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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. (v nadaljnjem besedilu imenovan: naročnik, sklenitelj, 
zavarovanec), razpisuje izbor izvajalca za ZAVAROVALNE STORITVE, ki zajemajo sklenitev 
zavarovalne pogodbe za zavarovanje premoženja in premoženja v upravljanju zavarovanje za 
obdobje 5 let (za leta 2015 – 2019) po naslednjih vrstah (sklopih): 
 

1. ZAVAROVANJE TEMELJNJIH POŢARNIH NEVARNOSTI in DODATNE POŢARNE 
DEJAVNOSTI, 

2. ZAVAROVANJE STEKLA, 
3. ZAVAROVANJE VLOMA IN ROPA, 
4. STROJELOMNO ZAVAROVANJE, 
5. ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI. 

   
Na podlagi 30a. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 
18/2011, 43/12, 90/12 in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi ponudnike, da v skladu z 
zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo svojo pisno ponudbo za oddajo naročila storitev v 
postopku oddaje naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca zavarovalniških storitev. Predmetno 
naročilo je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. JN11398/2014, dne, 05.12. 2014. 
 
Kot ponudnik ali skupina ponudnikov lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana 
za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter 
izpolnjuje ostale pogoje za udeleţbo (sposobnost), določene po 41. do 49. členu ZJN-2, ki so 
navedeni v razpisni dokumentaciji, ob tem, da mora ponudnik priloţiti ponudbi dokumente, zahtevane 
v razpisni dokumentaciji. 
 
Ponudnik mora predloţiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloţi samostojno 
ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. 
 
 

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

1. IZJAVE, GARANCIJE, OBRAZCI 
 
Vse izjave, garancije, obrazce, pogodbe in ostale dokumente, ki so navedeni oziroma priloţeni k 
razpisni dokumentaciji, je potrebno naročniku dostaviti v ponudbi. V nasprotnem primeru bo moral 
naročnik ponudbo dopolniti, razen dokumentov, ki se veţejo na merila. 
 
 

2. RAZPIS 
 
Javni razpis za oddajo javnega naročila blaga se izvaja na podlagi:  

 Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10; 18/11, 43/12, 
90/12, 19/14; v nadaljevanju ZJN-2),  

 Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
19/2014, v nadaljevanju ZJN-2E) 

 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 
– ZTP-D in 63/13; v nadaljevanju ZPVPJN),  

 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe; v nadaljevanju OZ),  

 Zakona o zavarovalništvu (Uradni list. RS, št. 99/2010 in spremembe; v nadaljevan-ju 
ZZavar),  

 Skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in javnih financ, 

 Skladno z ostalimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 
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3. OBLIKA PONUDBE 
 
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku. 
Tuji ponudniki jamčijo za pravilnost prevoda ponudbe v slovenski jezik. Morebitne napake v prevodu 
gredo izključno v breme ponudnika. 
 
 

4. IZDELAVA PONUDBE 
 
Ponudba mora biti napisana ali tipkana z neizbrisnim črnilom in podpisana s strani osebe, ki je 
nedvoumno pooblaščena s strani ponudnika in ţigosana. 
 
Zaţeleno je: 

 da so vsi dokumenti in priloge priloţeni v ponudbi pripravljeni tako, da jih ni mogoče naknadno 
vloţiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, 
 da so zahtevana dokazila vloţena tako, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če 
se dokument sestoji iz več listov (omogočeno listanje). 

 
 

5. POPOLNA PONUDBA 
 

5.1. Predloţitev popolne ponudbe 
 
Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 
primerna ter bo vsebovala vse, v razpisni dokumentaciji zahtevane podatke. Vse prepozne in 
nepravilno opremljene ponudbe naročnik zavrţe in jih izloči iz nadaljnje obravnave ter neodprte vrne 
ponudnikom. 
 
V kolikor naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovi, da je ponudba formalno 
nepopolna, mora dopustiti in omogočiti dopolnitev take ponudbe. Naročnik od ponudnika zahteva 
dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne more sam preveriti. Če ponudnik 
v roku, ki ga določi naročnik, ponudbe ustrezno ne dopolni, mora naročnik tako ponudbo izločiti. Ob 
tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili drugega odstavka 78. člena ZJN-2 ne sme 
dopustiti ponudniku, da bi spreminjal: 

 svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru meril, 

 tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 

 
Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik, ob pisnem soglasju ponudnika, popraviti očitne 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na 
enoto ne smeta spreminjati. Ob vsem zgoraj navedenem, bo naročnik upošteval ustaljeno prakso 
Drţavne revizijske komisije. 
 
Naročnik bo vse oblikovne pomanjkljivosti presojal z vsebinskega vidika. Pomanjkljivosti, ki ne vplivajo 
na vsebino ponudbe npr. parafiranje, številčenje strani, vrstni red dokumentov in prilog, pečatenje in 
druge podobne oblikovne pomanjkljivosti bo naročnik v soglasju s ponudnikom odpravil. 
 
V primeru, da so oblikovne pomanjkljivosti takšne narave, da vplivajo na vsebino ponudbe, bo 
naročnik takšno ponudbo izločil kot nepravilno. 
 
Vsak ponudnik lahko predloţi le eno ponudbo. Ponudnik odda celotno ponudbo v 1 (enem) izvirniku. 
 

5.2. Oblika predloţene ponudbe 
 
Ponudbe morajo biti zloţene v mapah. Na začetku ponudbe naj bo priloţeno kazalo ponudbe. 
Ponudnik ponudbo zveţe z vrvico, ki mora biti dovolj dolga, tako da omogoča nemoteno obračanje 
listov v ponudbi in speta na način, da ni mogoče odstranjevati listov brez vidnih poškodb. 
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Ponudnik naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upošteva navodila, ki so navedena na 
posameznem obrazcu. 
 
Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te prevzete razpisne dokumentacije, ki jo 
prevzame preko Portala javnih naročil ali na spletni strani naročnika. Vsi obrazci in izjave morajo biti 
datirani, ţigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene 
osebe ponudnika za podpis ponudbe in je navedena v obrazcu št. 2 - Ponudba. V primeru, da 
ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloţeno pooblastilo 
zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe. 
 
Ponudnik v obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati 
besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in ţe vpisano v obrazce. V primeru dvoma se upošteva 
razpisna dokumentacija in obrazci, ki so objavljeni na Portalu javnih naročil v PDF obliki in morebitne 
odgovore, spremembe in dopolnitve. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal 
besedilo v obrazcih (ali morebitne odgovore, spremembe in dopolnitve), ki ga je določil naročnik, bo 
ponudbo takega ponudnika izločil. 
 
Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oziroma izpolnjen drugače (npr. s pomočjo 
računalnika), mora besedilo v obrazcu ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, kar 
pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem 
obrazcu. 
 
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo 
dopustil dopolnitev take ponudbe, s tem da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik 
v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil. 
 
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili 78. člena ZJN-2 ne sme dopustiti 
ponudniku, da bi spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in 
ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega 
naročila, tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 
ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. Očitne 
računske napake, ki jih odkrije naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb sme popraviti izključno 
naročnik ob pisnem soglasju ponudnika, pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 
 
Ponudnik prevzema vse stroške, vezane na pripravo, izdelavo in predloţitev ponudbe. V primeru, da 
naročnik ne bi pridobil nobene ponudbe ali bi bile vse ponudbe nepopolne, si naročnik pridrţuje 
pravico ponovitve javnega razpisa. Enako velja tudi v primeru, če izvajalec ni izbran ali če z osebo, ki 
je bila izbrana za izvajalca, v predpisanem roku ne bo sklenjena pogodba. 
 

6. JAVNOST IN ZAUPNOST POSTOPKA / VPOGLED V PONUDBE IN OSTALO 
DOKUMENTACIJO 

 
Javnost in zaupnost postopka: 
Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih 
podatkov, tajne podatke ali gospodarske javne druţbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali 
poslovno skrivnost. Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu je po datumu oddaje naročila 
javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred tem datumom določbe zakona, ki 
urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo.  
 
Ponudnik naj obrazce in izjave, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, zaupne ali 
poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki 
je podpisnik ponudbe. Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti 
zaupni del podčrtan, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA 
SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe. 
 
Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, 
ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali poslovno 
skrivnost. Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, 
bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki 
bodo vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako 
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dobljenih podatkov. Ti podatki ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali 
kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo 
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo 
označeni, kot je navedeno, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne 
podatke, poslovno skrivnost ali varstvo osebnih podatkov. 
 
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem 
določenim v 22. členu ZJN-2, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna 
skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik ali njegov pooblaščenec nad oznako 
napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše ali naročniku posreduje pisno izjavo, da umika oznako 
zaupnosti, podpisano s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Naročnik si pridrţuje pravico sam 
umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov ali podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne 
podatke. 
 
Vpogled v ponudbe in ostalo dokumentacijo: 
Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v druge 
ponudbe in ostalo dokumentacijo, razen v tiste dele, ki predstavljajo osebne podatke, poslovno 
skrivnost ali tajne podatke. Naročnik bo organiziral vpogled v ponudbe po sprejemu odločitve o oddaji 
naročila najkasneje v 8 dneh od prejema zahteve za vpogled, razen v primeru, če bo ponudnik 
zahteval vpogled v ponudbe zaradi suma, da je naročnik kršil zakon, ko bo vpogled organiziral 
najmanj tri dni pred potekom obdobja mirovanja. Če bo v navedenem primeru naročnik prejel zahtevo 
za vpogled štiri dni pred potekom obdobja mirovanja ali pozneje, bo zagotovil vpogled v najkrajšem 
moţnem času in če bodo okoliščine to dopuščale, pred potekom obdobja mirovanja. Naročnik bo 
ponudnika, v katerega ponudbo se bo vršil vpogled, obvestil o dovoljenem vpogledu in mu omogočil 
biti navzoč pri vpogledu v njegovo ponudbo. 
 
Vpogled v zahtevano informacijo bo brezplačen. V kolikor bo ponudnik zahteval posredovanje prepisa, 
fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije, bo naročnik, skladno s sedmim odstavkom 
22. člena ZJN-2, ponudniku zaračunal materialne stroške. 
 

7. SAMOSTOJNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCI / SKUPNA PONUDBA 
 
Ponudnik mora predloţiti ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik lahko predloţi samostojno 
ponudbo ali ponudbo skupine izvajalcev, kjer nastopa kot partner. 
 
Kot ponudnik ali skupina ponudnikov lahko sodeluje vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana 
za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter 
izpolnjuje ostale pogoje za udeleţbo (sposobnost), določene z ZJN-2, ki so navedeni v razpisni 
dokumentaciji, ob tem, da mora ponudnik priloţiti ponudbi dokumente, zahtevane v razpisni 
dokumentaciji. 
 

7.1 Skupna ponudba 
 
Ne glede na predloţitev skupne ponudbe pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika iz 42. člena ZJN-2 in 
sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ugotavlja za vsakega od ponudnikov posebej, med-tem 
ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti ugotavljajo za vse ponudnike skupaj. 
 
V primeru, da bo v postopku javnega naročila za izvedbo zavarovalniških storitev izbrana ponudba, ki 
jo predloţi skupina ponudnikov - skupna ponudba, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni 
ponudbi) pred podpisom pogodbe naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali 
dogovor o poslovnem sodelovanju), v kolikor le-ta ne bo ţe priloţen ponudbi. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral (mora) vsebovati: 

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

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in deleţ vsakega partnerja v 

skupini v %, 
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- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini oz. neposrednega plačila podizvajalcem s 
strani naročnika, 

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 
- reševanje sporov med partnerji v skupini, 
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini 
- rok trajanja pravnega akta. 

V primeru skupne ponudbe, so poleg Obrazca št. 13 – Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga 
skupina izvajalcev/ponudnikov, obvezni sestavni del ponudbe za vsakega od ponudnikov (partnerjev) 
enaka dokazila, kot če bi ponudnik nastopal sam. 
 

7.2 Ponudba s podizvajalci 
 
Ponudnik lahko posamezne faze javnega naročila izvede s pomočjo podizvajalcev. Vendar pa je v 
razmerju do naročnika v celoti odgovoren za izvedbo del. Ponudnik naj na obrazcu št. 6/a predloţi 
seznam podizvajalcev in opredeli storitve, ki jih bo opravil posamezen podizvajalec. 
 
Podatki o podizvajalcih so obvezna vsebina pogodbe o izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila 
podizvajalcem so po ZJN-2 obvezna. Ponudnik pooblasti naročnika za neposredno plačevanje 
podizvajalcem (obrazec št. 14/b). Podizvajalec izjavi, da se z neposrednim plačevanjem pri izvedbi 
naročila strinja (obrazec 15/b). 
 
Ponudnik mora za podizvajalce predloţiti enaka dokazila, ki so pogoj za sodelovanje, kot jih mora 
predloţiti sam. Naročnik bo za izpolnjevanje pogojev iz 42. člena ZJN-2 (osnovna sposobnost za 
sodelovanje), 43. člena ZJN-2 (sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti) in iz 44. člena ZJN-2 
(ekonomska in finančna sposobnost) ugotavljal za vsakega podizvajalca posamično. 
 
