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1. Predmet in podatki o javnem naročilu 

 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

(v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 47. členom ZJN-3 vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo 

svojo pisno ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu RS javnih naročil:  

 

»DOBAVA IN SERVISIRANJE RABLJENEGA VILIČARJA« 

 

Predmet javnega naročila je dobava viličarja in zagotovitev storitev servisiranja viličarja v obdobju 36 

mesecev od dobave. 

Viličar mora biti tehnično brezhiben, zelo lepo ohranjen, letnik max 2011 oz. mlajši ter ne sme imeti več 

kot 15. 000 delovnih ur. 

Ponudnik mora ponuditi tako dobavo viličarja, kot tudi storitve servisiranja, sicer se bo ponudba štela kot 

tehnično neustrezna in posledično nedopustna.  

 

Naročnik bo oddal naročilo ponudniku, ki bo oddal najugodnejšo ponudbo. 

Rok za postavitev vprašanj: 

(datum, ura, naslov):   Portal javnih naročil, 5. 12. 2018 do 10. ure 

Oddaja ponudb  

(datum, ura, naslov):   Informacijski sistem e-JN, 7. 12. 2018 do 10. ure 

Odpiranje ponudb  

(datum, ura, naslov):   Informacijski sistem e-JN, 7. 12. 2018 ob 10.30 uri 

 

Dobava viličarja je zahtevana najkasneje do 31. 1. 2019. 

 

Variantne ponudbe niso dopustne, predmet je enovit. 

 

 

2. Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb 

 

Predložitev ponudbe 

Ponudbo se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za uporabo 

funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI. Navodila za uporabo informacijskega sistema 

so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, ponudnik pa se mora pred oddajo ponudbe v 

informacijski sistem e-JN registrirati. 

Uspešno oddana ponudba v informacijskem sistemu e-JN dobi status »ODDANA«. Oddano ponudbo lahko 

do roka za oddajo ponudb ponudnik umakne in predloži drugo. Po preteku roka za oddajo ponudb ponudbe 

ni več mogoče oddati ali umakniti.  
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Odpiranje ponudb 

Ob uri, določeni za odpiranje ponudb informacijski sistemu e-JN avtomatično omogoči javni dostop do 

podatkov o ponudnikih in do podatkov v pripetem »pdf« dokumentu »Obrazec predračuna«. Javna objava 

teh podatkov se zaključi po preteku 48 ur, naročniku in vsem ponudnikom pa so ti podatki še naprej na 

razpolago. 

 

 

3. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila  

 

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si) in 

na spletnih straneh naročnika. 

 

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje 

do dne 5. 12. 2018 do 10:00 ure. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje 

do 6. 12. 2018 do 14:00 ure. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj 

navedeni način in do navedenega roka. 

 

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

oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi 

z naročilom. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika: Sebastijan Kristan, sebastjan.kristan@ko-cerod.si . 

 

 

4. Oblika, jezik in stroški ponudbe 

 

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. 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 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 

mailto:sebastjan.kristan@ko-cerod.si
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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. 

 

 

5. Veljavnost ponudbe 

 

Ponudba mora veljati najmanj do 31. 1.2019. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba 

izloči.  

 

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje.  

 

 

6. Skupna ponudba 

 

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

sodelovanje je določeno, 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. 
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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.  

 

 

7. Ponudba s podizvajalci 

 

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora v obrazec Seznam podizvajalcev 

vnesti vse zahtevane podatke o podizvajalcih. V kolikor ponudnik ne bo nastopil s podizvajalci, izpolni 

obrazec Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti obrazec ESDP 

obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju 13. določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESDP 

obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika mora predložiti 

zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik 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 

 

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 mogel 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.  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.  

 

 

8. Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov  

 



 
 

 

 

 

St
ra

n
7

 

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«, ali bo v ponudbi priložen sklep 

o varovanju poslovne skrivnosti. 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«.  

 

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. 

 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, 

so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. 

 

 

9. Posredovanje podatkov naročniku 

 

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

v 8 dneh od prejema poziva posredovati podatke o: 

- 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. 

 

 

10. 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 ESDP 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. 
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Če se ponudnik v petih (5) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, lahko naročnik šteje, da je 

odstopil od ponudbe. 

 

 

11. Finančna zavarovanja 

 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, 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, ki pa se po vsebini ne sme bistveno razlikovati od 

vzorca finančnih zavarovanj. 

 

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

 

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma 

nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega 

naročila. 

 

11.1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

Ponudnik mora za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti predložiti brezpogojno, brez protesta 

in na prvi poziv unovčljivo menično izjavo in menico v višini 10 % ponudbene vrednosti (v EUR Z DDV) 

viličarja. 

 

Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti podpisano Izjavo o izročitvi menice, ki jo bo moral 

izbrani ponudnik v roku 3 dni po podpisu pogodbe izročiti naročniku in podpiše ter ožigosa obrazec Menična 

izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

11.2. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi 

 

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje izvedbe odprave napak v garancijski dobi predložiti menično izjavo. 

Menica mora biti veljavna ves čas garancijskega obdobja, ki ga bo ponudnik ponudil v ponudbi. 

