zmogljivosti namerava 

uporabiti  ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3, izpolniti in priložiti izpolnjen ESPD obrazec, 

ki je priloga te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali 

del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva 

potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za 

izključitev iz 75. člena ZJN-3 in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje v skladu s 

76. členom ZJN-3. 

 

Naročnik si pridružuje pravico, da za vsakega od postavljenih pogojev zahteva dodatna 

dokazila, izjave oz. dokumente. 

2.1. Razlogi za izključitev 

 

2.1.1. Predhodna nekaznovanost 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če  je 

bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali 

odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 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) in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3. 

DOKAZILA:  

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) izpolnjena 

pooblastila Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe 

in Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe 
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Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v 

primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi 

za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje. 

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence predloži tudi sam, če odražajo zadnje stanje in 

če niso starejša od štirih mesecev, šteto od dneva oddaje ponudbe. Ne glede na to pa je 

ponudnik dolžan predložiti vse zgoraj navedene obrazce, vključno s pooblastili za pridobitev 

podatkov iz kazenske evidence.  

V kolikor gre za institucijo v drugi državi članici EU in dostop do posameznega potrdila iz te 

točke ni mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države 

(kakršne so nacionalni register javnih naročil, elektronski register podjetij, elektronski sistem 

za shranjevanje dokumentov ali predkvalifikacijski sistem) ali v primeru, da gre za institucijo v 

drugi državi, ki ni članica EU, bo moral gospodarski subjekt, na poziv naročnika, namesto 

predmetnega pooblastila predložiti potrdilo iz kazenske evidence. 

 

2.1.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco 

poslovnih subjektov iz ZIntPK 

2.1.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski 

subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov 

oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami. 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v 

primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

2.1.2.2. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-UPB2). 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v 

primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec. 

 

 

2.1.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki 

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje ponudbe 

neplačane zapadle 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 dan 
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ali prijave, ki znašajo 50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje pogoja se šteje tudi, če na dan 

oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 

dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali 

prijave. 

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v 

primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi 

za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje. 

 

2.1.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu 

je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat 

izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v 

primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. Razlog za izključitev se nanaša tudi 

za gospodarske subjekte, na kapacitete katerih se ponudnik sklicuje. 

 

2.1.5. Stanje insolventnosti 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, nad katerim se je 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, njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, njegove 

poslovne dejavnosti so začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države se je nad njim 

začel postopek oziroma nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

Pogoj se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa 

s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

 

2.2. Pogoji za sodelovanje 

 

2.2.1. Registracija dejavnosti 

Ponudnik ima ustrezno in veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v 

ponudbi, v skladu s predpisi države članice, v kateri je dejavnost registrirana in ima veljavno 
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dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je 

za opravljanje take dejavnosti na osnovi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno 

oziroma je član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež opravlja 

storitev, če je takšno članstvo potrebno.  

DOKAZILA: Ponudnik izpolni ESPD obrazec  

Pogoj se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa 

s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

 

 

2.2.2. Tehnična in strokovna sposobnost 

 

Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo. Tehnično in kadrovsko 

sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih, datiranih, žigosanih in 

podpisanih obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije in ESPD obrazcem. 

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje za sodelovanje: 

- ponudnik mora imeti najmanj en bencinski servis (servise), na katerih bo naročnik 

kupoval gorivo, na območju, kjer naročnik opravlja gospodarske javne službe  

(območje občin Domžale, Lukovica, Moravče, Mengeš, Trzin), 

- bencinski servis (servisi) na opisanem območju mora biti odprt najmanj med 8.00 in 

20.00 uro, 7 dni v tednu, saj naročnik glede na svojo dejavnost potrebuje gorivo tudi 

ob dela prostih dneh in praznikih, 

- ponudnik mora imeti možnost plačila posameznih nakupov s plačilno kartico; število 

plačilnih kartic določi naročnik v skladu s svojimi potrebami (izdelava plačilnih kartic 

je vključena v ceno); 

- možnost nakupa goriva na vseh ostalih bencinskih servisih ponudnika na območju 

Republike Slovenije. 

 

Ponudnik mora imeti zagotovljeno organizirano službo za nadzor kakovosti goriva v okviru 

lastnega laboratorija ali mora nadzor zagotavljati z drugim laboratorijem, s katerim ima 

sklenjeno pogodbo o nadzoru kakovosti goriva. 

 

DOKAZILA: Ponudnik izpolni ESPD obrazec in izpolnjene Obrazec 1-Ponudba, Obrazec 8-

Izjava o izvajanju naročila, Obrazec 13-Izjava o kakovosti  

3. Pouk o pravnem sredstvu 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 

dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali 
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prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, 

povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se 

nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne 

dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji 

ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o 

dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem 

obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega 

ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. 

člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za 

vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 

razpisno dokumentacijo, če so predmet javnega naročila blago in storitve in se javno naročilo 

oddaja po odprtem postopku 4.000,00 EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri 

Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, 

SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXXXLL. 

4. Protikorupcijsko določilo 

 

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, 

bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. 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. 