 

8. POJASNILA K PONUDBI 
 
Naročnik bo na portal oz. preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila vezana na 
razpisno dokumentacijo najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da 
je bila zahteva posredovana pravočasno. 
 
 

9. INFORMACIJE O PONUDBI 
 
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu pisno na Portal za javna naročila skladno s točko 
8. pravočasno in ob tem upoštevati še čas, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje pojasnila. 
 
Vsa pojasnila, k razpisni dokumentaciji, ki so bila objavljena na portalu za javna naročila ostajajo v 
veljavi in so sestavni del razpisne dokumentacije. 
 
Informacije glede strokovnih vprašanj vam bo posredoval g. Miha Slatinšek, Zavarovalno posredniška 
hiša MS  d.o.o., Radmirje 34, 3333 Ljubno ob Savinji,  tel. 041-695-208 . 
 
Zavarovalni posrednik za ta razpis je podjetje Zavarovalno posredniška hiša MS  d.o.o., Radmirje 34, 
3333 Ljubno ob Savinji. 
 
 

10. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
Naročnik si v primeru potrebe pridrţuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. 
Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji in jih 
objavil na portalu javnih naročil, na način in v rokih, ki veljajo za objavo odgovorov na vprašanja iz 
točke 8 te razpisne dokumentacije. Vsak dodatek k razpisni dokumentaciji postane sestavni del 
razpisne dokumentacije in tako za ponudnike obvezujoč. 
 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom, določenim 
za predloţitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predloţitev 
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ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih naročil in spremembo roka 
objavil na način, kot je bil objavljen razpis. 
 
 

11. ODDAJA PONUDBE 
 
Naročnik bo upošteval pisne ponudbe, ki bodo prispele najkasneje do: 
 
Srede, 21.01.2015 do 12.00 ure na naslov: KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA D.O.O.,  
ULICA POHORSKEGA BATALJONA 12, SLOVENSKA BISTRICA. 
 
Ponudniki lahko osebno dostavijo pisne ponudbe oziroma pravočasno pošljejo s priporočeno pošiljko. 
 
Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z napisom: 
 
 »NE ODPIRAJ –JAVNO NAROČILO ZAVAROVALNE STORITVE«. 
 
in naslovom pošiljatelja na hrbtni strani. 
 
Če predloţi ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo število 
navedeno. Ovitki morajo biti zapečateni in zaprti, tako da je na odpiranju moţno preveriti, da so zaprti 
tako, kot so bili predani. 
 
 

12. UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE 
 
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbo s pisnim obvestilom do roka, določenega za oddajo 
ponudb. 
 
Ponudnikovo obvestilo mora biti v zaprti ovojnici, označeno in dostavljeno na enak način, kot 
ponudba, beseda »PONUDBA« pa se nadomesti z besedo »UMIK«, »SPREMEMBA« ali 
»DOPOLNITEV«. Spremembi/dopolnitvi ponudbe mora biti priloţen in s strani pooblaščene osebe 
ponudnika podpisan obrazec ali izjava, ki jo ponudnik spreminja glede na prvotno oddano ponudbo. 
Če ponudnik spreminja ponudbeno ceno, mora spremembi priloţiti spremenjen obrazec ponudbe iz 
razpisne dokumentacije, sicer njegova sprememba ne bo upoštevana. 
 
Podatkov ni mogoče spreminjati po poteku roka za njeno oddajo. Morebitni kasnejši umik ponudbe 
ima za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe. 
 

 
13. ODPIRANJE PONUDBE 

 
Javno odpiranje ponudb bo:  
 

V sredo, 21.01.2015 ob 13.00 uri, v upravni stavbi druţbe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica 
Pohorskega bataljona 12, Slovenska Bistrica.  

 
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se morajo izkazati s pisnim 
pooblastilom, podpisanim s strani odgovorne osebe ponudnika (razen v primeru, da je prisotna 
odgovorna oseba sama zakoniti zastopnik). V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne 
bodo mogli dajati pripomb. 
 
Prisotnim predstavnikom bo kopija zapisnika o odpiranju vročena takoj po končanem odpiranju, 
ostalim ponudnikom pa v treh dneh od odpiranja poslana po pošti. 
 
Ponudba ponudnika ali morebitna sprememba/dopolnitev/umik ponudbe bo zavrnjena pred začetkom 
javnega odpiranja ponudb, če bo oddana oziroma ne bo prispela na zgoraj navedeni naslov 
pravočasno (to je do datuma in ure, ki sta navedena). Nepravočasne ponudbe bodo ponudnikom 
vrnjene neodprte. 
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14. DODATNA NAROČILA IN POGAJANJA PO PREDHODNO IZVEDENEM POSTOPKU 
 

14.1. Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave 
 
 
Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanju brez predhodne objave. 
 
Naročnik si v skladu z 29. členom ZJN-2 pridrţuje pravico, da odda ponudniku, ki bo izbran na tem 
javnem razpisu, naročilo za morebitne dodatne storitve, ki niso vključene v prvotni projekt, vendar so 
zaradi nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila, pod pogojem, da se naročilo 
odda ponudniku, ki izvaja prvotno naročilo, in sicer v sladu s pogoji navedenimi v 6. odstavku 29. 
člena ZJN-2. Dodatna naročila so omejena najdalj za obdobje petih let od dneva sklenitve pogodbe na 
podlagi tega izvedenega javnega razpisa. 
 
V primeru, navedenem v prejšnjem odstavku, se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave. 
Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba. 
 
V primeru, da se postopek zbiranja ponudb po predhodni objavi zaključi brez izbire najugodnejšega 
ponudnika iz razlogov, ker naročnik ni dobil nobene ponudbe ali nobene primerne ponudbe ob 
dodatnem pogoju, da se razpisna dokumentacija ni bistveno spremenila, si naročnik, v skladu z 29. 
členom ZJN-2, pridrţuje pravico oddati isto naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave. 
 
 

14.2. Oddaja javnega naročila po postopku s pogajanji po predhodni objavi 
 
Naročnik si v skladu s 1. točko prvega odstavka 28. člena ZJN-2 pridrţuje pravico oddati javno 
naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi, če v postopku ne bo dobil nobene pravilne ali 
sprejemljive ponudbe, pri čemer se prvotno določene zahteve in razpisne dokumentacije ne smejo 
bistveno spremeniti. Naročniku pa ni treba objaviti obvestila o javnem naročilu, če v postopek s 
pogajanji vključi vse tiste ponudnike, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2 in so v 
prejšnjem odprtem postopku predloţili ponudbe v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na 
postopek oddaje ponudb. 
 
V skladu z drugim odstavkom 28. člena ZJN-2 se v primerih iz prvega odstavka naročnik pogaja s 
ponudniki o ponudbah, ki so jih slednji predloţili v tem postopku, da bi jih prilagodili zahtevam, ki jih je 
naročnik navedel v objavi oziroma v razpisni dokumentaciji, z namenom izbire najugodnejšega 
ponudnika, ob uporabi vnaprej določenih meril. V primeru iz 1. točke prvega odstavka 28. člena, cena 
iz ponudbe, predloţene v postopku s pogajanji, ne sme presegati cene iz ponudbe istega ponudnika, 
predloţene v neuspešnem prej izvedenem postopku javnega naročila. 
 
 

15. STROŠKI PONUDBE 
 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predloţitvijo ponudbe. 
 

 
16. OSNOVNA MERILA ZA IZBOR 

 
Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev in zahtev iz te razpisne dokumentacije za izvedbo 
zavarovalniških storitev izbral enega ponudnika, na podlagi merila »najniţja ponujena cena« s katerim 
bo sklenil pogodbo. 
 
Najugodnejša bo ponudba z najniţjo skupno ponudbeno vrednostjo brez DPZP za izvedbo 
predmeta naročila. 
 
V kolikor dva ponudnika ponudita enako ponudbeno vrednost, bo izbrana ponudba ponudnika, ki bo 
po pogajanjih ponudil najniţjo ceno. 
 
Pogodba bo sklenjena za obdobje petih let. 



 
  

 
11 

 

 
17. NEGATIVNA POGODBENA KLAVZULA 

 
Naročnik si pridruţuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in ponoviti javni razpis bodisi v posameznih 
sklopih zavarovanj bodisi v celoti, v kolikor ponudbe, kljub popolnosti, vsebinsko ne ustrezajo. V tem 
primeru ne prevzema odškodninske odgovornosti in se ponudnik s podajo ponudbe takemu zahtevku 
odpoveduje. 
 
 

18. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE 
 
Rok veljavnosti ponudbe mora biti najmanj do 21.02.2015. 
 
Izbrani ponudnik je vezan na ponudbo do sklenitve pogodbe (oziroma pogodb), ostali pa do 
pravnomočnosti izbora ponudnika po javnem naročilu. 
 
 

19. SKLENITEV POGODB O ZAVAROVANJU 
 
V roku deset dni od prejetja sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika in poziva se je izbrani ponudnik 
dolţan odzvati na poziv za sklenitev pogodbe (oziroma pogodb) z naročnikom.  
 
 

20. PRAVICE NAROČNIKA 
 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro 
ponudbe. Naročnik si pridruţuje pravico pred oddajo javnega naročila zahtevati od ponudnikov 
dokazila o izpolnjenih še drugih pogojih. 
 
 

21. ODGOVORNOST NAROČNIKA 
 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo ponudnik utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta. 
 
 

22. SPECIFIKACIJA PONUDBE 
 
Pri oddaji ponudbe se izpolni obrazec št. 2 – PONUBA (SPECIFIKACIJA PONUDBE), ki je priloţen v 
razpisni dokumentaciji, ki mora biti podpisan in ţigosan. Dodatno pa se izdela ponudba, v kateri se 
navede vse, kar je bilo zahtevano v navodilih za izdelavo ponudbe in ostalih delih razpisne 
dokumentacije. 
 
V specifikaciji ponudbe mora biti vpisana pet letna bruto premija (premija z vračunanim davkom od 
prometa zavarovalnih poslov po Zakonu o davku od prometa zavarovalnih poslov oz. drugimi davki).  
 
Izbrani ponudnik mora na poziv naročnika v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 
naročila posredovati podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, druţbenikih, vključno s tihimi druţbeniki, delničarjih, komanditistih ali 
drugih lastnikih in podatke o lastniških deleţih navedenih oseb, 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske druţbe, 
šteje, da so z njim povezane druţbe. 

 
Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema poziva. 
 
Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. Naročnik 
bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja gospodarske druţbe, 
označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Imena ponudnikov in predloţene ponudbe so 
do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna skrivnost. 
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23. OBVEZNA DOKUMENTACIJA K PONUDBI 

 

Osnovna sposobnost 
 
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (KZ-1_UPB2, Uradni list RS, št. 50/12): 
hudodelsko zdruţevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje 
denarja. Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije 
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov 
Evropskih skupnosti. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti dokazila, da niso storili navedenih 
dejanj. Če drţava, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik da 
zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski 
postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ponudnika; če 
poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem poloţaju, 
če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi drţave, 
v kateri ima sedeţ. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
 
3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli drţavi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
 
4. Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili 
davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave, kjer ima sedeţ. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
 
5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (Obrazec 5) 
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
 
6. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ponudnik ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a 
člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. (Obrazec 3) 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
 

Poklicna sposobnost 
 
7. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drţave članice, v 
kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti potrdilo. Če drţava, v kateri ima 
ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno 
izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
8. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje 
potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v drţavi, v kateri imajo svoj sedeţ, 
opravljali storitev.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
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Ekonomska in finančna sposobnost 
 
9. Noben od ponudnika odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma 
objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz 
davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb. 
Dokazilo:Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o 
ekonomski in finančni sposobnosti. 
 
10. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila nima neporavnanih obveznosti. 
Dokazilo: razvidno iz predloženega obrazca BON-2 oziroma BON-1/SP izdanega s strani AJPES-a , 
ali priloženega potrdila poslovne banke ali bank, ki ne sme biti starejše od 40 dni, šteto od datuma 
objave javnega naročila. Potrdila poslovnih bank se priložijo v originalu ali kopiji. 