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku desetih (10) po dobavi- podpisu prevzemnega zapisnika  naročniku 

izročiti menično izjavo, ki mora po vsebini ustrezati vzorcu kot izhaja iz obrazca Menična izjava-odprava 

napak. Kot obvezno prilogo k Menični izjavi-odprava napak mora ponudnik v ponudbi predložiti podpisano 

1x bianco menico v višini 5% vrednosti končne ponudbene cene viličarja (v EUR z DDV). 

  



 
 

 

 

 

St
ra

n
9

 

 

12. Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za 

izključitev: 

 

12.1. 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 naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 

(Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in taksativno 

našteta v 75. členu ZJN-3. 

 

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

s podizvajalci pa tudi na podizvajalce. 

 

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP 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. 

 

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.  

 

12.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco poslovnih 

subjektov iz ZIntPK 

 

12.2.1. 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 ESDP obrazec 

 

12.2.2.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 ESDP obrazec 
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12.3. 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 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. 

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 ESDP obrazec 

 

12.4. 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. 

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 ESDP obrazec in predloži Pooblastilo za pridobitev 

podatkov o prekrških Inšpektorata za delo 

 

12.5. Pretekla slaba izvedba 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik od prejšnji pogodbi o izvedbi 

javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali 

so bile izvedene druge primerljive sankcij, ker so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 

izpolnjevanju ključne obveznosti. 

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 
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12.6. Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil  

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika,  če je kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri 

dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za 

sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. 

členom tega zakona. 

 

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 

 

12.7. Neupravičen vpliv na odločanje naročnika 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo ponudnik, njegov partner ali podizvajalec 

poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi 

lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče 

informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 

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 

 

12.8. Hujša kršitev poklicnih pravil 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi sredstvi izkazal, da je 

gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta. 

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.  

 

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 

 

12.9. Storitev velike strokovne napake 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo izkazalo, da je v svojem 

dosedanjem poslovanju storil veliko strokovno napako. 

Veliko strokovno napako predstavljajo strokovne in poklicne napake pri izvedbi del primerljive predmetu 

javnega naročila, ki kažejo na resno neprofesionalno obnašanje ponudnika; nekvalitetna izvedba storitev, 

izvedba storitev z neustreznimi kadri, izvajanje storitev v nasprotju s predpisi in navodili, kršitev predpisov 

področne zakonodaje ter podobno. 
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Naročnik bo veliko strokovno napako ugotavljal na podlagi pisnih dokazil;  upravičeno unovčena jamstva 

(finančna zavarovanja), pravnomočne sodne odločbe, ki kažejo na neprofesionalno in nestrokovno izvajanje 

del ter namerno kršitev določil predhodnih pogodb v zadnjih petih letih pred rokom oddaje ponudbe, 

zapisniki o nekvalitetni izvedbi storitev, izrečene sankcije z dokončnimi akti izdanih s strani pristojnih 

organov, predčasno prekinjene pogodbe zaradi ravnanj ponudnika v nasprotju z določili pogodbe. 

 

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, v delu, kjer izraža, da izpolnjuje vse 

pogoje in zahteve naročnika.  

 

12.10 Sklenitev kartelnega dogovora 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, za katerega se bo upravičeno sklepala, da je 

z drugimi gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali 

izkrivljati konkurenco, na način, kot je predvideno v 75. členu ZJN-3.  

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. 

 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE 

 

12.11. Registracija dejavnosti in dovoljenje za opravljanje dejavnosti 

 

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

 

DOKAZILO: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec. 

 

12.12. Bonitetna ocena 

 

Ponudnik mora imeti bonitetno oceno od SB1 do SB7.  

 

Ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno SB8 do SB10 bodo izločene kot nepravilne.  

 

DOKAZILO: Ponudnik predloži ustrezen BON obrazec, ki ni starejši več kot 60 dni od roka za oddajo ponudbe. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 
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12.13. Reference 

 

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih treh letih pred objavo tega 

javnega naročila že uspešno izvedel najmanj dve (2) dobavi viličarjev in izvedel najmanj dve (2) storitvi 

servisiranja viličarjev v obdobju treh (3) let pred objavo obvestila o naročilu. Za ustrezno dobavo se bo štela 

uspešno zaključena dobava viličarja enake ali višje vrednosti kot je ponudbena vrednost ponudnika po tej 

ponudbi (vrednost brez DDV).  Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh letih pred objavo obvestila o 

naročilu izvedel servisiranje viličarja.  

 

DOKAZILO: Ponudnik izpolni obrazec Reference  in za vsako vpisano referenco v izjavi predložiti dokazilo v 

obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v 

originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem 

projektu.  Obrazec Referenca in potrdilo je potrebno predložiti za dobavo viličarja in storitev servisiranja.  

 

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci 

 

12.14. Stanje insolventnosti 

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki: 

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave 

in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče o 

tem predlogu še ni odločilo; 

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega 

prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja 

sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju; 

 

Pogoj mora v primeru v primeru skupne ponudbe izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru nastopa s 

podizvajalci pa tudi podizvajalci. 

 

DOKAZILA: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESDP obrazec. 

 

12.15. Garancija 

 

Ponudnik mora nuditi garancijo vsaj 12 mesecev od dobave viličarja. 