 

5. Vsebina ponudbene dokumentacije 

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in ostale dokumente, 

zahtevane v Navodilih ponudnikom, izpolnjeno Ponudbo, ESPD ter podpisan vzorec okvirnega 

sporazuma. 
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PRILOGE 
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 Obrazec 1 

  

PONUDBA 

 

št.: ________________________ 

 

Na osnovi javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku »Izbira dobavitelja 

pogonskih goriv«, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko 

_________________________________, dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

 

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

                                       1230 Domžale 

 

2. Ponudnik:    

Naslov:   

Matična številka:   

 

Identifikacijska številka:       

 

 

3. VREDNOST PONUDBE (v EUR): 

 

CENA ZA 1 LITER GORIVA 

 

 

vrsta goriva 

cena za 1 liter goriva z 

vsemi dajatvami, v EUR 

brez DDV 

ponujeni popust v % 

(na največ štiri 

decimalke) 

ponujeni popust v EUR 

(na največ štiri 

decimalke) 

cena za 1 liter goriva z 

vsemi dajatvami in 

upoštevanim popustom 

(v EUR brez DDV)  stolpec A stolpec B stolpec C stolpec D= A - C 

motorni bencin 

NMB 95 

1,079    

motorni bencin 

NMB 100 

1,158    

dieselsko gorivo 1,012    
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Izjavljamo, da bomo naročniku popust (v %) priznavali ves čas veljavnosti okvirnega 

sporazuma, najmanj v navedeni višini (v %), na vsakokratnem izstavljenem mesečnem 

zbirnem računu. Popust bomo obračunavali od maloprodajnih cen veljavnih na dan 

točenja goriva, na bencinskem servisu na katerem je bilo prevzeto gorivo. 

 

SKUPNA VREDNOST PONUDBE 

 

 

vrsta goriva 

cena za 1 liter 

goriva z vsemi 

dajatvami in 

upoštevanim 

popustom (v EUR 

brez DDV) 

ocenjena količina za 

obdobje veljavnosti 

okvirnega 

sporazuma v litrih 

vrednost ponudbe 

za gorivo glede na 

ocenjeno količino 

(v EUR brez DDV) 

 stolpec A stolpec B stolpec C = A x B 

 
motorni bencin 

NMB 95 

 15.000  

motorni bencin 

NMB 100 

 15.000  

dieselsko gorivo  600.000  

 

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR brez DDV 

(seštevek vrednosti obeh goriv glede na ocenjeno količino) 

 

VREDNOST 22% DDV  

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE V EUR z DDV  
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4. 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. 

 

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

 

V _____________, dne_______________ 

 Ponudnik: 

 ____________________________ 

Žig: (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 2 

 

 

PODATKI O PONUDNIKU  

V ponudbi nastopamo kot: ______________________________________________________ 

 (glavni izvajalec, partner ali vodilni partner) 

Podjetje/naziv:  

 

Naslov:  

 

Zakoniti zastopnik oz. oseba 

pooblaščena za podpis pogodbe: 

 

Kontaktna oseba za obveščanje 

Ime in priimek: 

Telefonska št.:  

e-pošta: 

 

 

Matična številka:  

 

Identifikacijska številka za DDV:  

 

Odgovorna oseba za podpis okvirnega 

sporazuma in funkcija 

 

 

 

Telefon:  

 

E-pošta:  

 

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: 

 

 ____________________________ 

Žig: (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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IZJAVA IN PODATKI O PODIZVAJALCU  

 

Obrazec 3 

 

 

 

Podjetje/naziv:  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik oz. oseba 

pooblaščena za podpis pogodbe: 

 

Kontaktna oseba in elektronski 

naslov 

 

Matična/identifikacijska številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Številka transakcijskega računa in 

naziv in naslov banke: 

 

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 dobavitelja (ponudnika, 

pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela oziroma dobave 

pri izvedbi javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih goriv«, plačuje neposredno na naš 

transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil dobavitelj in 

bodo priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil dobavitelj. 
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V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da 

bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu dobavitelju 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.  

 

 

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. 

 

 

Žig: Podizvajalec: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ____________________________ 

 (podpis) 

Opomba:  

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

obrazec tudi priloga k pogodbi. 

 

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca. 

 



Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 
IZBIRA DOBAVITELJA POGONSKIH GORIV 

 

27 

 

Obrazec 4 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCEM  

 

 

 

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

področju javnega naročanja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ponudnik: 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

Žig: ____________________________ 

 (podpis) 

 

 

 

Opomba: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem. 
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Obrazec 5 

 

Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe 

 

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Izbira dobavitelja pogonskih goriv«, 

objavljenem na Portalu javnih naročil dne _________________, pod št. objave 

_____________________________, izročamo naročniku Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., 

Savska cesta 34, 1230 Domžale, eno (1) bianco menico, na kateri je pooblaščena oseba za 

zastopanje:  

 

______________________                                                ____________________ 

      (podpis pooblaščene osebe) 

 

S to izjavo nepreklicno pooblaščamo Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 

34, 1230 Domžale, da izpolni to bianco menico za znesek 20.000,00 EUR, brez poprejšnjega 

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

pooblaščamo, da izpolni vse druge dele menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno 

menico skladno z namenom, zaradi katerega je bila izdana (zavarovanje za resnost ponudbe 

v skladu z razpisno dokumentacijo). Menična izjava in menica je dana brez protesta, na prvi 

poziv in brezpogojno. 

Menični znesek se nakaže na račun naročnika, Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., 

Savska cesta 34, 1230 Domžale . 