 
11. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.  
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (Obrazec 3) 
 
12. Ponudnik mora nuditi najmanj 30 dnevni plačilni rok. 
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih. (Obrazec 7) 
 

Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
13. Organiziranje sluţbe, tako da je omogočeno sprotno reševanje škod. 
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec 8) 
 
14. Da ima urejeno pozavarovanje z navedbo pozavarovalnice. 
Dokazilo: izjava ponudnika (Obrazec 9) 
 
15. Priloţiti zavarovalne pogoje za ponujene vrste (sklope) zavarovanj.  
 
 

24. OBRAZCI, IZJAVE IN PRILOGE K PONUDBI 
 
Ponudba mora vsebovati izpolnjene in oţigosane obrazce: 

- Obrazec št. 1,  podatki o ponudniku; 
- Obrazec št. 2,  ponudba; 
- Obrazec št. 3,  izjava za izpolnjevanje pogojev iz Navodil za izvedbo javnega naročila; 
- Obrazec št. 4,  izjava o ekonomski in finančni sposobnosti; 
- Obrazec št. 5,  izjava za pridobitev osebnih podatkov; 
- Obrazec št. 6,  izjava da sprejema pogoje razpisne dokumentacije; 
- Obrazec št. 7,  izjava o nudenju najmanj 30 dnevnega plačilnega roka; 
- Obrazec št. 8, izjava o organiziranju sluţbe, tako da je omogočeno sprotno reševanje 

škod; 
- Obrazec št. 9,  izjava  da ima urejeno pozavarovanje z navedbo pozavarovalnice; 
- Obrazec št. 10,  originalna bančna garancija za resnost posla; 
- Obrazec št. 11, izjava o predloţitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti; 
- Obrazec št. 12, vzorec bančne garancije, ki ga ponudnik parafira. 

 
Vsi obrazci in te izjave so priloga in sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik jih mora podpisati 
in ţigosati. 
 
V primeru ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov, je potrebno predloţiti še: 

- Obrazec št. 13 – pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov; 

- pravni akt o sodelovanju skupine ponudnikov. 
 
V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, je potrebno predloţiti še naslednja obrazca 
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- Obrazec št. 14 – a) o odnosu do podizvajalcev in b) pooblastilo ponudnika za neposredno 
plačevanje, (mora biti podpisan in oţigosane s strani ponudnika); 

- Obrazec št. 15 – a) s podatki o podizvajalcu in b) soglasje za neposredno plačevanje pri 
izvedbi naročila. (obrazec podpiše in oţigosa podizvajalcev, ki kandidira s ponudnikom. V 
primeru večjega števila podizvajalcev, se obrazec fotokopira). 

 
Vzorec pogodbe ponudnik izpolni, ga podpiše in oţigosa ter parafira na vsaki strani.   

- Obrazec št. 16 – vzorec pogodbe. 
 
 

25. POGODBENE DEFINICIJE 
 
"Naročnik" (Investitor) je pravna oseba, ki je z izvajalcem sklenila pogodbo o izvedbi del. (v 
nadaljnjem besedilu tudi zavarovanec) 
 
"Izvajalec" je zavarovalnica, ki je na osnovi pogodbe in ostale ponudbene dokumentacije kot 
sestavnega dela te pogodbe (oziroma pogodb) sprejela obveznosti javnega razpisa.  
 
 "Predstavnika" sta pooblaščenca pogodbenih strank z nalogo, da rešujeta skupno vse nastale 
probleme, in tako omogočita nemoteni potek del. "Predstavnika" nimata pravice spreminjati 
obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in njenih sestavnih delov.  
 
POGODBE: Za predmetno naročilo se sklenejo ustrezne zavarovalne pogodbe. 
 
Izvajanje razpisnega naročila se opravlja od podpisa Pogodbe za obdobje petih let. Nadzor nad 
izvajanjem pogodb opravlja pooblaščena oseba naročnika. V primeru slabega izvajanja pogodbe ali 
nekorektnega odnosa izvajalca (zamude rokov pri likvidaciji škod) ima zavarovanec pravico razdreti 
pogodbo in unovčiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih del. Izvajalec mora skrbeti za dosledno 
spoštovanje rokov in ostalih obveznosti. 
 
Obrazci pogodb, ki so priloţeni k razpisni dokumentaciji, morajo biti izpolnjeni, podpisani in ţigosani 
ter parafirani na vsaki strani pogodbe. V pogodbe se vpiše znesek premije in vrsto zavarovanja. 
 
 

26. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
Za zavarovanje za resnost ponudbe je zahtevana bančna garancija (nepreklicna garancija na prvi 
poziv – vzorec bančne garancije med obrazci) v višini 3 % ponudbene vrednosti, brez DPZP. Bančna 
garancija za resnost ponudbe je nepreklicna in brezpogojna ter je plačljiva na prvi poziv. Njena 
veljavnost ne sme biti krajša od veljavnosti ponudbe. Če zaradi dolgotrajnosti postopka odločitev o 
oddaji naročila ni sprejeta v času veljavnosti ponudbe in garancije, lahko naročnik zaprosi za 
podaljšanje veljavnosti. Dokument mora biti izdan v originalu in skladen s priloţenim vzorcem 
(obrazec 10). 
 
Naročnik lahko unovči garancijo za resnost ponudbe, če ponudnik: 

- umakne svojo ponudbo v roku veljavnosti, navedenem v ponudbi; 
- zavrne sklenitev pogodbe, 
- ob sklenitvi pogodbe ne izroči naročniku garancije za dobro izvedbo obveznosti iz 

pogodbe. 
- če o naročnik ali katerikoli drug subjekt ali oseba, vključno z Drţavno revizijsko komisijo, 

ugotovi, da je ponudnik predloţil neresnično izjavo, da ima poravnane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 

 
 

27. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH DEL 
 
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del je zahtevana bančna garancija (nepreklicna 
garancija na prvi poziv – vzorec bančne garancije med obrazci) v vrednosti 10 % od pogodbene 
vrednosti pet letnega zavarovanja z vključenim DPZP. Veljavnost garancije mora biti ves čas (pet let) 
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trajanja pogodbe in še 1 dan po poteku veljavnosti pogodbe. Original mora ustrezati vzorcu bančne 
garancije. 
 
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik izročiti naročniku 
najkasneje v roku 10 dni od sklenitve pogodbe. Če garancije za dobro izvedbo pogodbenih del pri 
sklenitvi pogodbe ne predloţi, se smatra, da ponudnik odstopa od sklenitve pogodbe. 
 
Naročnik lahko uporabi navedeno garancijo: 

- če izbrani ponudnik ne izpolni določil iz pogodbe in razpisne dokumentacije, 
- če dela v nasprotju z določili razpisne in ponudbene dokumentacije ali 
- če ne upošteva navodil pooblaščene osebe naročnika. 

 
 

28. PRAVICA DO ZAHTEVE ZA REVIZIJO   
 
Ponudnik lahko vloţi zahtevek za revizijo na podlagi določb 25. člena Zakona o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/1; v nadaljevanju ZPVPJN) 
 
Vlagatelj mora vloţiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, kopijo zahtevka pa mora 
vlagatelj hkrati posredovati tudi ministrstvu, pristojnemu za finance. Zahtevek za revizijo je potrebno 
vloţiti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je elektronski podpis overjen 
s kvalificiranim potrdilom. Zahtevek mora vsebovati vse elemente, ki jih določa prvi odstavek 15. člena 
ZPVPJN. 
 
Na podlagi 25. člena ZPVPJN je potrebno zahtevek za revizijo vloţiti v 8 delovnih dneh od dneva: 

- objave obvestila o javnem naročilu ali 
- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se 

s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, ali 

- prejema povabila k oddaji ponudb. 
Razen v primeru, kot ga navaja 4. odstavek tega člena, in sicer vlagatelj po preteku roka, določenega 
za predloţitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom 
tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko dokaţe, da zatrjevanih kršitev objektivno ni 
bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
 
Na podlagi 71. člena ZPVPJN mora vlagatelj zahtevka za revizijo k zahtevku priloţiti tudi potrdilo o 
plačilu takse v višini, kot je navedeno v nadaljevanju: 
 
 Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 

dokumentacijo, znaša taksa: 
o 1.500,00 €, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po 

postopku oddaje naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi; 
o 2.500,00 €, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po postopku oddaje 

naročila male vrednosti ali postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi; 
o 3.500,00 €, če so predmet naročila blago ali storitve in se javno naročilo oddaja po odprtem 

postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu; 

o 7.000,00 €, če so predmet naročila gradnje in se javno naročilo oddaja po odprtem 
postopku, postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po 
predhodni objavi, postopku s pogajanji brez predhodne objave ali konkurenčnem dialogu. 

 V ostalih primerih znaša taksa dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom 
na dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 € in ne več kot 
25.000,00 €. Če se zahtevek za revizijo vloţi pred odpiranjem ponudb, se višina takse iz tega 
odstavka odmeri od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila. 

 Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena znaša taksa 1.000,00 €, če se zahtevek za revizijo 
nanaša na: 
o storitve iz Seznama storitev B ali Seznama storitev na področju obrambe in varnosti B, 
o oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma, 
o oddajo posameznega naročila v dinamičnem nabavnem sistemu ali 
o javni natečaj. 
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V posameznem primeru določi višino takse naročnik, upoštevaje pri tem prvi, drugi in tretji odstavek 
tega člena 71. člena ZPVPJN. Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki 
ureja podračune ter način plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri 
Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek. 
 
Zahtevek za revizijo, ki ga vloţi zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse. 
 
Številka transakcijskega računa Ministrstva za finance je: SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki 
Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija. 

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. 
1. model (11) 
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance) 
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290) 
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna številka 
računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za leto) 
Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj. 

 
Naročnik bo zahtevek, ki ne bo imel predloţenega potrdila o plačilu takse in v primerih, če bo potrdilo 
sicer predloţeno, a bo taksa neustrezna, skladno z določbo 3. odstavka 26. člena ZPVPJN zavrgel. 
 
 

29. IZLOČITEV PONUDBE 
 
Naročnik bo skladno z določbami ZJN-2 in te razpisne dokumentacije izločil ponudbe, ki ne bodo 
popolne. Ponudbe bodo izločene tudi v vseh primerih, izrecno navedenih v predhodnih določbah te 
razpisne dokumentacije ter tudi v vseh spodaj navedenih primerih: 

 ponudbo ponudnika, ki je izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. 

 ponudbo ponudnika, ki je kršil protikorupcijsko klavzulo (14. člen Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije – Ur. l. RS, št. 45/10 ) in je sam ali po drugi osebi dal, obljubil ali 
ponudil kakršnekoli nedovoljene koristi katerikoli osebi, zaposleni pri naročniku, z namenom 
vplivanja na pridobitev naročila ali z namenom spodbuditve drugega ravnanja ali opustitve, s 
katerim bi bila naročniku povzročena škoda ali omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
katerikoli osebi, zaposleni pri naročniku ali dobavitelju;  

 če ponudnik ne predloţi vseh zahtevanih izjav, dokumentov in drugih pisnih vsebin (z izjemo 
predloţitve dokumentov, ki jih v smislu šestega odstavka 41. člena ZJN-2 nadomešča izjava 
ponudnika) ali če vsebina predloţenih dokumentov, izjav ali drugih vsebin, s katerimi ponudnik 
dokazuje izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti, pogojev za izvedbo naročila ali 
zahtev glede vrste in lastnosti ponujenih materialov, ne ustreza zahtevam iz te razpisne 
dokumentacije;  

 če je ponudnik pri dajanju informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev v tem ali v predhodnih 
postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali iskanih informacij ni zagotovil  

 ko cene niso določene.  
 
V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno 
nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Če ponudnik v roku, ki ga določi 
naročnik, ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil.  
 
Naročnik Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., si pridrţuje pravico, da lahko v katerikoli fazi postopka 
javnega naročila, v primeru dvoma v resničnost podatkov, preveri njihovo resničnost in od ponudnikov 
zahteva, da predloţijo originalne dokumente. 
 
 

30. ZAKLJUČEK 
 
Ta javni razpis je izdelan na podlagi pogojev in zahtev naročnika Komunala Slovenska Bistrica, d.o.o., 
Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica. 
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Naročnik se ne obvezuje skleniti pogodbe ne glede na izid razpisa in sicer brez obveznosti do 
ponudnikov. Naročnik si pridruţuje pravico skleniti pogodbo z izbranim ponudnikom do višine 
razpoloţljivih sredstev. 
 
Naročnik si v skladu z 80. členom ZJN-2 pridrţuje pravico do izločitve ponudb, ustavitve postopka, 
zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila brez kakršnekoli odškodninske 
odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu 
ponudniku zaradi dejstva, da pogodba ne bi bila sklenjena. 
 
 
  DIREKTOR: 

 
  Gregorič Blaţ, univ.dipl.inţ.str. 
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III. OPIS JAVNEGA NAROČILA 

 
Opis predmeta javnega naročila po posameznih sklopih. 
 
Izvedite izračune za vse sklope za čas od 01.01.2015 od 00.00 ure do 31.12.2019 do 24.00 ure. 
 
 

1. SPLOŠNI PODATKI O ZAVAROVANCU 
 
Sedeţ podjetja:  Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
Matična številka:  5073162000 
Davčna številka:  SI 32621213 
 
Šifra dejavnosti:  36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode 
 
Številka transakcijskega računa: SI56 0443 0000 0394 225 pri NKBM d.d. 
                                                    SI56 6100 0000 9113 982 pri Delavska hranilnica d.d. Ljubljana                                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
Naslov E-pošte: info@komunala-slb.si  
 
Telefon: 02/80 55 400 
Telefaks: 02/80 55 410 
 
Spletna stran: www.komunala-slb.si  
 
 

2. SPECIFIKACIJA ZAVAROVANJ  
 

2.1. Poţarno zavarovanje 
 

2.1.1 Zavarovanje temeljnih poţarnih nevarnosti 
 
Zavarovanje krije uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih temeljnih nevarnosti: 

 poţara, 
 udara strele,  
 eksplozije,  
 viharja,  
 toče,  
 udarca zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja,  
 padca zračnega plovila,  
 manifestacije in demonstracije.  