 

DOKAZILO: Ponudnik izpolni v obrazcu Ponudbeni predračun obdobje garancije v mesecih. 
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13. Merilo za izbor 

 

Naročnik bo najugodnejšega ponudnika izbral na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe: 

a) C1 – ponudbena cena za dobavo viličarja (vrednost brez DDV) 

b) C2 – ponudbena cena servisne ure (vrednost brez DDV) 

c) C3 – garancijski doba (minimalna garancijska doba znaša 1 leto) 

 

Posamezna ponudba lahko doseže: 

po merilu  C1 največ      85 točk  

po merilu C2 največ      5 točk  

po merilu C3 največ      10 točk 

skupno število točk po merilu C1, C2 in C3 je največ        100 točk. 

Skupno število točk, ki jih prejme ocenjevana ponudba se izračuna tako, da se za vsako posamezno merilo 

izračuna število točk, ki se jih prejme iz ocenjevane ponudbe, nato pa se točke, ki jih ponudba prejme za 

vsako posamično merilo seštejejo. 

 

C1- PONUDBENA CENA 

Ponudbena vrednost mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, 

davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom 

javnega naročila.  

 

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: 

kot so stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo opreme, stroški dostave, stroški odvoza 

in morebitni drugi stroški, ki vplivajo na izračun cene.   

Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za merilo C1, bo naročnik izračunal po naslednji 

formuli: 

C1 = Cponn / Cminn * 85 

C1 – število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo C1. 

Cminn – najnižja ponudbena cena  

Cponn – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe  

 

C2- STROŠKI SERVISIRANJA 

Število točk, ki jih ponudba ocenjevanega ponudnika prejme za merilo C1, bo naročnik izračunal po naslednji 

formuli: 

C2 = Cponn / Cminn *5 

C2 – število točk, ki jih prejme ponudba ocenjevanega ponudnika za merilo C1 

Cminn – najnižja ponudbena cena  

Cponn – ponudbena cena iz ocenjevane ponudbe  

 

Ponudnik mora zagotavljati servis vozila v roku 36 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika. Cene 

servisne ure je fiksna za celotno trajanje pogodbe. Ponudba ponudnika, ki bo ponudil krajše obdobje 

servisiranja bo izločena kot nedopustna ponudba. Ponudbena vrednost z DDV mora vključevati vse 

elemente, iz katerih je sestavljena in mora vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da 

naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s servisiranjem (vrednost servisne ure). V kolikor 
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ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost po merilu C2. Pri izračunu 

ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, 

dostavo in montažo opreme ali rezervnih delov, opravljanje storitev in del v obdobju servisiranja, obisk 

serviserjev (servisni obisk), stroške dela serviserjev, kot so stroški osebja, ki skrbijo za delovanje vozil, 

zagotovitev potrebne tehnične opreme, ter vse ostale elemente, ki vplivajo na izračun cene. V ponudbeni 

ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, 

preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov vse do primopredaje servisirane opreme. 

 

Ponudnik izpolni Ponudbo. 

 

Ponudnik lahko zaračuna polno servisno uro, če izvaja storitev več kot 45 minut, sicer sorazmerni del.  

 

 

C3-GARANCIJSKA DOBA 

 

Ponudnik, ki bo nudil daljšo garancijsko dobo od 12 mesecev po prevzemnem zapisniku bo prejel 

naslednje število točk: 

 

Več kot 12 mesecev do 18 mesecev  2 točki 

Več kot 18 mesecev do 24 mesecev  4 točke 

Več kot 24 mesecev do 30 mesecev  6 točk 

Več kot 30 mesecev do 36 mesecev  8 točk 

Več kot 36 mesecev    10 točk 

 

 

Ponudnik mora izpolniti Ponudbo in obrazec predračuna.  

V ponudbi mora ponudnik navesti podatke o proizvajalcu, znamki in modelu viličarja.  
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14. Tehnične zahteve 

 

Ponudnik mora ponuditi viličar, ki zahteva spodaj navedenim tehničnim zahtevam: 

 

Tehnične karakteristike viličarja:  

1. Letnik max 2011 ali mlajši 

2. Delovne ure: max 15.000 

3. Lovilec isker 

4. Pogonski motor: Diesel, moči najmanj 50 kW 

5. Nosilnost najmanj 4.000 kg pri 500 mm razdalje od obremenitvenega težišča 

6. Pogon Hidrostatični, brezstopenjska vožnja naprej in nazaj 

7. Vodenje (naprej, nazaj) Hidrostatično, enopedalni sistem 

8. Krmiljenje (dvig, spust)  Elektronsko 

9. Armaturna plošča: Da, prikaz števila obratovalnih ur, oljnega pritiska ter temperature  

10. Mesto upravljanja: Voznikovo mesto zaščiteno z varnostnim okvirjem, popolnoma zaprta, 

ogrevana kabina, možnost prezračevanja. Voznikov sedež mora biti vzmeten, z varnostnim pasom 

11. Kolesa; število spredaj/zadaj, gume 4+2, polne gume super elastik 

12. Vzvratna ogledala: Da 

13. Žarometi: Delavni žarometi 2x spredaj in 2x zadaj 

14. Opozorilni signali: Varnostna utripajoča luč na strehi, akustični signal pri vzvratni vožnji 

15. Dvižna višina : Minimalno 4500 mm 

16. Dimenzije vilic: 1 komplet minimalno 1200x120x45 mm 

17. Bočni pomik vilic: Da, minimalno +/- 100 mm 

18. Višina dvižnega jambora - zloženo Maksimalno 3300 mm 

19. Klimatska naprava: Da 

 

Viličar mora ustrezati vsem veljavnim predpisom.  