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Ponudnik 

hkrati nepreklicno pooblaščam naročnika Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska 

cesta 34, 1230 Domžale, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki 

izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem bankam ali drugi 

osebam, ki vodijo katerikoli naš račun, v breme katerega je možno poplačilo menice v skladu 

z vsakokrat veljavnimi predpisi, in banko ali drugo osebo, ki vodi račun, nepreklicno 

pooblaščamo in ji dajemo nalog, da v primeru unovčenja menice izplača menično vsoto v 

breme računa, ki ga vodi. 

Izrecno potrjujemo in soglašamo, da velja to pooblastilo in bianco podpisani menici tudi v 

primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja menic. 
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Za namen unovčevanja menic izrecno dovoljujemo in dajemo nalog vsaki banki oziroma 

drugi osebi, ki vodi naš račun, v katerega breme je možno plačilo menice v skladu z 

vsakokrat veljavnimi predpisi, da Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 

1230 Domžale, proti posredovanju kopije te menične izjave posreduje podatke o obstoju 

takega računa pri tej banki ali drugi osebi in podatke o stanju na računu. 

Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Odrekamo se vsem ugovorom proti tako 

izpolnjeni menici.  

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

menico v izplačilo najkasneje do dne 15.10.2018, z možnostjo podaljšanja. 

 

 

Kraj in datum:          Izdajatelj menice: 

  Žig: 

 

 

 

Obvezna priloga: 1 x bianco menica  
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Obrazec 6 

 

Izjava o predložitvi menične izjave z menico za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti 

 

V zvezi z javnim naročilom »Izbira dobavitelja pogonskih goriv«, objavljenem na Portalu 

javnih naročil dne _________________, pod št. objave _____________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

izjavljam, da bomo v roku 5 (petih) koledarskih dneh od podpisa okvirnega sporazuma o 

izvedbi javnega naročila naročniku izročili bianco podpisano in žigosano menico z menično 

izjavo s pooblastilom za izpolnitev v višini 10% okvirne skupne ponudbene vrednosti z 

davkom na dodano vrednost, z veljavnostjo do vključno 30 dni dlje od veljavnosti okvirnega 

sporazuma z možnostjo podaljšanja, za zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz 

okvirnega sporazuma, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na prvi poziv, ki bo skladna z 

zahtevami iz razpisne dokumentacije in skladna z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo 

obveznosti iz okvirnega sporazuma. 

 

 Kraj in datum:                                                                      Ponudnik: 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 ____________________________ 

žig: (podpis) 
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Obrazec 7 

 

Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti                                   

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec 

___________________________________________________________________________ 

izbranega ponudnika  

 

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika) 

postopka oddaje javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih goriv« nepreklicno izjavljam, 

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

lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti po okvirnem sporazumu, sklenjenim na podlagi postopka oddaje 

javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih goriv«, da skladno z določili razpisne 

dokumentacije, ponudbe in okvirnega sporazuma za predmetno javno naročilo, brez 

poprejšnjega obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________________ 

EUR. Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici. To pooblastilo 

preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Menični znesek se nakaže 

na račun naročnika, Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 

Domžale.  

Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se 

izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati nepreklicno pooblaščam naročnika 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale  da predloži menico 

na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo 

oz. pooblastilo vsem bankam ali drugi osebam, ki vodijo katerikoli naš račun, v breme 

katerega je možno poplačilo menice v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi, in banko ali 

drugo osebo, ki vodi račun, nepreklicno pooblaščamo in ji dajemo nalog, da v primeru 

unovčenja menice izplača menično vsoto v breme računa, ki ga vodi. 

Izrecno potrjujemo in soglašamo, da velja to pooblastilo in bianco podpisani menici tudi v 

primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja menic. 

Za namen unovčevanja menic izrecno dovoljujemo in dajemo nalog vsaki banki oziroma 

drugi osebi, ki vodi naš račun, v katerega breme je možno plačilo menice v skladu z 
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vsakokrat veljavnimi predpisi, da Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 

1230 Domžale, proti posredovanju kopije te menične izjave posreduje podatke o obstoju 

takega računa pri tej banki ali drugi osebi in podatke o stanju na računu. 

 

Kraj in datum:      

 Izdajatelj menice: 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

Žig: ____________________________ 

 (podpis) 

 

 

 

Obvezna priloga: 2 (dve) bianco menici 
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Obrazec 8 

IZJAVA O IZVAJANJU NAROČILA 

 

Ponudnik:_____________________________________________________ 

izjavljamo, da: 

-  bomo v kolikor bomo izbrani v tem postopku javnega naročanja, spoštovali zahteve 

naročnika in določila okvirnega sporazuma.  

- da so naši bencinski servisi opremljeni z vso potrebno tehnično opremo in napravami, 

ki omogočajo ohranjanje kakovosti goriva in kontrolo ter nadzor nad iztočeno 

količino goriva in v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki 

veljajo v Republiki Sloveniji. 

- da pri skladiščenju in transportu tekočih goriv upoštevamo vse veljavne predpise v 

Republiki Sloveniji, ki veljajo na področju tekočih goriv.  