Ob nastanku zavarovalnega primera krije zavarovanje tudi izginitev zavarovanih stvari in stroškov 
čiščenja, rušenja in odvoza v zvezi z nastalim zavarovalnim primerom na zavarovani stvari. 
 
Zavarovanje krije samo škodo, ki je nastala na zavarovanih stvareh zaradi zavarovane nevarnosti, ne 
pa druge, posredne škode zaradi nastanka zavarovalnega primera (odgovornost, izgubljene 
najemnine, prekinitve dela, ipd.). 
 
Požar je ogenj, ki nastane zunaj določenega ognjišča ali le-to zapusti in je sposoben, da se širi s svojo 
lastno močjo. Ne šteje se, da je nastal poţar, če je zavarovana stvar uničena ali poškodovana, ker: 

- je bila izpostavljena koristnemu ognju ali toploti zaradi obdelave, predelave ali v druge 
namene (npr. pri likanju, sušenju, praţenju, peki, kuhanju, segrevanju ipd.)  

- ali zaradi tega, ker je stvar padla ali jo je kdo vrgel v ali na ognjišče; 
Zavarovanje krije škodo, ki jo je na zavarovanih stvareh povzročil udar strele s toplotno in rušilno 
močjo, ali ki nastane zaradi udarca predmetov, ki jih je strela podrla ali vrgla na zavarovano stvar.  
 

mailto:info@komunala-slb.si
http://www.komunala-slb.si/
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Eksplozija je nenadna sprostitev sile, ki nastane zaradi teţnje pare in plinov po raztezanju. Pri 
posodah (kotlih, ceveh ipd.) se šteje za eksplozijo, če stena posode popusti v tolikšni meri, da se 
pritisk v posodi v trenutku izenači z zunanjim pritiskom. 
 
Vihar je veter s hitrostjo najmanj 17,2 m v sekundi ali 62 km na uro (8. stopnja po Beaufortovi lestvici). 
Šteje se, da je vihar, če je veter v kraju, kjer je poškodovana stvar, lomil veje in debla ali poškodoval 
dobro vzdrţevane zgradbe. Če je hitrost vetra dvomljiva, se jo dokaţe s podatki Agencije RS za 
okolje. 
 
Zavarovanje ne krije škode: 

- zaradi zanašanja deţja, toče, snega ali drugih stvari skozi odprta okna ali druge odprtine v 
zgradbah, razen skozi odprtine, ki jih je napravil vihar; 

- na stvareh na prostem (v kopicah, kupih ipd.), pod nadstrešnicami in v odprtih zgradbah. 
 
Zavarovanje krije škodo, ki nastane kadar toča z udarcem poškoduje zavarovano stvar. Krita je tudi 
škoda, ki nastane zaradi zamakanja padavin skozi odprtine, ki jih je povzročila toča. 
 
Zavarovanje krije udarec zavarovančevega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja v 
zavarovano zgradbo. Zavarovanje krije tudi škodo, ki nastane na zunanjih delih gradbenih objektov, 
ograj in zunanji ureditvi zaradi udarca neznanega motornega vozila ali premičnega delovnega stroja. 
Škoda je krita samo v primeru, če zavarovanec škodni dogodek prijavi policijski postaji. 
 
Zavarovanje krije škodo, ki nastane, kadar zračno plovilo katerekoli vrste (motorno ali jadralno letalo, 
helikopter, raketa, balon ipd.) pade na zavarovano stvar ali udari vanjo. Šteje se, da je nastal 
zavarovalni primer, če je zavarovano stvar uničilo ali poškodovalo zračno plovilo, njegovi deli ali 
predmeti iz njega. 
 
Manifestacija oz. demonstracija je organizirano ali spontano javno izraţanje razpoloţenja skupine 
ljudi. Šteje se, da je nastal zavarovalni primer, če so manifestanti oz. demonstranti uničili ali 
poškodovali zavarovane stvari (razbijanje, rušenje, demoliranje, poţiganje ipd.). 
 
Oprema in objekti se zavarujejo na knjigovodsko vrednost, razen za predmete zavarovanj po 
»Preglednici 2« (stanovanja in poslovni prostori) za katere se sklene zavarovanje na novo vrednost. 
 
Na objektih naročnika so vgrajeni sistemi oz. naprave za tehnično varovanje objektov, kot so razvidni 
v nadaljevanju. 
 
Likvidacijski postopek:  
Plačilo zavarovalnine ali odškodnine zapade v plačilo v 15 dneh po prejemu dokumentacije na podlagi 
katere je mogoče oceniti škodo. 
 
 

2.1.2 Dodatne poţarne dejavnosti 
 

a) Izliv vode 
 

Zavarovanje krije škodo zaradi: 

- izliva vode iz vodovodnih ali odvodnih (kanalizacijskih) cevi ali iz naprav za toplotno in parno 
gretje ali drugih naprav, priključenih na cevovodno omreţje, do katerega je prišlo zaradi 
poškodovanja (loma, korozije, počenja ali zatajitve naprave za upravljanje in varnost) teh cevi 
in naprav; 

- izbruha pare iz naprav za toplotno in parno gretje. 
 

b) Poplava, visoke vode, hudournik 
 

Poplava nastane, če stalne vode (reke, jezera, morja) poplavijo zemljišče, na katerem so zavarovane 
stvari, ker prestopijo bregove, predrejo nasipe, porušijo jezove ali se razlijejo zaradi izredno visoke 
plime, valov ali zaradi izrednega pritoka vode iz umetnih jezer. 
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Poplava je tudi poplavljena voda zaradi utrganega oblaka, kakor tudi naključno poplavljena voda, ki 
zaradi izredno močnih padavin dere po pobočjih, cestah in poteh (hudourniki). 
 
Za poplavo se šteje tudi talna voda, če nastane zaradi poplavljenja zemljišča v neposredni bliţini 
zavarovanih stvari. Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane med poplavo ali 
neposredno potem, ko je voda odtekla. 
 

c) Meteorne vode, ţled, zmrzal, teţa snega 
 

Zavarovanje krije škodo na zavarovanih stvareh zaradi vdora meteorne vode s streh zgradb, če 
odtočne cevi ali ţlebove zamaši toča ali stvari, ki jih je naneslo neurje. To zavarovanje krije tudi škode, 
ki jih povzroči preobilica meteorne vode, ki je sicer ustrezno dimenzionirana in je redno vzdrţevane ter  
čiščene odtočne cevi, kanali ali ţlebovi ne zmorejo hitro odvajati s strehe. 
 
Zavarovanje zmrzali krije škodo na zavarovanih stvareh, ki nastane kot posledica zamrznitve cevi in 
ţlebov za odvajanje meteornih voda. 
 
Zavarovanje krije tudi škodo, ki jo povzroči teţa snega in delovanje ţledu na zavarovanem objektu. 
Ţled je ledena obloga, ki nastane kot posledica padanja deţja ali topljenja snega z nenadno 
zamrznitvijo, in s svojo teţo poškoduje zavarovano stvar. 
 
Likvidacijski postopek:  
Plačilo zavarovalnine ali odškodnine zapade v plačilo v 15 dneh po prejemu dokumentacije na podlagi 
katere je mogoče oceniti škodo. 
 
 

2.2 Zavarovanje stekla 
 
Zavarovanje stekla krije škodo, nastalo zaradi počenja, loma ali razbitja stekla in drugih zavarovanih 
stvari. V zavarovanje so vključene tudi slike, napisi in okrasi na steklu; plošče iz umetnega in 
naravnega kamna na mizah, pultih, policah; porcelanski umivalniki in straniščne školjke; oglasne table 
in panoji; neonske in ostale svetlobne cevi s pripadajočo opremo; svetlobni napisi ter nestekleni deli in 
okvirji. 
 
 

2.3 Zavarovanje vloma in ropa 

 

pri vlomu, vlomski tatvini ali ropu oziroma pri poskusu teh dejanj; in sicer: 
 vlom v zaklenjene prostore z razbitjem ali vlomov vrat, okna, zidu, strehe, stropa ali poda, 
 

 
 ju ali kleti, skozi odprto okno, 
 

redno odklepanje,  
 

z vlomsko tatvino ali z ropom, 
 

odklenjeni, 
  
 vljenje ali zdravje. 

 
Zavaruje se oprema s stroji in aparati na I. riziko. 
 

priloge razpisne dokumentacije. 
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Likvidacijski postopek:  

 
 
 

2.4 Strojelomno zavarovanje 
 
Predmet zavarovanja so  

 stroji,  
 strojne naprave,  
 električne naprave in njihovo polnjenje (mediji),  
 instalacije ter podstavki, 
 leţišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednost strojev,  
 vodovodno in odvodno omreţje  
 in vsa ostala infrastruktura v upravljanju.  

 
Stvari  navedene v prejšnjem odstavku, ki se nabavijo, zgradijo ali drugače pridobijo med trajanjem 
zavarovanja, so zavarovane takoj, ko je nevarnost rizika prešla na zavarovanca. Prav tako so 
zavarovane tudi nove investicije v teku, vendar največ do 15% zavarovalne vsote. 
 
Zavarovanje krije vsako uničenje ali poškodovanje zavarovane stvari, razen zaradi vzrokov, ki jih krije 
poţarno zavarovanje (poglavje 2.1.) in zaradi: erupcije pri globinskem vrtanju zemlje; pomanjkljivosti 
ali napak, ki so obstajale v trenutku sklenitve zavarovanja; preobremenitve ali prenapetosti strojev, 
strojnih in električnih naprav ter instalacij nad mero njihove predpisane zmogljivosti, razen če je do 
preobremenitve prišlo zaradi okvare v sistemu; obratovanja pred končanim popravilom; montaţe in 
poskusnega pogona ali poskusnega obratovanja; kršitve zakonskih in tehničnih predpisov ter pravil 
tehničnega izkoriščanja zavarovane stvari, zaščitnih ukrepov ter navodil za uporabo proizvajalcev 
strojev; namernih poškodovanj stvari (vandalizem); posredne škode, ki nastane ob zavarovalnem 
primeru (izguba zasluţka, obratovalni zastoj, kazni); škode, ki nastane v garancijskem roku in jo je 
dolţan povrniti proizvajalec ali prodajalec, če njuno jamstvo ni sporno; stroškov demontaţe in ponovne 
montaţe, ki so nastali zaradi rednega pregleda ali vzdrţevanja zavarovane stvari (periodičnega 
popravila ali zamenjave obrabljenih delov), in sicer tudi tedaj, če se ob tej priloţnosti ugotovi 
poškodovanje zaradi zavarovane nevarnosti; zavarovanje v tem primeru krije le stroške popravila ali 
zamenjave uničenih ali poškodovanih delov, ki niso predvideni za periodično popravilo oziroma 
zamenjavo); stroškov vzdrţevanja; škode zaradi jederske reakcije, jederske radiacije ali radioaktivne 
kontaminacije.  
 
Zavarovanje krije tudi stroške iskanja mesta škode in stroške zemeljskih del z asfaltiranjem. 
 
Zavarovanje se sklene na knjigovodsko vrednost z 10% odbitno franšizo. 
 
Zavaruje se amortizacija pri delnih škodah. 
 
Likvidacijski postopek:  
Plačilo zavarovalnine ali odškodnine zapade v plačilo v 15 dneh po prejemu dokumentacije na podlagi 
katere je mogoče oceniti škodo. 
 
 

2.5 Zavarovanje civilne odgovornosti 
 
Zavarovanje krije škodo zaradi civilno pravnih odškodninskih zahtevkov, ki jih tretje osebe uveljavljajo 
proti zavarovancu zaradi nenadnega in presenetljivega dogodka (nesreče), ki izvira iz registrirane in 
morebitne nove dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja (vključno z delodajalčevo odgovornostjo) in 
ki ima za posledico: 

- telesne poškodbe ali bolezen, ki prizadene osebo, vključno s smrtjo, ki nastopi kot posledica 
poškodbe oziroma bolezni osebe (poškodovanje oseb), 

- uničenje, poškodbo ali izginotje stvari (poškodovanje stvari). 
 

Vključena je tudi odgovornost naročnika: 
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- zaradi uporabe ali posesti, zakupa ali uţitka zemljišč, zgradb in prostorov, pokopališč, igrišč, 
parkirišč, odlagališč odpadkov, ki se uporabljajo za namene naročnika ali ki jih ima naročnik v 
upravljanju, 

- ki izvira iz dejavnosti vzdrţevanja cest, javne razsvetljave, pločnikov ob cestah, urejanja 
zelenic, dreves, košnja trave, popravilo in čiščenje kanalizacijskega omreţja, 

- kot delodajalca za odškodninske zahtevke delavcev naročnika, zaradi nezgod pri delu. 
 