Ponudbi morajo biti priloženi vsi pridobljeni certifikati kakovosti. Ponudnik mora ponudbi predložiti tudi 

katalog iz katerega so razvidne tehnične specifikacije ponujenega viličarja. Katalog mora vsebovati 

fotografijo ter opis ponujenega blaga. 

 

15. Pravna podlaga 

 

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno upoštevati: 

- Zakon o javnem naročanju (Ur.l RS, št 91/15, 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3); 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št 43/2011, s 

spremembami, v nadaljevanju: ZPVPJN), 

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami, v nadaljevanju: OZ); 

- vsa veljavna zakonodaja, ki ureja področje predmeta javnega naročila. 

 

 

16. Pouk o pravnem sredstvu 

 

Skladno s 25. členom ZPVPJN se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 

ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v roku petih delovnih dni po roku za oddajo ponudbe. Zahtevek 



 
 

 

 

 

St
ra

n
1

7
 

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, postopku s predhodnih ugotavljanjem 

sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objav, ali 

konkurenčnem dialogu 1.500,00 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 16110-7111290XXXXX. 

 

17. Vsebina ponudbene dokumentacije 

 

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

navodilih ponudnikom, izpolnjen predračun v prilogi Obrazec predračuna ter podpisan vzorec pogodbe. 

Ponudniki v vseh zahtevanih obrazcih izpolnijo prazna polja in vsebine, ki so predvidene za vnos podatkov s 

strani ponudnikov. V kolikor posamezna prazna polja in vsebine ne pridejo v poštev za ponudbo mora 

ponudnik ta mesta bodisi pustiti prazna, bodisi jasno označiti, da za ponudbo niso primerna (npr. prečrtati). 

Ponudnik mora v svoji ponudbi priložiti ustrezno izpolnjene obrazce in vse ostale zahtevane dokumente.  

Priloge: 

- Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe  

- Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe  

- Ponudba 

- Obrazec predračuna  

- Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

- Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  

- Izjava o predložitvi menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi  

- Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku  

- Potrdilo o referenčnem projektu - dobava  

- Potrdilo o referenčnem projektu - servisiranje  

- Izjava po 35. členu ZIntPK  

- Vzorec pogodbe  
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Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe  

Ponudnik:  

Polni naziv podjetja:  

Sedež in njegova občina:  

Št. vpisa v sodni register:  

Št. vložka:  

Matična številka podjetja:  

Naročnik: 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o.,  

Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

Pooblastitelj(ica) 

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku__________________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja« od 

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

kazenske evidence, da  pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da oseba, ki je član upravnega, vodstvenega 

ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bil(a) 

pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih ni bil(a) pravnomočno obsojen(a) zaradi kaznivih dejanj, ki so 

opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

a) Ime in priimek  podpis  

EMŠO  

datum in kraj 

rojstva  

stalno / začasno 

bivališče  

državljanstvo  

 

 

Kraj:           Podpis: 

Datum:   
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Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe 

 

Pooblastitelj  

____________________________________________________________________ 

daje soglasje naročniku ______________, da skladno 75. členom ZJN-3 za potrebe preverjanja izpolnjevanja 

pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja« 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. 

 

 

Ponudnik:  

Polni naziv podjetja:  

Sedež in njegova občina:  

Št. vpisa v sodni register:  

Št. vložka:  

Matična številka podjetja:  

Naročnik: 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o.,  

Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

 

 

 

 

 

Kraj:     Žig:     Podpis: 

Datum:   
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PONUDBA ŠT. ______ 

  

PONUDNIK (naziv in naslov):  

matična št., davčna št.:  

e-pošta:  

Odgovorna oseba za podpis 

ponudbe:  

Odgovorna oseba za podpis 

pogodbe:  

 

ki v postopku oddaje javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja« oddajam ponudbo, 

podajam ponudbeno ceno za _______________________________________________ (navedba 

proizvajalca, znamke, modela viličarja): 

 

Ponudbena cena za dobavo viličarja brez DDV v EUR  

Vrednost DDV  

Ponudbena cena za dobavo viličarja skupaj z DDV  

 

Ponudbena cena servisne ure znaša: 

Ponudbena cena servisne ure brez DDV v EUR  

Vrednost DDV  

Ponudbena cena servisne ure skupaj z DDV  

 

Garancijska doba: 

 

Nudimo garancijo na predano vozilo v obdobju_____ mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika. 

 

 

Kraj in datum:                                                                     žig  in  podpis odgovorne osebe                                   
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Izjava o predložitvi menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

 

V zvezi z javnim naročilom Dobava in servisiranje rabljenega viličarja, objavljenem na Portalu javnih naročil 

dne ____________, pod št. objave  

___________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

izjavljam, da bomo v roku 3 dni po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila naročniku izročili menično 

izjavo z bianco menico skladno z vzorcem Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

                                                                               

Kraj in datum:                                                                                        Žig in podpis ponudnika 
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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 »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja« 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam KOCEROD družbo za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 

108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po pogodbi, sklenjeno na podlagi postopka oddaje 

javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja«, da skladno z določili razpisne dokumentacije, 

ponudbe in pogodbe 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 in se 

zavezuje menico plačati, ko dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 30 dni po poteku veljavnosti 

pogodbe. Menični znesek se nakaže na račun KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska 

Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, št.___________________________. 