- da imamo bencinski servis/servise na območju delovanja naročnika (to je občin 

Domžale, Lukovica, Mengeš, Trzin, Moravče) na naslednji/-h lokaciji/-ah1: 

 

bencinski servis: ___________________________________________________________________ 

naslov:   ___________________________________________________________________ 

delovni čas ob delavnikih:  od ___________________ ure do _________________ ure 

delovni čas ob sobotah:  od ___________________ ure do _________________ ure 

delovni čas ob nedeljah / praznikih: od ___________________ ure do _________________ ure 

Bencinski servis je odprt vse dni v tednu (7 dni na teden).  

 

bencinski servis: ___________________________________________________________________ 

naslov:   ___________________________________________________________________ 

delovni čas ob delavnikih:  od ___________________ ure do _________________ ure 

delovni čas ob sobotah:  od ___________________ ure do _________________ ure 

                                                

1 V kolikor ima ponudnik več bencinskih servisov kot jih je omogočeno za vpis na tem obrazcu, ponudnik 

fotokopira obrazec in ga dopolni z dodatnimi. 
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delovni čas ob nedeljah / praznikih: od ___________________ ure do _________________ ure 

Bencinski servis je odprt vse dni v tednu (7 dni na teden).  

 

bencinski servis: ___________________________________________________________________ 

naslov:   ___________________________________________________________________ 

delovni čas ob delavnikih:  od ___________________ ure do _________________ ure 

delovni čas ob sobotah:  od ___________________ ure do _________________ ure 

delovni čas ob nedeljah / praznikih: od ___________________ ure do _________________ ure 

Bencinski servis je odprt vse dni v tednu (7 dni na teden).  

 

bencinski servis: ___________________________________________________________________ 

naslov:   ___________________________________________________________________ 

delovni čas ob delavnikih:  od ___________________ ure do _________________ ure 

delovni čas ob sobotah:  od ___________________ ure do _________________ ure 

delovni čas ob nedeljah / praznikih: od ___________________ ure do _________________ ure 

Bencinski servis je odprt vse dni v tednu (7 dni na teden).  

 

Izjavljamo, da naročniku omogočamo prevzem goriva na vseh naših bencinskih servisih oz. 

bencinskih servisih, ki poslujejo v okviru naše blagovne znamke, z našo plačilno kartico, po 

pogojih, ki bodo veljali v okvirnem sporazumu.  

V _____________, dne ___________ 

 Ponudnik: 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 ____________________________ 

 (podpis in žig) 
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Obrazec 9 

 

POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH 

EVIDENC ZA PRAVNE OSEBE 

 

Pooblastitelj  

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 

Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 

postopku oddaje javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih goriv« od Ministrstva za 

pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz 

kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni bil(a) pravnomočno 

obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v 

določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 

FIRMA (NAZIV) PRAVNE OSEBE  

SEDEŽ PRAVNE OSEBE  

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE  

MATIČNA ŠTEVILKA  

ŠTEVILKA VPISA V SODNI 

REGISTER 

 

 

Kraj in datum: ___________________     Žig: 

 Ponudnik: 

 

 ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 

 ___________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 10 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC ZA FIZIČNE OSEBE2  

 

Pooblastitelj(ica) 

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 

Domžale, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 

postopku oddaje javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih goriv« od Ministrstva za 

pravosodje, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz 

kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik oz. zakonita zastopnica ni bil(a) pravnomočno 

obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

Kraj in datum: ___________________     

Pooblastitelj: 

 ____________________________ 

 (ime in priimek) 

 ____________________________ 

Žig: (podpis) 

 

                                                

2 Pooblastilo morajo predložiti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki imajo 
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 

Podatki o fizični osebi  

Ime in priimek (in 

prejšnji priimek): 

 

Funkcija fizične osebe:  

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 11 

Izjava po 35. členu ZIntPK 

 

V postopku za izvedbo javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih goriv »  

 

ponudnik: ………………………………………………………… 

 

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11). 

 

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega 

sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno 

naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem 

organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:, deležen kot poslovodja, 

član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več 

kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali 

njegovim družinskim članom kot fizično osebo. 

 

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku 

javnega naročanja, funkcionar ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso 

neposredno oz. preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.  

 

Pogodba, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je nična. 

 

 

Kraj in datum:                                            Žig:    Podpis ponudnika: 
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Obrazec 12 

 

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: 

Žig: ____________________________ 

 (ime in priimek pooblaščene osebe) 

 ____________________________ 

 (podpis) 
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Obrazec 13 

IZJAVA O KAKOVOSTI 

 

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

izjavljamo, da: 

(opomba: izpolniti ustrezno tabelo) 

 

- IMAMO ORGANIZIRANO LASTNO SLUŽBO ZA NADZOR KAKOVOSTI GORIV, ki so 

predmet  javnega naročila, in sicer: 

 

na naslovu  

odgovorna oseba za 

nadzor 
 

telefon  

elektronska pošta  
 

 

- NIMAMO ORGANIZIRANE LASTNE SLUŽBE ZA NADZOR KAKOVOSTI GORIV; ZA NAS 

IZVAJA NADZOR KAKOVOSTI GORIV: 

 

naziv laboratorija  

naslov laboratorija  

odgovorna oseba za 

nadzor 
 

telefon  

elektronska pošta  
 

 

kraj:    

 

datum:   žig podpis pooblaščene osebe 
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Obrazec 14 

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA  

 

OPOZORILO! Ponudnik mora vzorec okvirnega sporazuma na zadnji strani podpisati ter 
ožigosati, s čimer potrjuje, da se strinja z vsebino vzorca okvirnega sporazuma. 