Zavarovanje krije tudi škodo posrednih oškodovancev (zahtevki invalidskega in pokojninskega sklada, 
zahtevki zavodov za zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zavarovalnic iz 
zdravstvenega zavarovanja ter ostalih posrednih oškodovancev). 
 
Likvidacijski postopek:  
Ponudnik zavarovanja se obvezuje, da bo v primeru postopka izven sodne poravnave: 

- enkrat mesečno obveščal naročnika o stanju odškodninskih zahtevkov, zlasti o številu in višini 
odprtih zahtevkov 

- pred sklenitvijo poravnave pridobil pisno soglasje naročnika v zadevi višine ponujene 
odškodnine 

- naročnika obveščal v primerih, kadar ocenjuje da je glede ne okoliščine primerno 
oškodovancu ponuditi nesporen del odškodnine. 

 
 
3. PODATKI ZA ZAVAROVANJA 
 

3.1. Podatki za zavarovanje poţarnega zavarovanja infrastrukture občin in Komunale 
Slovenska Bistrica d.o.o. 

 

 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA ZAVAROVALNA VSOTA 

 upravne zgradbe 337.007,84 € 

 ograja 15.007,75 € 

 ostali objekti 23.282,10 € 

 vsa oprema, s stroji in aparati ter drobni inventar 33.984,28 € 

 dodatni riziki:   

 nevarnost poplave na 1. riziko za zgradbo 3.000,00 € 

 nevarnost poplave na 1. riziko za opremo 3.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost teţe snega na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 
   

 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 proizvodni prostori, skladišča 604.910,34 € 

 podzemne in podvodne instalacije 5.605.277,15 € 

 nadzemne instalacije 31.296,49 € 

 rezervoarji, črpališča - zgradbe 1.442.663,06 € 

 vsa oprema, s stroji in aparati ter drobni inventar 1.473.821,09 € 

 dodatni riziki:   

 nevarnost poplave na 1. riziko za zgradbo 3.000,00 € 

 nevarnost poplave na 1. riziko za opremo 3.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 
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 nevarnost teţe snega na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

2 Infrastruktura za odvajanje odpadnih voda  

 podzemne in podvodne instalacije  1.118.447,33 € 

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  564.955,64 € 

3 Infrastruktura za čiščenje odpadnih voda  

 proizvodni prostori, skladišča 1.613.257,88 € 

 vsa oprema s stroji in aparati 1.472.481,82 € 

4 Infrastruktura za zbiranje odpadkov  

 proizvodni prostori, skladišča 298.429,32 € 

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  158.421,27 € 

5 Infrastruktura za obdelavo odpadkov  

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  85.737,26 €  

6 Infrastruktura za odlaganje odpadkov  

 netlakovana dvorišča, nasipi... 200.410,10 € 

 ograje 73.728,76 € 

 podzemne in podvodne instalacije  16.536,84 € 

 kontejner, cestna tehtnica 36.164,87 € 

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  73.278,22 € 

  dodatni riziki:   

 nevarnost poplave na 1. riziko za zgradbo 3.000,00 € 

 nevarnost poplave na 1. riziko za opremo 3.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost teţe snega na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 
   

 OBČINA OPLOTNICA ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 282.678,45 € 

 rezervoarji 288.736,90 € 

 vsa oprema, stroji in aparati ter drobni inventar 3.713,46 € 

 dodatni riziki:  

 nevarnost poplave na 1. riziko za zgradbo 3.000,00 € 

 nevarnost poplave na 1. riziko za opremo 3.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost teţe snega na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

2 Infrastruktura za ravnanje z odpadki  

 ograja 125.595,75 € 

 nadstrešek s trdo kritino, kontejner 26.050,41 € 
   

 OBČINA MAKOLE ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 668.582,06 € 

 zajetja, rezervoarji, črpališča 250.112,09 € 

 vsa oprema, s stroji in aparati ter drobni inventar 14.932,09 € 
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 dodatni riziki:  

 nevarnost poplave na 1. riziko za zgradbo 3.000,00 € 

 nevarnost poplave na 1. riziko za opremo 3.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost izliva vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 

 nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za opremo 2.000,00 € 

 nevarnost teţe snega na 1. riziko za zgradbo 2.000,00 € 
   

 OBČINA KIDRIČEVO ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 2.062.915,82 € 
   

 OBČINA RAČE- FRAM ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 1.513.032,05 € 
 
 
 
POŢARNO SE ZAVARUJEJO TUDI STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI KATERIH LASTNIKI 
SO OBČINE (PO SEZNAMU). Stanovanja in poslovni prostori se zavarujejo za osnovne poţarne 
rizike na NOVO VREDNOST. 
 
Dodatni riziki, ki se upoštevajo pri zavarovanju na vseh naslovih: 

- nevarnost poplave na 1. riziko za zgradbo (ZV 3.000 €) 
- nevarnost izliva vode na 1. riziko za zgradbo (ZV 2.000 €) 
- nevarnost vdora meteorne vode na 1. riziko za zgradbo (ZV 2.000 €) 
- nevarnost teţe snega na 1. riziko za zgradbo (ZV 2.000  €) 
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3.2. Podatki za zavarovanje stekla infrastrukture občin in Komunale Slovenska Bistrica 

d.o.o. 
 
Zavarujejo se vsa stekla v oknih in vratih (seznam po poţarnem zavarovanju) na I. riziko 1.000 € za 
naslednje občine in Komunalo: 
 

 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA 
 OBČINA OPLOTNICA 
 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
 OBČINA POLJČANE 
 OBČINA MAKOLE 
 

 
3.3. Podatki za zavarovanje vloma in ropa  

 

   KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA ZAVAROVALNA VSOTA 

1 vsa oprema s stroji in aparati na 1. riziko 4.200,00 € 

2 
denar in dragocenosti v oklopnih blagajnah ali vzidanih jeklenih 
oklopnih omaricah (sefi) 

   420,00 € 

3 
gotovina in druga plačilna sredstva v času manipulacije na 
vplačilno - izplačilnih mestih bank, menjalnic in pošt 
(zavarovanje samo proti ropu) na 1. riziko 

1.300,00 € 

 
 

3.4. Podatki za zavarovanje strojelomnega zavarovanja infrastrukture občin in Komunale 
Slovenska Bistrica d.o.o. 

 
Podatki so razvidni iz tabele.  
Zavarovanec ţeli, da je zavarovanje sklenjeno z 

- 10 % franšizo od zavarovalnine  
- odkupom amortizacije 

 

 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 5.605.277,15 € 

 vsa oprema, s stroji in aparati ter drobni inventar 1.473.821,09 € 

2 Infrastruktura za odvajanje odpadnih voda  

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  564.955,64 € 

3 Infrastruktura za čiščenje odpadnih voda  

 vsa oprema s stroji in aparati 1.472.481,82 € 

4 Infrastruktura za zbiranje odpadkov  

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  43.493,55 € 

5 Infrastruktura za obdelavo odpadkov  

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  85.737,26 €  

6 Infrastruktura za odlaganje odpadkov  

 vsa oprema s stroji in aparati ter drobni inventar  71.930,37 € 

   

 OBČINA OPLOTNICA ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 282.678,45 € 

 vsa oprema, stroji in aparati ter drobni inventar 3.713,46 € 
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 OBČINA MAKOLE ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 668.582,06 € 

 vsa oprema, s stroji in aparati ter drobni inventar 14.932,09 € 

   

 OBČINA KIDRIČEVO ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 2.062.915,82 € 

   

 OBČINA RAČE- FRAM ZAVAROVALNA VSOTA 

1 Infrastruktura za oskrbo s pitno vodo  

 podzemne in podvodne instalacije 1.513.032,05 € 

 
 

3.5. Podatki za odgovornostno zavarovanja infrastrukture občin in Komunale Slovenska 
Bistrica d.o.o. 

 
Podatki so razvidni iz tabele.  
 
Zavarovanec ţeli, da je zavarovanje sklenjeno za : 

- zavarovalno vsoto 70.000 €,  
- odkupom franšize, 
- 3x letni agregat. 

 

 KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA 

1 Število zaposlenih 87 

2 Gradbeni objekti Komunale Slovenska Bistrica d.o.o. 702,25 m
2
 

3 Gradbeni objekti Občine Slovenska Bistrica:  

 - objekti za oskrbo s pitno vodo 1.056,98 m
2
 

 - objekti za čiščenje odpadnih voda 444,34 m
2
 

 - objekti za ravnanje z odpadki 496,32 m
2
 

4 Gradbeni objekti Občine Makole:  

 - objekti za oskrbo s pitno vodo 104,66 m
2
 

5 Gradbeni objekti Občine Oplotnica:  

 - objekti za oskrbo s pitno vodo 98,29 m
2
 

 - objekti za ravnanje z odpadki 51,85 m
2
 

6 Površina nezazidanih zemljišč Občine Slovenska Bistrica:  

 - odlagališče Pragersko 101.652,35 m
2
 

 - pokopališče Slovenska Bistrica 17.136,45 m
2
 

7 Dolţina cest in ulic:  

 - lokalne ceste v Občini Slovenska Bistrica 218.358 km 

 - mestne ulice v mestu Slovenska Bistrica 34.860 km 

 - lokalne ceste v Občini Oplotnica 43.653 km 

8 Otroška igrišča z igrali v mestu Slovenska Bistrica 3 lokacije, vsaka po 4 igrala 
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 POSTAVKE, KI SE ZAVARUJEJO ZA KOMUNALO SLOVENSKA BISTRICA: 

 odgovornost iz dejavnosti 

 delodajalčeva odgovornost 

 
odgovornost iz posesti gradbenih objektov s kritjem odškodninskih zahtevkov etaţnih 
lastnikov in najemnikov 

 odgovornost iz posesti nezazidanih zemljišč 

 odgovornost iz posesti otroških igrišč 

 odgovornost  za vzdrţevanje in upravljanje cestnega omreţja 

 
 

 STANOVANJA IN POSLOVNI PROSTORI, KATERIH LASTNIKI SO OBČINE: 

  

 OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

1 Večstanovanjske zgradbe (neto površina stanovanj)  15.257,20 m
2
 

2 Večstanovanjske zgradbe (neto površina posl. prostorov)  4.899,86 m
2
 

  OBČINA MAKOLE 

1 Večstanovanjske zgradbe (neto površina stanovanj)  814,05 m
2
 

2 Večstanovanjske zgradbe (neto površina posl. prostorov)  109,00 m
2
 

  OBČINA POLJČANE 

1 Večstanovanjske zgradbe (neto površina stanovanj)  5.362,80 m
2
 

2 Večstanovanjske zgradbe (neto površina posl. prostorov)  140,61 m
2
 

 OBČINA OPLOTNICA 

1 Večstanovanjske zgradbe (neto površina stanovanj)  1.293,25 m
2
 

2 Večstanovanjske zgradbe (neto površina posl. prostorov)  104,12 m
2
 

 POSTAVKE, KI SE ZAVARUJEJO: 

 
odgovornost iz posesti večstanovanjskih zgradb (stanovanja) s kritjem odškodninskih 
zahtevkov etaţnih lastnikov in najemnikov 

 
odgovornost iz posesti večstanovanjskih zgradb (poslovnih prostorov) s kritjem 
odškodninskih zahtevkov etaţnih lastnikov in najemnikov 
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IV. OBRAZCI, IZJAVE IN VZOREC POGODBE 

 

OBRAZEC 1 Podatki o ponudniku 

OBRAZEC 2 Ponudba 

OBRAZEC 3 Izjava za izpolnjevanje pogojev iz Navodil za izvedbo javnega naročila 

OBRAZEC 4 Izjava o ekonomski in finančni sposobnosti 

OBRAZEC 5 Izjava za pridobitev osebnih podatkov 

OBRAZEC 6 Izjava da sprejema pogoje razpisne dokumentacije 

OBRAZEC 7 Izjava o nudenju najmanj 30 dnevnega plačilnega roka 

OBRAZEC 8 Izjava  o organiziranju sluţbe, tako da je omogočeno sprotno reševanje škod 

OBRAZEC 9 Originalna bančna garancija za resnost posla 

OBRAZEC 10 Izjava  da ima urejeno pozavarovanje z navedbo pozavarovalnice 

OBRAZEC 11 O predloţitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

OBRAZEC 12 Vzorec bančne garancije, ki ga ponudnik parafira 

OBRAZEC 13 Pooblastilo za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov 

OBRAZEC 14A 
OBRAZEC 14B 

O odnosu do podizvajalcev  
Pooblastilo ponudnika za neposredno plačevanje 

OBRAZEC 15A 
OBRAZEC 15B 

S podatki o podizvajalcu  
Soglasje za neposredno plačevanje pri izvedbi naročila. 