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

»BREZ PROTESTA«. Ponudnik hkrati pooblaščam KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska 

Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem 

banki izplačilo take menice. Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz 

naslednjih mojih računov: 

 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 

pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  

 

Kraj in datum:  Izdajatelj menice: 

 

Žig: 

 

 Podpis: 

 

 

 

 

 

Obvezna priloga: bianco podpisana ter žigosana menica. 

 

 
Opomba: Ponudnik vzorec potrdi s podpisom in žigom. Podatkov ni potrebno vpisovati, prav tako ni potrebno prilagati menice! 

  



 
 

 

 

 

St
ra

n
2

3
 

Izjava o predložitvi menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi 

 

 

V zvezi z javnim naročilom Dobava in servisiranje rabljenega viličarja, objavljenem na Portalu javnih naročil 

dne ____________, pod št. objave  

___________________________________________________________________________ 

(naziv in naslov ponudnika) 

 

izjavljam, da bomo v roku desetih (10) po dobavi viličarja naročniku izročili menično izjavo z bianco menico 

skladno z vzorcem Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku. 

                                                                               

Kraj in datum:                                                                                        Žig in podpis ponudnika 
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Menična izjava za odpravo napak v garancijskem roku  

 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma pooblaščenec izbranega ponudnika /dobavitelja  

 

(firma in sedež družbe oz. samostojnega podjetnika) 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam KOCEROD družbo za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 

108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot 

zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ________ po pogodbi _________________, sklenjeno 

na podlagi postopka oddaje javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja«, da skladno z 

določili razpisne dokumentacije,  ponudbe in pogodbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega 

obvestila izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek _____ EUR (5% končne pogodbene vrednosti 

viličarja).  

Izbrani ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko 

dospe, v gotovini. To pooblastilo preneha veljati 60 dni po poteku obdobja garancije, kot smo ga navedli v 

ponudbi. 

Menični znesek se nakaže na račun KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 

108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, št._____________________________, odprt pri banki 

 

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

klavzulo »BREZ PROTESTA«.  

Ponudnik hkrati pooblaščam naročnika KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 

108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki 

izplačilo take menice.  

Tako dajem nalog za plačilo oz. pooblastilo vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 

pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  

Datum:         Podpisnik (ime in priimek) 

             Podpis in žig: 

 

Obvezna priloga: bianco menica 
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Reference - dobava 

 

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja«, priglašamo sledečo 

reference : 

 

  

Naziv reference   

 

 

Pogodbeni partner  

 

 

 

Predmet in čas trajanja pogodbe   

 

 

Predmet pogodbe (vpiše se vrsta blaga)  

  

Vrednost pogodbe (brez DDV)  

Vrednost referenčnih dobav po pogodbi (brez z DDV), v kolikor je referenčni projekt obsegal tudi drugo 

vrsto blaga/storitev.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:                                            Žig:    Podpis ponudnika: 
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Potrdilo o referenčnem projektu - dobava   

 

 

 

Naročnik kateremu je ponudnik opravil dobavo  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(navede se naziv referencodajalca) 

 

 

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt  

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

izvedel dobavo viličarja 

……………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………… 

 

(navede se znamka, model) 

  

v obdobju od ……………….. do………………..  

 

v celotni vrednosti …….…………………………………………….EUR brez DDV 

 

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot 

strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi izvedeno dobavo. 

 

Kontaktna oseba naročnika: ……………………………………………………………… 

 

Telefon ………………………………………………….. 

 

E-naslov ………………………………………………… 

 

Kraj in datum: ……………………………………… 

 

 

Žig in podpis naročnika 
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Reference - servisiranje 

 

V postopku oddaje javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja«, priglašamo sledečo 

reference : 

 

  

Naziv reference   

 

 

Pogodbeni partner  

 

 

 

Predmet in čas trajanja pogodbe   

 

 

Predmet pogodbe (vpiše se vrsta storitve)  

  

Vrednost pogodbe (brez DDV)  

Vrednost referenčnih storitev po pogodbi (brez z DDV), v kolikor je referenčni projekt obsegal tudi drugo 

vrsto blaga/storitev.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum:                                            Žig:    Podpis ponudnika: 
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Potrdilo o referenčnem projektu - servisiranje   

 

 

 

Naročnik kateremu je ponudnik storitve servisiranja  

 

………………………………………………………………………………………………… 

(navede se naziv referencodajalca) 

 

 

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt  

 

………………………………………………………………………………….. 

 

 

izvedel storitve  

……………………………………………………………............................................ 

……………………………………………………………………………………… 

 

(navede se opis storitve) 

  

v obdobju od ……………….. do………………..  

 

v celotni vrednosti …….…………………………………………….EUR brez DDV 

 

ter v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot 

strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi izvedeno storitve. 