 

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

ki ga zastopa direktor Marko Fatur 

Identifikacijska številka za DDV: SI54471656 

Matična številka: 5227739000 

v nadaljevanju: naročnik 

in 

 

______________________________________, 

ki ga zastopa   

Identifikacijska številka za DDV: 

Matična številka: 

v nadaljevanju: dobavitelj 

 

sklepata naslednji 

 

OKVIRNI SPORAZUM O NAKUPU POGONSKIH GORIV 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Stranki ugotavljata, da:  

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izbira dobavitelja pogonskih 

goriv«, objavljen na Portalu javnih naročil z dne ..................... 2018, pod št. objave 

JN……………./2018 in v Uradnem listu Evropske unije pod številko objave 

…………..………….;  
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- z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne __________ je bil izvajalec v predmetnem 

postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik; 

- da je sestavni del sporazuma razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija 

predmetnega javnega naročila ter ostale priloge. 

 

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

2. člen 

Predmet okvirnega sporazuma je nakup goriva za vozila naročnika, in sicer: 

- motornega bencina NMB 95  

- motornega bencina NMB 100 

- dieselskega goriva 

(v nadaljevanju: gorivo). 

3. člen 

Kvaliteta goriva mora odgovarjati vsem veljavnim predpisom, standardom in normativom v 

Republiki Sloveniji in deklarirani kvaliteti. 

4. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma upošteval zahteve 

naročnika, navedene v razpisni dokumentaciji in svoji ponudbi, oddani v postopku javnega 

naročanja iz 1. člena tega okvirnega sporazuma. 

III. CENA GORIVA 

5. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo gorivo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, naročniku 

prodajal po vsakokratnih veljavnih cenah na maloprodajnem bencinskem servisu, kjer bo 

naročnik prevzel gorivo, ob upoštevanju: 

  % popusta od cene pred obračunom davka na dodano vrednost za motorni bencin 

NMB95  

 % popusta od cene pred obračunom davka na dodano vrednost za motorni bencin 

NMB100 in 

  % popusta od cene pred obračunom davka na dodano vrednost za dieselsko gorivo. 

Popust naveden v prvem odstavku tega člena velja v najmanj takšni višini, kot je določena v 

prejšnjem odstavku tega člena, ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma, za vse prevzete 
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količine goriva s strani naročnika in ne glede na mesto prevzema goriva (bencinski servis 

dobavitelja). 

Okvirna vrednost tega okvirnega sporazuma (brez DDV) je razvidna iz ponudbe dobavitelja 

oddane v postopku javnega naročanja iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, in sicer 

………………………………………………………EUR. 

6. člen 

Ocenjena količina goriva navedena v razpisni dokumentaciji postopka javnega naročanja iz 1. 

člena tega okvirnega sporazuma se v času trajanja tega okvirnega sporazuma lahko 

spremeni, zviša ali zniža, glede na dejanske potrebe naročnika po gorivu. 

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v razpisni  

dokumentaciji postopka javnega naročanja iz 1. člena tega okvirnega sporazuma, ocenjene 

količine goriva. 

IV. PLAČILNI POGOJI 

7. člen 

Stranki sporazuma soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal zbirne račune enkrat 

mesečno, in sicer do 10. dne v tekočem mesecu za vso kupljeno gorivo v preteklem mesecu. 

K vsakemu mesečnemu zbirnemu računu mora biti priložena specifikacija, za vsako plačilno 

kartico, ki jo uporablja naročnik, iz katere bo razvidno kje je bil opravljen nakup, datum 

nakupa, predmet in količina nakupa. Iz računa mora biti razvidna osnovna cena, na podlagi 

katere se obračuna popust, ki omogoča naročniku nadzor nad kupljenim gorivom in 

materialom za vzdrževanje in je podlaga izstavitvi računa. 

 

Dobavitelj je dolžan k računu priložiti račune podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. 

- (opomba: odstavek bo v končnem okvirnem sporazumu, če bo dobavitelj pri izvedbi 

naročila sodeloval  s podizvajalci, ki bodo zahtevali neposredno plačilo) 

9. člen 

Naročnik bo dobavitelju plačal vsak mesečni račun v roku 30 dni po prejemu računa, ki ga 

mora dobavitelj obvezno izstaviti do 10. dne v tekočem mesecu za vse nakupe v preteklem 

mesecu, na transakcijski račun dobavitelja, ki bo naveden na izstavljenem računu. 

Pri izstavitvi računa se je potrebno sklicevati na številko pogodbe.  

V kolikor se vrednost računa ne bo skladala s podatki iz dokumentov, ki so obvezna priloga 

k računu oziroma bodo storitve opravljene neustrezno, bo naročnik račun v celoti zavrnil. Če 

naročnik reklamira del zneska po računu, se zavrne celoten račun. 
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Plačila potrjenih računov se nakazuje na transakcijski račun dobavitelja št. 

________________________________________________, odprt pri ____________________________. 

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena 

na transakcijski račun partnerja, ki je izdan finančno zavarovanje za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti.  

/tekst s podizvajalci se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/ 

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa za dobave, ki jih je opravil 

podizvajalec iz 17. člena tega okvirnega sporazuma, le-te plača, v roku iz prvega odstavka 

tega člena, neposredno podizvajalcu, in sicer na transakcijski račun podizvajalca, ki bo 

naveden na izstavljenem računu. 