OBRAZEC 16 Vzorec pogodbe 
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OBRAZEC – 1 
 
 

Ponudnik: 
___________________________ 
____________________________ 
 
 
Naročnik: 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 
Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 
 

* Opomba: V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi 
priloţeno pooblastilo zakonitega zastopnika osebi, ki je pooblaščena za podpis ponudbe. 

naziv ponudnika  
(kot bo naveden v pogodbi) 

 

naslov 
(kot bo naveden v pogodbi) 

 

poštna številka in pošta 
(kot bo navedena v pogodbi) 

 

telefon  
telefaks  
elektronska pošta  
matična številka  
ID za DDV  
številka transakcijskega računa  
banka  
zakoniti zastopnik ponudnika, 
ki bo podpisnik pogodbe 

 

funkcija zakonitega zastopnika 
ponudnika, ki bo podpisnik 

 

pooblaščena oseba za podpis 
ponudbe* 

 

kontaktna oseba  
telefon kontaktne osebe  
telefaks kontaktne osebe  
e-pošta kontaktne osebe  
pooblaščena oseba za 
vročanje 
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OBRAZEC – 2   

 
 
 

SPECIFIKACIJA PONUDB – PONUDBA ŠT. …………….. 
 
 
 
Ponudnik: 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………. 
                   
………………………………………………………………………………………………………………………
…………………… 
 
 

Predmet javnega naročila: »Zavarovalne storitve« 
 

 
 
Vrsta zavarovanja / sklop     znesek premije za 5 (pet) let v EUR 

 
I. POŢARNO ZAVAROVANJE                                ………………………………………………. 
II. ZAVAROVANJE STEKLA                                   ………………………………………………. 
III. ZAVAROVANJE VLOMA IN ROPA                    ………………………………………………. 
IV. STROJELOMNO ZAVAROVANJE                      ………………………………………………. 
V. ZAVAROVANJE CIVILNE ODGOVORNOSTI     ………………………………………………. 

________________________________________________________________________ 
 
SKUPAJ v EUR:                                                                      ………………………………………………. 
 
 
V zavarovalni premiji je upoštevan davek in vsi popusti! 
 
 
Ta ponudba je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na : 

Javni razpis za »ZAVAROVALNE STORITVE« za sklenitev zavarovalne pogodbe za zavarovanje 
premoženja in premoženja v upravljanju zavarovanje za obdobje 5 let (za leta 2015 – 2019). 

 

 
 
V ……………………………., dne ……………………………. 
 
 
 
                                                                                                 Ţig:                                  Podpis: 
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OBRAZEC – 3  
 
 
PONUDNIK: ____________________________________ 

____________________________________ 
 
 
 
Naročnik:  Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
 

IZJAVA 
 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 
razpisne dokumentacije 
 
Izjavljamo,  
 

1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 42. 
Člena ZJN-2.  

 
 

2. Da: 

 Nismo v postopku prisilne poravnave ter proti nam ni bil podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 nismo v stečajnem postopku ter proti nam ni bil podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 Nismo v postopku prisilnega prenehanja ter proti nam ni bil podan predlog za začetek 
postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo. Z našimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovno dejavnost in nismo v 
kateremkoli podobnem poloţaju, 

 Nismo bili pravnomočno v katerikoli drţavi obsojeni za postopek v zvezi z našim poklicnim 
ravnanjem, 

 Nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako 
ali hujšo kršitev poklicnih pravil. 

 
3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba v skladu s predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, ali 

predpisi drţave naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 
 

4. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2, 
81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV. 
 

5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi drţave članice, v 
kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
 

 
Ustrezno izpolnite in obkroţite: 
 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vloţno številko _________, 
oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostavam ____________ številka 
____________. 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 
________________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka ______________ izdano 
pri ______________________________  dne ____________________ in smo člani 
naslednje organizacije: ___________________________________ (vpisati le v primeru, če 
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mora biti gospodarski subjekt za opravljanje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali 
podobno). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljena in 
lahko dejavnost opravljamo ţe na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register 
Slovenije. 

 
Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B., 
izpolnite točko C. 
 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

- Da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 

- Da smo seznanjeni z vsebino za izvedbo javnega naročila, da se z vsebino v celoti strinjamo, 
na razpis nimamo pripomb in v zvezi s tem ne bomo imeli dodatnih zahtev. 

- Da smo konkretno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih 
treh letih; 

- Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 

 
Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje 
javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 
 
 
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 
organizacije: 

- Potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 
ali 

- Lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet javnega naročila, 
ne potrebujejo. 

 
 
 
 
 
 
Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  

 
Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 4 
 
 
PONUDNIK: ____________________________________ 

____________________________________ 
 
 
 
Naročnik:  Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
 

IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI 
 

 
Na podlagi javnega razpisa za oddajo javnega naročila  »ZAVAROVALNE STORITVE« 
ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne 05.12.2014, št. objave JN11398/2014, pod kazensko in 
materialno odgovornostjo izjavljamo: 

- da noben od naših odprtih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih, šteto od datuma 
objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih 
obveznosti iz davčnega naslova, zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb, 

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja, skladno z zahtevo iz šestega odstavka 44. člena ZJN-2. 

-  
Izjavljamo tudi, da: 

- smo seznanjeni z določbo drugega odstavka 77. člena ZJN-2, ki določa, da če se pri 
naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne 
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, mora naročnik 
Drţavni revizijski komisiji podati predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 
109. člena zakona. 

 
Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
 
 
Obvezna priloga: 
Potrdila poslovnih bank za vsak transakcijski račun ali obrazca BON-2 oziroma BON-1/SP 
izdanega s strani AJPES-a. Potrdila se priloţijo v originalu ali kopiji. 
 
Dokumenti ne sme biti starejši od 40 dni, šteto od datuma objave javnega 

 
 
Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje 
javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev. 
 
 
 
Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  

 
Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 5 
 
Ponudnik: __________________________ 
Polni naziv podjetja: __________________________ 
Sedeţ in njegova občina: __________________________ 
Št. vpisa v sodni register: __________________________ 
Št. vloţka: __________________________ 
Matična št. podjetja: __________________________ 
 
 
 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega 
bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, za namene javnega razpisa »ZAVAROVALNE STORITVE« 
Objavljenega na Portalu javnih naročil z dne dne 05.12.2014, št. objave JN11398/2014, pod številko 
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc drţavnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 
 

a) Ime in priimek: _______________   podpis: ________________________ 
EMŠO _______________  , datum in kraj rojstva _______________, 
stalno bivališče: ______________________________ 
 

b) Ime in priimek: _______________  podpis: ________________________ 
EMŠO _______________  , datum in kraj rojstva _______________ 
stalno bivališče: ______________________________ 

 
c) Ime in priimek: _______________   podpis: ________________________ 

EMŠO _______________  , datum in kraj rojstva _______________ 
stalno bivališče: ______________________________ 
 
 
 

Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje 
javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev. 
 
 
 
 
 
Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  

 
Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 6 
 
 
PONUDNIK: ____________________________________ 

____________________________________ 
 
 
 
 
Naročnik:  Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 

 
IZJAVLJAMO, 

 
 
 
Da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila »ZAVAROVALNE 
STORITVE«. 
 
 
 
 
Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje 
javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev. 
 
 
 
 
 
Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  

 
Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 7 
 
 
PONUDNIK: ____________________________________ 

____________________________________ 
 
 
 
Naročnik:  Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
 
 

 
IZJAVLJAMO, 

 
 
Da nudimo plačilo letne premije v ________ (z besedo__________________ ) mesečnih obrokih brez 
obresti z 30 dnevnim plačilnim rokom od datuma izstavitve računa. 
 
 
 
 
 
Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje 
javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev. 
 
 
 
 
 
Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  

 
Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 8 
 
 
PONUDNIK: ____________________________________ 

____________________________________ 
 
 
Naročnik:  Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
 
 

 
IZJAVLJAMO, 

 
 
 
Da imamo organizirano sluţbo tako, da je omogočeno sprotno reševanje škod, ki traja največ _____ 
(z besedo________________________) delovnih dni po prejetju vse dokumentacije, potrebne za 
likvidacijo škod. 
 
 
 
 
 
Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje 
javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev. 
 
 
 
 
Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  

 
Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 9 
 
 
PONUDNIK: ____________________________________ 

____________________________________ 
 
 
 
Naročnik:  Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 
 

 
IZJAVLJAMO, 

 
 
Da imamo urejeno pozavarovanje pri zavarovalnici: 
 
 
_________________________________________________________________________________. 
 
 
 
Obvezna priloga: Izpolnjen, podpisan in ţigosan obrazec o ureditvi pozavarovanja, v originalu 
ali kopiji. 
 
 
 
Ta izjava se uporablja izključno za dokazovanje ponudnikove usposobljenosti v postopku oddaje 
javnega naročila za izbiro izvajalca zavarovalnih storitev. 

 

 

 

 

Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  
 

Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 10 
 

ORIGINALNA BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
(nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv) 

 
Naziv banke: 

 
 

 

Kraj in datum: 
 
 

 

Upravičenec: 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 
2310 Slovenska Bistrica  

 

Naročnik: 
 

 

Garancija št.: 
 
 

 
 
V skladu z javnim razpisom »ZAVAROVALNE STORITVE«, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 
05.12.2014, št. objave JN11398/2014, je za potrebe naročnik Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., 
(upravičenca te garancije), ponudnik (naročnik garancije)_____________________ dolţan za resnost 
svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini 3 % pogodbene 
vrednosti brez vključenega DPZP (pogodbena vrednost brez DPZP znaša __________ EUR). 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali  
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 

 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom 
ali 

 ne predloţi ali zavrne predloţitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v 
skladu z določbami navodil ponudnikom, 

c) ponudnik postane insolventen, če je v postopku prisilne poravnave, če je kot pravna oseba 
sprejela sklep o zapiranju gospodarske druţbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi 
zdruţevanja ali prestrukturiranja), če je nad njim uveden stečajni postopek.  

 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali 
naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v svojem 
zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali vseh zgoraj navedenih 
primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.  
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. original garancije št.  ___________________. 

 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in (v 
primeru, da je celovita ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z 
naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje 
10 dni po izteku 90-dnevnega roka za začetek veljavnosti zavarovanj. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 3 % pogodbene 
vrednosti ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 

 

Kraj: ______________                             Ţig:                                Priimek in ime podpisnika garancije  
_____________________________ 

Datum: ____________                                    Podpis: 
         _____________________________ 
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OBRAZEC – 11 
 
PONUDNIK: ____________________________________ 

____________________________________ 
 

 
Naročnik:  Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 

Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 

 

 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŢITVI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO 
POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za 
oddajo naročila »ZAVAROVALNE STORITVE« za namen sklenitve zavarovalne pogodbe za 
zavarovanje premoženja in premoženja v upravljanju zavarovanje za obdobje 5 let (za leta 2015 – 
2019) in pozvani k podpisu pogodbe, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, naročniku predloţili bančno 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z vključenim 
DPZP in veljavnostjo še najmanj en (1) dan po preteku pogodbenega roka. 
 
Bančna garancija bo brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter bo izdana po vzorcu iz razpisne 
dokumentacije (obrazec 12), od katerega ne bo bistveno odstopala in ne bo vsebovala dodatnih 
pogojev za izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil naročnik, niţjega zneska, kot ga je določil 
naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. 

 
 
 
 
 
 

Kraj: ______________                             Ţig:                                        Podpis ponudnika:  
 

Datum: ____________                                         ______________ 
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OBRAZEC – 12 
 
VZOREC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI (nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv) 
 
 
Naziv banke: 

 
 

 

Kraj in datum: 
 
 

 

Upravičenec: 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 
2310 Slovenska Bistrica  

 

Naročnik: 
 

 

Garancija št.: 
 
 

 

V skladu s pogodbo za »ZAVAROVALNE STORITVE«, številka: JN11398/2014, z dne 05.12.2014, 
sklenjeno med naročnikom Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 
Slovenska Bistrica  in ponudnikom __________________________ (naziv ponudnika), v vrednosti 
______________, z besedo ___________________________ EUR  00/100, v roku 5 (pet) let, obsegu 
in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi je ponudnik dolţan opraviti naslednje storitve: 
 

 izpolniti in delati v skladu z določili iz pogodbe in razpisne dokumentacije in 

 upoštevati navodila pooblaščene osebe naročnika. 
 
Na zahtevo ponudnika/zavarovalnico se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo 
izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti in rokih, ter v enakem 
plačilnem roku, kot je določen v pogodbi med naročnikom in ponudnikom/zavarovalnico, v nasprotnem 
primeru bomo na vaš prvi pisni poziv plačali znesek v višini __________ EUR, če storitev ne bo 
izvedena v roku, kvaliteti ali obsegu, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v 
primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedena storitev tudi delno ne zadostuje 
pogodbenim zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predloţen banki in mora vsebovati: 

 originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom 
 original garancije št. _______/_______. 