 

Kontaktna oseba naročnika: ……………………………………………………………… 

 

Telefon ………………………………………………….. 

 

E-naslov ………………………………………………… 

 

Kraj in datum: ……………………………………… 

 

 

Žig in podpis naročnika 
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Izjava po 35. členu ZIntPK  

 

 

V postopku za izvedbo javnega naročila za   »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja«  

 

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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Vzorec pogodbe 

 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj 

Gradcu, ki ga zastopa mag. Ivan Plevnik kot naročnik, 

Identifikacijska številka za DDV: SI94050198 

Matična številka: 6086381 

TRR: IBAN SI56 0317 5100 0440 651, SKB d.d. (v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

ponudnik: _________________________________________________________________ 

ki ga zastopa _______________________________________________________________ 

Matična številka: _________________________________________ 

Identifikacijska št. (ID za DDV): _______________________________  

Transakcijski račun (TRR): _______________________________________odprt pri 

_____________________________________________ 

(v nadaljevanju: izvajalec ali dobavitelj) 

 

P O G O D B O  O  D O B A V I  I N  S E R V I S I R A N J U  V I L I Č A R J A 

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

Stranki ugotavljata, da:  

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila »Dobava in servisiranje rabljenega viličarja« 

objavljen na Portalu javnih naročil z dne ................ 2018, pod št. objave JN……………./2018. 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 pogodbe razpisna dokumentacija, ponudbena dokumentacija predmetnega 

javnega naročila in ostale priloge. 

 

 

PREDMET POGODBE 

 

2. člen 

 

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo dobavo in servisiranje viličarja v obdobju 

treh let od podpisa te pogodbe.  
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POGODBENA CENA 

 

3. člen 

 

Pogodbena cena dobave viličarja znaša ____________ EUR (brez DDV) oz. _______________ EUR skupaj z 

DDV. 

 

Pogodbena cena servisne ure znaša ____________ EUR (brez DDV) oz. _______________ EUR skupaj z DDV. 

 

Pogodbena vrednost brez DDV vključuje vse elemente, iz katerih je sestavljena in vključuje vse stroške, 

davke tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V 

pogodbeni ceni viličarja so upoštevani vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: dobavo, dostavo in montažo 

rezervnih delov, opravljanje storitev in del v garancijski dobi in obdobju servisiranja, stroške dela serviserjev, 

kot so stroški osebja, ki skrbijo za delovanje vozil, zagotovitev potrebne tehnične opreme, ter vse ostale 

elemente, ki vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in 

pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu 

in drugih stroškov vse do primopredaje. 

 

Pogodbena cena servisne ure ne vključuje stroškov potrošnega materiala in rezervnih delov potrebnih za 

servisiranje viličarja. 

 

Pogodbena cena za stroške servisiranja je za čas trajanja pogodbe fiksna in je veljavna za ves čas trajanja 

obdobja servisiranja. 

 

Izvajalec lahko zaračuna polno servisno uro, če izvaja storitev več kot 45 minut, sicer sorazmerni del.  

 

Opravljeno bo izvajalec servisiranja opravil po dejansko izvršenih količinah. 

 

 

ROK DOBAVE IN IZVAJANJA SERVISNIH STORITEV 

 

4. člen 

 

Izvajalec bo viličarja, ki je predmet te pogodbe dobavil najkasneje do 31. 1. 2019.  

Izvajalec se obvezuje, da bo servis izvedel v roku 48 ur od prejema naročila na redni servis. 

Izvajalec si prizadeva, da bo druge okvare na vozilu čim prej popravil. Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 

3 dni po prejemu obvestila o okvari viličarja popraviti, oziroma ob soglasju naročnika v daljšem časovnem 

obdobju. 

 

Pred začetkom vsakokratnega popravila je dolžan izvajalec naročnika obvestiti o času trajanja potrebnega 

za dobavo opreme in servisiranje. 

 

V primeru da vozilo ni popravljeno v istem dnevu, mora izvajalec zagotoviti nadomestnega viličarja. Stroški 

dostave viličarja na lokacijo naročnika bremenijo izvajalca. 
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OBVEZNOST NAROČNIKA 

 

5. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da bo ob podpisu pogodbe: 

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za izvajanje 

storitev servisa pomembne, 

- imenoval odgovornega predstavnika naročnika. 

 

V času izvedbe pogodbe  se naročnik obvezuje: 

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo, 

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 

na izvršitev prevzetih obveznosti. 

 

 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

6. člen 

 

Izvajalec se obvezuje: 

- da bo opravil dobavo viličarja najkasneje do 31. 1. 2019; 

- da bo dobavljen viličar ustrezal vsem veljavnim predpisom,  

- izvajalec mora naročniku posredovati tehnično dokumentacijo ter navodila za uporabo in 

vzdrževanje v slovenskem jeziku. 

 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z 

razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 

Izvajalec se obvezuje, da bo storitve po potrebi pa bo dela izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, 

ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. 