- (opomba: odstavek bo v končnem okvirnem sporazumu, če bo dobavitelj pri izvedbi 

naročila po tem okvirnem sporazumu sodeloval s podizvajalci, ki bodo zahtevali 

neposredno plačilo). 

Dobavitelj je dolžan najpozneje v 60 dneh od prejeta končnega plačila s strani naročnika za 

kar se šteje plačilo mesečnega zbirnega računa, ki se nanaša na dobave opravljene v 

zadnjem mesecu veljavnosti tega sporazuma, naročniku posredovati lastno pisno izjavo in 

pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno dobavo, ki je 

neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V kolikor dobavitelj ne bo posredoval 

svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno 

dobavo, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-2. 

- (opomba: odstavek bo v sporazumu, če bo dobavitelj pri izvedbi del po tem sporazumu 

sodeloval s podizvajalcem, ki ne bo zahteval neposrednega plačila). 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo in je bilo plačilo nakazano 

na  transakcijski račun izstavitelja računa. 

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se za zadnji 

dan roka šteje naslednji delavnik.  

V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 

Stranki se dogovorita, da dobavitelj ne sme prenesti denarne terjatve na drugega 

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

10. člen 

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima izstavitelj računa pravico 

obračunati zakonske zamudne obresti. 
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V. NAKUP IN PREVZEM GORIVA 

11. člen 

Naročnik bo kupoval in prevzemal gorivo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma na 

bencinskih servisih dobavitelja na območju Republike Slovenije. 

Dobavitelj ves čas veljavnosti tega okvirnega sporazuma zagotavlja nakup in prevzem goriva 

na bencinskem servisu, ki je lociran na območju delovanja naročnika (to je občin Domžale, 

Trzin, Mengeš, Moravče in Lukovica). Obratovalni čas bencinskega servisa je najmanj od 8.00 

ure do 20.00 ure, 7 dni v tednu, tudi ob praznikih in dela prostih dnevih. 

V kolikor dobavitelj ne bo omogočal nakupa goriv pod pogoji, zahtevami in v skladu s tem 

okvirnim sporazumom, ima naročnik pravico, da brez kakršnekoli odgovornosti do 

dobavitelja, opravi nakup goriv pri drugem dobavitelju, pri čemur mora naročniku dobavitelj 

iz tega okvirnega sporazuma poravnati razliko v ceni v primeru, če bo dobavitelj dobavil 

gorivo po višji ceni. 

12. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma omogočal 

naročniku nakup goriva s plačilno kartico, brez stroškov vodenja kartičnega poslovanja in 

drugih stroškov povezanih z izdajo kartice. Plačilna kartica se izda za vsako vozilo naročnika 

posebej, razen v primeru, da se naročnik in dobavitelj ne dogovorita drugače. 

Z uporabo plačilne kartice iz prvega odstavka tega člena bo dobavitelj naročniku omogočal 

evidenco nakupov goriva. 

13. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo vsakem nakupu goriva izročil račun osebi, ki bo kupila gorivo, 

ki je predmet tega okvirnega sporazuma. 

Dejanske količine in vrste kupljenega goriva v enem mesecu se morajo ujemati s količinami 

in vrstami goriva navedenimi v mesečnem zbirnem računu iz 8. člena tega okvirnega 

sporazuma. 

14. člen 

Če se ob prejemu mesečnega zbirnega računa iz 8. člena tega okvirnega sporazuma naročnik 

ugotovi, da se količine in vrsta kupljenega goriva ne ujemajo z evidenco pri naročniku, ali da 

se količine in vrsta materiala za vzdrževanje vozila ne ujemajo z evidenco pri naročniku, 

naročnik uveljavlja pisno reklamacijo. 

Dobavitelj je dolžan vsako prejeto reklamacijo s strani naročnika rešiti najpozneje v roku 5 

delovnih dni po prejemu reklamacije. 
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Vse stroške reklamacij krije dobavitelj. 

VI. ODGOVORNOST ZA KAKOVOST GORIV 

15. člen 

Dobavitelj jamči, da bo imel ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma zagotovljeno 

kontrolo nad kakovostjo goriv, ki jih prodaja preko lastnega laboratorija ali zunanjega 

pooblaščenega laboratorija. Dobavitelj se obvezuje, da bo kontrolo kakovosti goriv izvajal v 

skladu z vsemi veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji. 

16. člen 

Dobavitelj se obvezuje naročniku povrniti vse stroške popravil vozil, v primeru, da bi okvara 

na vozilu nastala zaradi nekvalitetnega goriva, ter vso škodo nastalo zaradi nekvalitetnega 

goriva. 

VII. IZVAJANJE NAROČILA 

17. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma sam 

in preko lastnih bencinskih servisov oz. bencinskih servisov, ki delujejo pod blagovno 

znamko dobavitelja, ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma. 