Ta garancija se zniţuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vsaj še 1 dan po preteku pogodbenega roka in sicer do __________ (datum 
podpisa pogodbe + 5 let + 1 dan). Po poteku navedenega roka garancija ne velja več in naša 
obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.  
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik 
garancije oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenski Bistrici. 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Banka: 

___________________________ 

                                                                     Ţig: Podpis : 
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OBRAZEC – 13  
(se izpolni le v primeru skupne ponudbe) 

 
POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE, KI JO PREDLAGA SKUPINA PONUDNIKOV 

 
 
Podpisani ______________________________________________________________ 
    (ime in priimek pooblastitelja) 
z nazivom____________________ iz ________________________________________ 
             (funkcija)    (naziv in naslov podjetja) 
Podpisani_______________________________________________________________ 
    (ime in priimek pooblastitelja)                                      
z nazivom ____________________ iz ________________________________________ 
  (funkcija)    (naziv in naslov podjetja) 
Podpisani_______________________________________________________________ 
    (ime in priimek pooblastitelja)                                      
z nazivom ____________________ iz ________________________________________ 
  (funkcija)    (naziv in naslov podjetja) 
 
potrjujemo, da smo uradni predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom 
pooblaščamo 

za vodilnega partnerja: 

 

(naziv in naslov vodilnega partnerja pri skupni ponudbi) 
 
in za podpis skupne ponudbe: 

gospoda/gospo _____________________ z nazivom_____________________________ 

ki se podpisuje_____________________ in parafira _____________________________, 

 
da v postopku javnega razpisa za izbiro izvajalca zavarovalniških storitev: 
 

 v našem imenu podpiše ponudbo in tudi morebitno spremembo / dopolnitev / umik ponudbe,  

 v našem imenu sprejema vse informacije s predmetnim javnim naročilom ter  

 v primeru, da bomo izbrani za javno naročilo blaga, podpiše pogodbo o dobavi, razen če smo / 
bomo v dogovoru o poslovnem sodelovanju določili, da pogodbo o dobavi podpišejo vsi partnerji v 
skupini. 

 
Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki za izvajanje zavarovalniških storitev, 
pred podpisom pogodbe o dobavi, naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju pri 
izvedbi javnega naročila (v kolikor ga ne prilagamo).  
 
Za vsakega od ponudnikov izpolnjene izjave. 
 
 
 
Datum: ______________            Ţig  Podpis pooblastitelja    

                    ___________________ 
 
Datum: ______________            Ţig  Podpis pooblastitelja   

                    ___________________ 
 
Datum: ______________            Ţig  Podpis pooblastitelja    

                     ___________________ 
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OBRAZEC – 14A 
(se izpolni le v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem) 

 
 

PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA 

 

 

Št. Naziv in naslov podizvajalca Vrsta del, ki jih bo izvajal 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

IZJAVA O ODNOSU DO PODIZVAJALCEV 
 
 
V zvezi z javnim razpisom za izbiro izvajalca zavarovalniških storitev pod kazensko in materialno 
odgovornostjo, izjavljamo: 
 

- da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev, s katerimi sodelujemo na navedenem 
javnem razpisu, 

- da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene 
pogodbe s podizvajalci, 

- da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega 
računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, 

- da smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto 
glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.   

 
 
 
 
 
Kraj:  ___________________  Ţig:    Podpis odgovorne osebe: 
 
Datum:  __________________     ______________________ 
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OBRAZEC – 14B 
(se izpolni le v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem) 

 
Ponudnik:  
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
 
 

POOBLASTILO PONUDNIKA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM, KI BODO S 
PONUDNIKOM SODELOVALI PRI IZVEDBI NAROČILA 

 
 
 
Na podlagi prve alineje sedmega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju izdajamo pooblastilo 
za neposredno plačevanje podizvajalcem naročniku, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica 
Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica. 
 
da v primeru pridobitve javnega naročila za izvedbo storitev, na podlagi potrjenega računa 
neposredno plačuje naslednjim podizvajalcem: 
 

Naziv podizvajalca Dela, ki jih bo opravil podizvajalec 
Cena storitev EUR (brez 
6,5 % DPDZ) 

  

 

  

 

 
 
»Podizvajalec« je v skladu s 15. a točko prvega odstavka 2. člena ZJN-2 gospodarski subjekt, ki je 
pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o 
izvedbi javnega naročila, izvaja storitev, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 
Na podlagi osmega odstavka 71. člena ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem v skladu s tem 
zakonom obvezna. 
 
 
 
 
Kraj:  ___________________  Ţig:    Podpis odgovorne osebe: 
 
Datum:  __________________     ______________________ 
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OBRAZEC – 15A 
(se izpolni le v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem) 

 
PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
 
NAZIV PODIZVAJALCA: 

 

 
NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 
KONTAKTNA OSEBA: 

 

 
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: 

 

 
SPLETNI NASLOV PODIZVAJALCA: 

 

 
TELEFON: 

 

 
FAKS: 

 

 
MATIČNA ŠTEVILKA: 

 

 
IDENTIFIKACIJSKA ŠT. ZA DDV: 

 

 
ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 
ODPRT PRI BANKI: 

 

 
 
V primeru, da bo ponudnik, s katerim sodelujemo kot podizvajalec, izbran kot najugodnejši, 
dovoljujem, da nam naročnik izplačuje s strani izvajalca predhodno potrjene situacije, neposredno na 
navedeni TRR. 
 
 
 
 
Kraj:  ___________________            Ţig:               Podpis odgovorne osebe podizvajalca: 
 
Datum: _________________   ______________________________ 
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OBRAZEC – 15B 
(se izpolni le v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalcem) 

 
Podizvajalec: 
 
___________________________ 
 
__________________________ 
 
 
 

SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PRI IZVEDBI NAROČILA 
 
 
Na podlagi druge alineje sedmega odstavka 71. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
128/06, 16/08, 19/10 in 18/11, 43/12, 90/12, 19/14) podaja naročniku, Komunala Slovenska  Bistrica 
d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, soglasje podizvajalca za neposredno 
plačevanje  
 
_________________________________________________________________________ , 

(poln naziv in naslov podizvajalca) 
 
 
da v primeru pridobitve javnega naročila za izvedbo storitve, katerega izvedba traja za čas dobave iz 
ponudbe od sklenitve pogodbe, namesto glavnega izvajalca _________________________________ 
________________________________ (poln naziv glavnega izvajalca / ponudnika javnega naročila) 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca na osnovi s strani podizvajalca predhodno 
potrjenega računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec, in sicer za naslednje vrste storitev: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
oziroma za sledeče posamezne predmete, količine in vrednosti (ter kraj izvedbe) 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
Zgoraj zahtevani podatki so na podlagi osmega odstavka 71. člena ZJN-2 obvezna sestavina pogodbe 
o izvedbi javnega naročila, neposredna plačila podizvajalcem pa so v skladu s tem zakonom obvezna. 
 
 
 
Kraj:  ___________________            Ţig:                            Podpis odgovorne osebe podizvajalca: 
 
Datum: _________________                      ______________________________ 
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OBRAZEC  - 16   
 

VZOREC POGODBE 
 
 
KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska 
Bistrica, ki jo zastopa direktor BLAŢ GREGORIČ, univ.dipl.inţ.str. (v nadaljevanju naročnik) 
ID številka za DDV: SI32621213, matična številka: 5073162000 

 
IZVAJALEC _____________________________________________, ki ga zastopa direktor 
_______________________________(v nadaljevanju: izvajalec); 
ID številka za DDV: SI_________________, matična številka: __________________, 
 
skleneta naslednjo   
 
 

P O G O D B O 
za izvajanje zavarovalniških storitev 

 
 

I. UVODNA DOLOČBA 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata,  
- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, za izbiro izvajalca 

zavarovalniških storitev; javni razpis je bil objavljen portalu javnih naročil, dne 05.12.2014, št. 
objave JN11398/2014; 

- da je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izvajalec po tej pogodbi, na podlagi ponudbe št. 
__________, z dne __________. 

 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

1. člen 
S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o pogojih izvajanja javnega naročila, navedenega v 1. 
členu te pogodbe. 
 

2. člen 
Predmet te pogodbe je: 

1. poţarno zavarovanje 
2. zavarovanje stekla 
3. zavarovanje vloma in ropa 
4. strojelomno zavarovanje  
5. zavarovanje civilne odgovornosti  

 
Predmet zavarovanja je natančneje določen v poglavju 2. Specifikacije zavarovanja razpisne 
dokumentacije predmetnega javnega naročila.  
 

3. člen 
Pogodbeno dogovorjena dela bo izvajalec zavarovanja izvršil skladno s: 
- ponudbo izvajalca zavarovanja št. ____________ z dne ____________; 
- razpisno dokumentacijo javnega naročila, navedenega v prvem členu te pogodbe ter ostalimi 

zavarovalno-tehničnimi pogoji in zahtevami naročnika; 
- splošnimi pogoji zavarovalnice za posamezno vrsto pogodbenega zavarovanja, če niso v 

nasprotju z razpisanimi zavarovalno tehničnimi pogoji; 
- v primeru neskladja med navedenimi dokumenti iz prejšnjih alinej tega člena, velja razpisna 

dokumentacija javnega naročila. 
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4. člen 
Naročnik si v skladu z določili 29. člena ZJN-2 in točko 14.1. razpisne dokumentacije pridrţuje pravico, 
da odda izvajalcu zavarovanja po tej pogodbi, naročilo za morebitne dodatne storitve, ki niso vključene 
v prvotno naročilo in ki bi predstavljale povečanje obsega predmetnega javnega naročila ter so zaradi 
nepredvidenih okoliščin postale potrebne za izvedbo tega naročila storitev. Dodatna naročila so 
omejena za obdobje trajanja pogodbe na podlagi tega izvedenega javnega naročila. 
 
V primeru, navedenem v prejšnjem odstavku, se izvede postopek s pogajanji brez predhodne objave. 
Pogodbeni stranki v tem primeru skleneta dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. 
 
 

III. POGODBENA VREDNOST 
 

5. člen 
Na osnovi zavarovalno tehnične dokumentacije po posameznih zavarovalnih vrstah, določene z 
razpisno dokumentacijo javnega naročila in te pogodbe naročnik sklepa pri izvajalcu zavarovanja za 
naslednje predmete zavarovanja: 
 

 PREDMET ZAVAROVANJA Premija v EUR  

1. Poţarno zavarovanje   

2. Zavarovanje stekla   

3. Zavarovanje vloma in ropa  

4. Strojelomno zavarovanje  

5. Zavarovanje civilne odgovornosti  

 SKUPAJ LETNA PREMIJA brez 6,5% DPZP    

 SKUPAJ LETNA PREMIJA s 6,5% DPZP   

 SKUPAJ PETLETNA PREMIJA brez 6,5% DPZP  

 SKUPAJ PETLETNA PREMIJA s 6,5% DPZP  

 
Premijske stopnje, določene v prvem odstavku tega člena te pogodbe, so fiksne za celotno 
pogodbeno obdobje. Prav tako so nespremenljivi vsi zavarovalni pogoji (zavarovalno-tehnični pogoji, 
kot na primer premijske stopnje, idr.) določeni z razpisno dokumentacijo.  
 
Ob morebitnem povečanju ali zmanjšanju obsega zavarovanja ostanejo zavarovalni pogoji ter 
premijske stopnje enake. 
 

6. člen 
 

V skladu s ponudbo št. _________ z dne __________ bo naročnik plačeval fakture za letno/mesečno  
premijo 30 dni od dneva uradnega prejema pri naročniku. Račun za vsakoletno/vsakomesečno  
premijo ponudnik izda __________.  
 
Naročnik bo poravnal prejeti račun v roku trideset (30) dni od njegovega prejema na izvajalčev TRR št: 
____________________________________________ odprt pri: _____________________________ 
 
Kot začetek roka, v katerem mora naročnik izvajalcu plačati izstavljen račun, se šteje prvi delovni dan 
po prejemu računa. Če račun zapade v plačilo na nedelovni dan oz. na dan, ko v Republiki Sloveniji ni 
mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega delovnega dne. Kot 
dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo 
banki, pri kateri ima svoj račun. 
 
 
 

7. člen 
 



 
  

 
54 

 

Naročnik ima pravico kompenzirati obveznosti iz naslova plačila premije s formalno pravilno 
prijavljenimi škodami, ki jih izvajalec zavarovanja ne likvidira v roku, določenim z razpisnimi pogoji. 
Izvajalec zavarovanja ima pravico zaračunati zakonske zamudne obresti, v kolikor naročnik ne plača 
obroka v pogodbeno dogovorjenem roku. 
 
V primeru izpolnjevanja pogojev, določenih z zakonom, pogodbeni stranki lahko dogovorita tudi 
kompenzacijo ali druge načine poravnavanja obveznosti v skladu z zakonom, kar pogodbeni stranki 
priznavata kot običajni način plačila. 
 
 
 

V. ČAS TRAJANJA ZAVAROVANJA 
 

8. člen 
Zavarovanje po tej pogodbi traja pet let (60 mesecev). Zavarovanje se začne ________ ob 0.00 uri in 
zaključi ________  24.00 uri. 
*Opomba: Točen datum se določi ob sklenitvi pogodbe z izbranim izvajalcem. 
 
 

VI. SPREMEMBE MED ZAVAROVALNIM LETOM 
 

9. člen 
Izvajalec zavarovanja se zavezuje vključiti/izključiti v/iz zavarovanje/a med letom pridobljeno ali 
ugotovljeno premoţenje naročnika pod istimi zavarovalnimi pogoji. 
 