 

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi 

javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev menice za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

7. člen 

 

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo: 

- vsa dela izvajal v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in z dobrimi običaji v skladu 

z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo, 

- izvajalec se zaveže poskrbeti za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih 

kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno 

odgovornost, 
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- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in 

pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema 

polno odgovornost, 

- obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del, 

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo servisnih storitev,  

- v okviru garancije in garancijskega obdobja odpravljal morebitne pomanjkljivosti vgrajenega blaga, 

ki se raztezajo na vse karakteristike, kot izhajajo iz tehničnih zahtev, določenih v popisu del ter na 

brezhibno delovanje vseh vgrajenih rezervnih delov in na odpravo posledic nastalih zaradi 

neustrezne vgradnje opreme, 

- zagotavljal servisne storitve tudi v času garancije na vgrajene rezervne dele, po ceni za servisiranje, 

dogovorjenih s to pogodbo, četudi se obdobje garancije razteza preko veljavnosti te pogodbe, 

- rezervne dele dobavljal po veljavnem ceniku izvajalca z upoštevanjem vseh akcijskih in drugih 

popustov. 

 

V kolikor ponudnik ne bo mogel izvesti servisa na lokaciji naročnika bo prevoz v servisno delavnico opravil 

izvajalec sam. Stroški prevoza viličarja v servisno delavnico in nazaj na lokacijo naročnika bremenijo 

izvajalca. 

 

V kolikor izvajalec ne bo upošteval navodil naročnika in zavez po tej pogodbi ga lahko naročnik unovči 

finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma dela na stroške izvajalca poveri 

drugemu. 

 

Izvajalec je dolžan vsa začeta dela voditi tako, da neugodne vremenske razmere ne povzročijo škode na 

vozilu. 

 

 

ROKI PLAČIL 

8. člen 

 

Plačilo za dobavo viličarja bo naročnik izvedel v naslednjih rokih: 

- ob podpisu pogodbe, najkasneje do 31. 12. 2018 v višini 1/2 vrednosti viličarja (z DDV), 

- ob prevzemu viličarja, do 31. 1. 2019 v višini 1/2 vrednosti viličarja (z DDV). 

 

Opravljena dela servisa bo izvajalec obračunal po vsakokratnem servisu. Naročnik bo vsa naročena dela 

servisa po tej pogodbi plačal izvajalcu po končani izvedbi posameznega naročila in prevzemu le-teh s strani 

naročnika, najkasneje v roku 30 dni od prejema računa. 

 

Šteje se, da so vsa dela po posameznem naročilu izvedena, ko je podpisan poročilo o izvedenih servisnih 

storitvah. 

 

Izvajalec za izvedbo servisiranja oziroma dobave in montaže rezervnih delov naročniku izstavi račun v roku 

5 (petih) dni po potrjenem poročilu o izvedenih storitvah servisiranja s strani pooblaščene osebe naročnika.  

  

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci je obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi, ki jih 

je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Roki plačil za podizvajalce so enaki kot za izvajalca. 
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NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 

 

9. člen 

 

Naročnik bo izvajalcu za opravljeno dobavo in servisne storitve plačal v rokih navedenih v 8. členu. 

 

Naročnik se zavezuje znesek iz potrjenega računa nakazati na transakcijski račun izvajalca št. 

________________________, odprt pri ____________________________. 

 

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo 

organizaciji, pri kateri ima svoj račun. 

 

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti. 

 

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. 

situacije podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil podizvajalcem. Naročnik bo znesek s strani 

glavnega izvajalca potrjene račune nakazal neposredno podizvajalcem. 

 

 

PREVZEM DEL 

 

10. člen 

 

Ob prevzemu (dobavi blaga oz vsakokratnemu opravljenemu servisu) so naročnik ter izvajalec dolžni 

pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se vpišejo v poročilo o prevzemu in se 

sporazumno določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v poročili. Če izvajalec ne odpravi napak v 

dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za 

pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del, ki mora biti 

brezpogojno in nepreklicno in mora veljati do predvidenega datuma po dokončanju pogodbenih del. 

 

Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih 

stroškov. 

 

Če izvajalec ne odpravi ugotovljenih napak v določenem roku, je po načelu dobrega gospodarja upravičen 

naročnik na račun izvajalca naročiti odpravo pri drugem izvajalcu. 

 

Za pokritje stroškov drugega izvajalca ima naročnik pravico unovčiti menico za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

 

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti bančne garancije, je izvajalec dolžan podaljšati 

veljavnost menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer 

lahko naročnik uveljavi menico upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru 

se morebitni presežek po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun izvajalca. 
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Izvajanje kakršnih koli posegov na napravah brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno 

dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo 

strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca 

ponujene opreme. V času veljavnosti garancije bo izvajalec v opremo bo vgrajeval originalne rezervne dele 

in potrošni material, na katero daje garancijo, skladno z zakonom, po preteku garancijskega obdobja pa 

lahko, samo na podlagi predhodnega soglasja naročnika, vgradi rezervne dele in potrošni material 

primerljive kakovosti. 

 

V kolikor izvajalec tekom izvajanja pogodbenega razmerja krši zahteve v zvezi z odzivnim časom, popravila, 

ali popravila ne izvaja z usposobljenim serviserjem, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen, 

unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročiti popravilo pri drugem 

izvajalcu in celotno vrednost popravila zaračunati izvajalcu, oziroma zahtevati odškodnino po pravilih 

civilnega prava. 