 

/tekst s podizvajalci se upošteva le v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci/ 

Dobavitelj bo izvajal naročilo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma sam in z naslednjimi 

podizvajalci: 

- naziv:    

- naslov:    

- matična številka:    

- ID za DDV: SI   

- transakcijski račun SI56  pri    

- ki ga zastopa:    
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- vrsta del:    

- predmet del:    

- količina del:   

- vrednost del:    

- kraj izvedbe del:    

- rok izvedbe:    

- podizvajalec je v ponudbi  dobavitelja dne zahteval in podal soglasje, na podlagi 

katerega naročnik namesto dobavitelju poravnava njegove terjatve do dobavitelja – 

opomba: navedeno bo, če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo 

- podizvajalec  v ponudbi dobavitelja dne  ni zahteval neposrednega plačila 

njegovih terjatev do dobavitelja.– opomba: navedeno bo, če izvajalec ne bo zahteval 

neposrednega plačila 

- (opomba: podatki bodo v sporazumu navedeni za vsakega od podizvajalcev; 

odstavek bo v sporazumu v kolikor bo dobavitelj sodeloval s podizvajalci, ki bi pri 

izvedbi naročila neposredno sodelovali s podizvajalcem) 

 

Dobavitelj ne sme vključiti ali zamenjati podizvajalca, ki bi neposredno sodeloval z 

naročnikom, v dobave po tem okvirnem sporazumu, razen v primeru, da naročnik da 

soglasje za vključitev ali zamenjavo podizvajalca v dobave po tem okvirnem sporazumu, s 

sklenitvijo aneksa k temu okvirnem sporazumu, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja 

za vključitev ali zamenjavo podizvajalca v dobave po tem okvirnem sporazumu. 

 

V primeru vključitve novega podizvajalca za izvedbo tega sporazuma ali zamenjavi že 

vključenega podizvajalca, mora dobavitelj naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s 

predlogom posredovati tudi naslednje podatke: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (naziv, naslov, 

matična številka, ID za DDV, transakcijski račun, zakonite zastopnike), 

- za vsakega od predlaganih podizvajalcev izpolnjen ESPD obrazec, 

- zahtevo in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva 

oziroma izjavo, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila in 

- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 
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Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot jih 

določa zakon, ki ureja javno naročanje. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev 

novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje tega sporazuma in 

če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev za podizvajalca, ki jih je postavil naročnik v 

dokumentaciji v postopku oddaje javnega naročila iz 1. člena tega okvirnega sporazuma. 

Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v 

desetih dneh od prejema predloga. 

18. člen 

Za opravljanje dobav po tem okvirnem sporazumu je odgovoren dobavitelj, ne glede na 

število podizvajalcev, ki so vključeni v izvajanje tega sporazuma. 

Dobavitelj je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in 

njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost 

dobavitelja, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev 

podizvajalske pogodbe za katerikoli del okvirnega sporazuma ali odobritev podizvajalcu, 

da izvede katerikoli del obveznosti iz tega okvirnega sporazuma, ne odveže dobavitelja 

katerihkoli obveznosti okvirnega sporazuma. 

Če naročnik ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih del iz okvirnega 

sporazuma, lahko naročnik od dobavitelja zahteva, da zamenja v okvirnem sporazumu 

navedenega podizvajalca ali da opravlja dela po tem okvirnem sporazumu sam. 

 

VIII. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

19. člen 

 

Stranki sporazuma soglašata, da je naročnik prost zaveze nakupa pogonskih goriv po 

sporazumu, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od 

sporazuma. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa so zlasti dobaviteljeve (primeroma, 

a ne izključno): 

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, 

- prenehanje poslovanja dobavitelja, 

- neustrezno izpolnjevanje določil okvirnega sporazuma (navedeno primeroma: 

neustrezno, nepravočasno izvajanje dobav), 

- izvedba storitev oz. dobava blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in 

strokovnim zahtevam, 

- izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s sporazumom, 

- če je bilo javno naročilo, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, bistveno 

spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, 

- če je bil v času oddaje javnega naročila dobavitelj v enem od položajev, zaradi 

katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem 

dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja, 
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- bencinski servis (servisi) iz drugega odstavka 11. člena tega okvirnega sporazuma na 

območju delovanja naročnika (občin Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovica, Moravče) 

preneha s poslovanjem, 

- dobavitelj prodaja gorivo, ki ne ustreza tehničnim predpisom, normativom in 

standardom, ki veljajo v Republiki Sloveniji, 

- dobavitelj ne upošteva reklamacij glede kakovosti, vrste in količine kupljenega goriva, 

- dobavitelj ne spoštuje v svoji ponudbi ponujenega popusta za goriva pri izstavitvi 

vsakega mesečnega računa, 

- dobavitelj ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe na podlagi katere je bil izbran, 

zahtev naročnika in določil tega okvirnega sporazuma, 

- drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov. 

 

V primeru neizpolnjevanja določil tega okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki se 

nanaša na plačilo nespornih računov za kupljeno gorivo, ima dobavitelj pravico odstopiti 

od tega okvirnega sporazuma, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj 

tri mesece pred nameravanim odstopom. 

 

V kolikor bi dobavitelj odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je 

naročnik upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v celotni vrednosti ter bo zahteval  povračilo vseh stroškov in druge škode, ki 

bi jih zaradi odstopa dobavitelja imel. 

 

Ne glede na določbe prvega, drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena lahko 

naročnik brez razloga odstopi od pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti 

nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom. 

 

IX. POSLOVNA SKRIVNOST 

 

20. člen 

 

Podatki iz tega okvirnega sporazuma kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na ta okvirni 

sporazum in njegovo izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v 

skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. 