 

 

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

11. člen 

 

Izvajalec mora najkasneje v roku osmih dni po sklenitvi pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro 

izvedbo del v višini ______ EUR , kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko 

unovči: 

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi, 

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi, 

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe, 

- v primeru, da ne izvaja obveznosti po tej pogodbi 

- v primeru, da ne izvaja servisiranja v obdobju 36 mesecev od dobave vozila oziroma ga ne izvaja 

po dani ponudbi. 

 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno 60 dni več, kot je veljavnost te 

pogodbe. 

 

 

GARANCIJSKA DOBA 

 

12. člen 

 

Predmet pogodbe je dobava viličarja in storitve servisiranja ter odprava vseh napak in pomanjkljivosti v času 

garancijske dobe na posamezno blago. Garancijska doba znaša ________mesecev. 

 

Izvajalec jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala 

zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstno blago. 
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Izvajalec jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično 

brezhibne. 

 

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, 

mora izvajalec v okviru pogodbenega roka dokončanja izvesti potrebne zamenjave, spremembe oz. 

popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti.  

 

Izvajalec mora v  okviru garancijske dobe za posamezno blago odpravljati napake dobavljene in montirane 

opreme ter  zagotavljati servisiranje. V primeru, da bo pred potekom veljavnosti te pogodbe v vozilu 

vgrajeno blago, katerega garancija velja po poteku veljavnosti pogodbe, bo mogel izvajalec naročniku 

predložiti menično izjavo v vrednosti 5% pogodbene vrednosti (s bianco menico) z veljavnostjo, kot traja 

garancijsko obdobje.  

 

Izvajanje kakršnih koli posegov na napravah brez ustreznega naloga naročnika, se šteje za samovoljno 

dejanje izvajalca in predstavlja hujšo kršitev te pogodbe. Izvajalec se zavezuje, da bodo vso opremo 

strokovno in kvalitetno vzdrževali le strokovno usposobljeni serviserji, ki izpolnjujejo pogoje proizvajalca 

ponujene opreme. V času veljavnosti garancije bo izvajalec v opremo bo vgrajeval originalne rezervne dele 

in potrošni material, na katero daje garancijo, skladno z zakonom, po preteku garancijskega obdobja pa 

lahko, samo na podlagi predhodnega soglasja naročnika, vgradi rezervne dele in potrošni material 

primerljive kakovosti. 

 

13. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski 

dobi odpravil v dogovorjenem roku. 

 

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti 

naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del. V primeru, da se v 

garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan 

podaljšati veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času. Če 

izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, 

oziroma, če blago po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne dosežejo garantirane tehnične 

kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca 

iz te pogodbe.  

 

 

ODSTOP OD POGODBE 

 

14. člen 

 

Če izvajalec ne opravlja del v skladu s to pogodbo in ponudbeno dokumentacijo ter pri delu ne upošteva 

veljavne zakonodaje ali navodil naročnika, če dobavlja in montira opremo brez ustreznih z zakonodajo 
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predpisanih listin in dokazil in pri tem nastane škoda, sme naročnik odstopiti od pogodbe ter zahtevati 

povrnitev nastale škode, odstop pa učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno obvestilo o odstopu. 

 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

15. člen 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku; 

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

 

Pogodba preneha veljati, če izvajalec krši okoljsko, delovno in socialno zakonodajo. 

 

 

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 

16. člen 

 

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika 

opravljal pooblaščeni predstavnik ________________________________________ 

na strani izvajalca pa __________________________________________________________. 

 

 

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI 

 

17. člen 

 

Kot poslovno skrivnost je dobavitelj dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, 

ki so predmet te pogodbe. 

 

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo dobavitelja in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te 

pogodbe. 
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REŠEVANJE SPOROV 

 

18. člen 

 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če 

spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Slovenj 

Gradcu. 

 

 

KONČNE DOLOČBE 

 

19. člen 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in začne veljati, ko naročnik prejme 

zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba je sklenjena za obdobje 36 mesecev. 

 

 

20. člen 

 

Ta pogodba je napisana v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1 (en) 

izvod. 

 

Priloga: Ponudba in ponudbeni predračun 

V________________ dne: __________  V Mislinjski Dobravi,  

 

 

 

 

 

Številka: _________________________ Številka: ____________________ 

 

DOBAVITELJ / IZVAJALEC:   NAROČNIK: 

      Kocerod d.o.o. 

________________________   mag. Ivan Plevnik, direktor 

 
Opomba: Ponudniku vzorca pogodbe ni potrebno izpolniti, mora pa parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati! 
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PODATKI O LASTNIŠKIH DELEŽIH IN POVEZANIH DRUŽBAH 

na podlagi šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 

45/10 in naslednji) 

PODATKI O PONUDNIKU: 

Naziv ponudnika:   

Sedež ponudnika:  

Matična številka:   

Davčna številka:   

 

Lastniški deleži (navedite lastnike in  njihove deleže; za fizične osebe naj izjava vsebuje ime in priimek, naslov 

prebivališča in delež lastništva) 

 Naziv in naslov:  Delež v %: 

Ustanovitelji:   

Družbeniki:   

Tihi družbeniki:   

Delničarji:   

Drugi lastniki:    

 

Kraj in datum:  Odgovorna oseba: 

 

Žig: 

 

  

 Podpis: 

 

 

 

 