 

Dobavitelj se obvezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in 

druge podatke v zvezi z naročnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju tega okvirnega 

sporazuma in se zavezuje, da jih ne bo sporočil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo 

uporabil naprej. Dobavitelj bo svojo dolžnost varovanja informacij, dokumentov in drugih 

podatkov, vezanih na ta okvirni sporazum, razširil tudi na vse svoje delavce in na 

podizvajalce po tem okvirnem sporazumu, ki so ali bodo kakorkoli izvrševali celotno ali 

posamični del naročila po tem okvirnem sporazumu. Obveznost varovanja poslovne 

skrivnosti in varstva osebnih podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja tega okvirnega 

sporazuma, kot tudi za čas po tem. 
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V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in varstva osebnih podatkov je 

dobavitelj naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo. 

 

X. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

21. člen 

 

Okvirni sporazum je sklenjen, ko ga podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko 

naročnik prejme zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

Okvirni sporazum je sklenjen za določen čas, in sicer za čas 36 mesecev od dneva 

sklenitve tega okvirnega sporazuma.  

Izvajalec se zavezuje da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del po tem sporazumu takoj 

po veljavnosti tega sporazuma. 

 

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

22. člen 

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

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

račun dobavitelja, 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, dobavitelju 

ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.         

 

XII. SOCIALNA KLAVZULA 

23. 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 pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 

podizvajalca. 

XIII. DRUGE DOLOČBE 

24. člen 

Dobavitelj se obvezuje, da bo v roku osmih dni od dneva prejema poziva s strani 

naročnika, naročniku, v kolikor jih bo zahteval, posredoval podatke o: 
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- 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. 

 

25. člen 

Dobavitelj je dolžan najkasneje v 5 (petih) koledarskih dneh od podpisa tega okvirnega 

sporazuma izročiti naročniku bianco podpisano in žigosano menico z menično izjavo s 

pooblastilom za izpolnitev v višini 10% okvirne skupne ponudbene vrednosti z davkom na 

dodano vrednost, to je _______________________________ EUR, z veljavnostjo do vključno 30 

dni dlje od veljavnosti okvirnega sporazuma z možnostjo podaljšanja, za zavarovanje za 

dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, z oznako »Brez protesta«, plačljivo na 

prvi poziv. V primeru, da dobavitelj ne izroči naročniku menice z menično izjavo za 

zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v roku iz tega člena, se 

šteje, da ta okvirni sporazum ni sklenjen, naročnik pa bo unovčil menico z menično izjavo 

za zavarovanje za resnost ponudbe. 

Predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za 

veljavnost pogodbe. 

 

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti naročnik unovči, če dobavitelj svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v 

skladu z določili okvirnega sporazuma, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu ali v primeru, da 

dobavitelj brez krivde naročnika odstopi od okvirnega sporazuma in v primeru, da 

naročnik iz razlogov na strani dobavitelja odstopi od okvirnega sporazuma.  

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo 

potrjenih obveznosti dobavitelja do podizvajalcev. /se upošteva, če prodajalec nastopa s 

podizvajalci/ 

26. člen 

 

Pooblaščeni predstavnik naročnika, ki bo urejal vsa razmerja iz tega okvirnega 

sporazuma  je _________________________________, kontaktna oseba naročnika 

je___________________________________. 

 

S strani dobavitelja je odgovorna oseba za izvrševanje sporazuma 

_______________________________, kontaktna oseba dobavitelja je 

_________________________________________. 
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27. člen 

Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu 

dobavitelja, naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo. 

28. člen 

Vsaka od strank sporazuma lahko kadarkoli predlaga spremembe ali dopolnitve tega 

okvirnega sporazuma, ki so v skladu z določbami te razpisne dokumentacije in 

zakonodajo s področja javnega naročanja, ki se dogovorijo in uredijo pisno v obliki 

aneksov. 

29. člen 

Stranki sporazuma bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju tega okvirnega 

sporazuma reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno 

pristojno sodišče po sedežu naročnika, po pravu Republike Slovenije. 

30. člen 

Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj 

izvirnik in od katerih vsaka od strank sporazuma s prejme po dva (2) izvoda. 

31. člen 

Glede vprašanj, ki jih ta okvirni sporazum ne ureja se smiselno uporabljata razpisna 

dokumentacija naročnika in ponudba dobavitelja oddana v postopku javnega naročanja iz 

1. člena tega okvirnega sporazuma ter določila veljavnih predpisov, ki urejajo predmet 

tega okvirnega sporazuma in določila Obligacijskega zakonika. 

 

 

........................., dne ___________  Domžale, dne ____________ 

Dobavitelj:  Naročnik: 
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Ovojnica  

Spodnji obrazec je potrebno izpolniti in nalepiti na ovojnico ali ovoj, v katerem je 

ponudba. 

 

 

POŠILJATELJ: 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

______________________________ 

  

 ponudba 

 sprememba 

 umik 

 

  

NE ODPIRAJ – PONUDBA 

(JAVNI RAZPIS za oddajo javnega 

naročila blaga po odprtem postopku 

za  »Izbira dobavitelja pogonskih 

goriv«) 

(izpolni naslovnik): 

Datum prispetja:________________ 

Ura prispetja:___________________ 

Zaporedna št. ponudbe:__________ 

Podpis: _______________________ 

 NASLOVNIK: 

 

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 

 

Savska cesta 34 

 

1230 Domžale 

 

 