10. člen 
Izvajalec zavarovanja sprejema v zavarovanje vse objekte, opremo in zaloge naročnika tudi v primeru, 
če bi izpadle iz evidenc navedenih v razpisni dokumentaciji, vendar najdlje do 30. 6. 2015. 
 

11.  člen 
Izvajalec zavarovanja sprejema v zavarovanje tudi vse nove investicije zavarovanih stvari na isti 
lokaciji in na novih lokacijah, katerih skupna vrednost ne presega 10 % vrednosti zavarovanih stvari 
tudi, če naročnik tega ne sporoči izvajalcu zavarovanja. 
 
 

VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

12. člen 
Naročnik je dolţan izvajati prijave škod na dokumentiran način s podatki, potrebnimi za aţuren 
obračun in plačilo škode. Naročnik in izbran ponudnik določita način sporočanja prijave v elektronski 
obliki na določen elektronski naslov. Zavarovalnica mora opraviti ogled prijavljene škode takoj, 
oziroma najkasneje v roku 3 dni. Naročnik je dolţan omogočiti cenilcu izvajalca zavarovanja ogled 
poškodovanega objekta ali naprave. V kolikor zavarovalnica ne opravi ogleda prijavljene škode, to ne 
zadrţi likvidacije in plačila zavarovalnine / odškodnine s strani zavarovalnice.  
 
V primeru, da je dostavljena škodna dokumentacija po mnenju zavarovalnice nepopolna, mora 
zavarovalnica o tem obvestiti zavarovalca v roku 14 dni po prejemu dokumentacije, sicer se šteje, da 
je dokumentacija popolna. 
 
Zavarovalnica mora zavarovalcu sproti posredovati zaključni sporazum za posamezni zavarovalni 
primer in kopijo poravnave za vse likvidirane odškodninske zahtevke, vključno z odklonitvami iz 
naslova zavarovanja odgovornosti. Naročnik se strinja, da zavarovalnica na kopijah poravnav za vse 
likvidirane odškodninske zahtevek iz naslova odgovornosti, ustrezno zakrije podatke, ki jih kot 
zaščitene določa Zakon o varstvu osebnih podatkov. 
 
V primeru večjih škod zavarovalnica izplača zavarovalcu akontacijo v višini 50 % od prvotno ocenjene 
škode v roku 14 dni, od prejema prijave škode na dogovorjen način in zavarovalnica zavarovalnemu 
primeru ni ugovarjala. Za velike škode se štejejo škode, ki presegajo ocenjeno vrednost 30.000,00 €. 
 

13. člen 
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Zavarovalnica se zaveţe vsako četrtletje za pretekle tri mesece seznanjati naročnika o škodnem 
dogajanju (do 15.4., 15.7., 15.10. in 15.1. v zavarovalnem letu). Podatki o škodnem dogajanju morajo 
vsebovati zavarovalca, lokacijo škode, številko zavarovalne police, oznako škode zavarovalnice, 
datum nastanka škode, datum prijave škode, vzrok škode, znesek prijave, znesek izplačane 
zavarovalnine – odškodnine in datum izplačila oziroma odklonitve.  
 

14.  člen 
Izvajalec zavarovanja mora obračunati in izplačati škodo v roku 14 dni od dneva prejema vseh 
potrebnih podatkov in dokumentov za obračun škode, v nasprotnem primeru ima naročnik pravico 
zaračunati zakonite zamudne obresti. 
 

15.  člen 
Izvajalec zavarovanja se obvezuje: 
- sprejeti v zavarovalno kritje vse vrste zavarovanj, ki jih naročnik ţeli zavarovati; 
- prevzete zavarovalne storitve izvrševati strokovno, vestno in kakovostno v skladu z veljavnimi 

tehničnimi predpisi, standardi, normativi in zakonodajo; 
- sodelovati z naročnikom, upoštevati njegove ekonomske in tehnične pogoje in izvršiti pogodbene 

storitve gospodarno v korist naročnika; 
- naročnika tekoče obveščati o vseh izplačanih zavarovalninah iz naslova vseh zavarovanj; 
- sproti obveščati naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na 

izvršitev pogodbenih obveznosti; 
- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki 

izpolnjeni. 
  
 

VIII.   FINANČNO ZAVAROVANJE 
 

16. člen 
Izvajalec se zavezuje v roku 10 dni po podpisu te pogodbe izročiti naročniku, kot pogoj za veljavnost 
pogodbe, bančno garancijo za dobro izvedbo posla  po vzorcu iz razpisne dokumentacije (obrazec 
12), in sicer v višini 10 odstotkov (%) vrednosti pogodbenih vrednosti z vključenim DPZP. Bančna 
garancija mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. 
 
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še vsaj en dan po preteku 
pogodbenega roka. 
 
Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, bo moral ponudnik naročniku 
izročiti novo bančno garancijo za dobro izvedbo posla z veljavnostjo še najmanj 1 dan po poteku roka 
za izvedbo posla.  
 
Naročnik lahko kadarkoli brez posledic prekine pogodbo, v kolikor mu izvajalec najkasneje 10 dni po 
podpisu pogodbe ne izroči menice z menično izjavo za zavarovanje za dobro izvedbo posla. 
 

17. člen 
V primeru, da izvajalec zavarovanja odstopi od te pogodbe, ima naročnik ne glede na pravico do 
pogodbene kazni iz prejšnjih členov, pravico unovčiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti iz 16. člena te pogodbe. 
 
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 16. člena te pogodbe naročnik unovči tudi, če 
izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s to pogodbo, v dogovorjenem obsegu in 
roku. 
 

IX.  PODIZVAJALCI / SOPONUDNIKI 
 (se izpolni, če izvajalec nastopa s podizvajalci ali soponudniki) 
 

18. člen 
Poleg izvajalca pri izvedbi tega projekta sodelujejo tudi naslednji podizvajalci  
naziv podizvajalca: _______________________________________________________ 
naslov podizvajalca: ______________________________________________________ 
matična številka:_________________________________________________________ 
davčna številka: _________________________________________________________ 
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transakcijski račun: _______________________________________________________ 
dela, ki jih bo opravljal podizvajalec: __________________________________________ 
 
Sestavni del te pogodbe je tudi: 
- izvajalčevo pooblastilo naročniku, da le-ta na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje 

podizvajalcem; 
- podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 

podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
 
Izvajalec zavarovanja se zavezuje, da bo imel v primeru nastopanja s podizvajalci ob sklenitvi 
pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec 
zavarovanja se tudi zaveţe, da bo fotokopije sklenjenih pogodb izročil naročniku. 
 
Obenem izvajalec zavarovanja pooblašča naročnika, da izvedbo del, pri katerih so vključeni 
podizvajalci, naročnik na podlagi potrjenega računa plača neposredno tem podizvajalcem. Plačila 
podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 
 
Prav tako mora izvajalec zavarovanja svojemu računu obvezno priloţiti račune svojih podizvajalcev, ki 
jih je predhodno potrdil. 
 

19. člen 
Izvajalec se izrecno obvezuje, da bo v primeru, če bo oddal sprejeto izvedbo storitev novim 
podizvajalcem, pridobil predhodno soglasje naročnika.  
 
V kolikor bo v okviru same izvedbene faze naročila (po sklenitvi te pogodbe) izvajalec zamenjal 
podizvajalca ali če bo izvajalec sklenil pogodbo z novim podizvajalcem, mora v skladu z deveto točko 
71. člena ZJN-2 naročniku v 5 dneh po spremembi predloţiti:  
- svojo izjavo, da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu; 
- pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu; 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 

20. člen  
     (se izpolni, če je izvajalec skupina ponudnikov) 

Skupina ponudnikov, ki nastopa kot izvajalec predmeta pogodbe, pogodbi prilaga tudi Pravni akt o 
skupni izvedbi naročila, ki vsebuje vse zahtevane elemente iz 7.1 točke razpisne dokumentacije 
navodil za izpolnitev ponudbe ter obrazec št. 13 razpisne dokumentacije. 
 
 

X. SKRBNIKI POGODBE 
 

21.  člen 
Skrbnik pogodbe za naročnika je: Dušan Moškotevc tel.: 02 8055-423 , e-naslov 
__________________________. 
Skrbnik pogodbe za izvajalca zavarovanja je: __________________. tel.: __________________., e-
naslov: _________________________. 
 
Skrbnika te pogodbe sta pooblaščena urejati vsa vprašanja, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. 
 
 

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

22. člen 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da: 

 ne bosta kršili dolţnostnega ravnanja uradnih oziroma odgovornih oseb v javnem ali zasebnem 
sektorju, ki ga določajo s strani drţave sprejeti zakonski in podzakonski predpisi ter zapisani 
kodeksi ravnanja v poklicnih ali poslovnih zdruţenjih; 

 ne bosta dali oziroma obljubili kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali v kakem drugem 
dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, usluţbencu ali drugemu 
zaposlenemu pri naročniku ali drugem drţavnem organu (sluţbi, oddelku, agenciji) oziroma 
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katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako 
napeljeval takega funkcionarja, usluţbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k 
zlorabi svojega poloţaja ali k vplivanju na zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega 
organa, tako da bi s tem pridobila, obdrţala ali usmerila posle k naročnikovemu sopogodbeniku ali 
njegovemu izpolnitvenemu pomočniku, zastopniku, distributerju ali drugi povezani pravni ali fizični 
osebi; 

 ne bosta omejevali oziroma vplivali na poslovanje izvajalca ali naročnika pri poslovanju po 
predpisih o javnem naročanju; 

 ne bosta sklenili pogodbe, 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 sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji 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. 

 
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je ţe veljavno sklenjena pogodba nična. Pogodba, ki 
je veljavno sklenjena pod odloţilnim ali razveznim pogojem, ki v primeru  ugotovitve kršitve ali 
poskusa kršitve protikorupcijske klavzule še ni nastopil, se šteje, da ni bila sklenjena. 
 
Na ničnost pogodbe se lahko sklicuje vsaka pogodbena stranka in se ugotavlja pred stvarno in 
krajevno pristojnim sodiščem v Republiki Sloveniji. 
 
 

XIII.   PRENEHANJE VELJAVNOSTI POGODBE 
 

23. člen 
Pogodba preneha veljati: 

 po preteku časa, za katerega je bila sklenjena, 

 če izvajalec zavarovanja ne upošteva reklamacij glede obsega in kvalitete izvajanja storitve;  

 če izvajalec zavarovanja ne izpolnjuje določil te pogodbe; 

 zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca zavarovanja, ki imajo za posledico večjo materialno 
škodo; 

 če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo vseh ali 
preteţnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej pogodbi ali naročnik za vključitev v dela 
po tej pogodbi ne da soglasja; 

 v primeru prenehanja poslovanja izvajalca zavarovanja. 
 

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanašajo na plačilo opravljene 
storitve, ima izvajalec zavarovanja pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti 
naročnika, z navedbo razlogov za odstop, in sicer najmanj dva (2) meseca pred nameravanim 
odstopom. 
 
Ne glede na določila prvih dveh odstavkov tega člena, lahko vsaka stranka predčasno pisno odpove 
pogodbo z odpovednim rokom šestih (6) mesecev. 
 
 

XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

24. člen 
Izvajalec zavarovanja ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo. 
 

25. člen 
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen 
podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost. 
 
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec zavarovanja, je last naročnika in jo izvajalec zavarovanja 
lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec zavarovanja je dolţan hraniti izvod 
kompletnega izvoda dokumentacije v svojem arhivu. 
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26. člen 
Za to pogodbo in vsa pogodbena ter ne/pogodbena razmerja na podlagi ali v zvezi s to pogodbo velja 
pravo Republike Slovenije. 
 
Stranki sta dolţni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno izvrševanje te 
pogodbe in spoštovanje njenih določb. 
 
V primeru, da katero od določil te pogodbe je ali postane nezakonito, neveljavno ali neizvršljivo v 
katerem koli delu po katerikoli zakonodaji ali v katerikoli pristojnosti, to ne vpliva na zakonitost, 
veljavnost in izvršljivost ostalih določil, niti ne vpliva ali omejuje zakonitosti, veljavnosti in izvršljivosti 
predmetnega določila v drugih pristojnostih. Tako določilo se v obsegu nezakonitosti, neveljavnosti 
oziroma neizvršljivosti nadomesti z določilom, ki po namenu in učinku najbolj ustreza volji pogodbenih 
strank. 
 
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne 
bo mogoča, bo spore reševalo stvarno pristojno sodišče v Slov. Bistrici. 
 

27. člen 
Vse ostale pravice in dolţnosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz razmerja med njima, in niso urejena s 
to pogodbo, ureja Obligacijski zakonik ter splošno veljavni zakoni in predpisi, ki se nanašajo na 
predmet te pogodbe. 
 

28.  člen 
Pogodba je sklenjena za dobo pet(5) let in začne veljati z dnem podpisa pooblaščenih zastopnikov 
obeh pogodbenih strank, uporablja pa se od datuma _______ od 00.00 ure dalje. 
 

29.  člen 
Izvajalec zavarovanja bo naročniku izstavil police za poţarno zavarovanje, zavarovanje stekla, 
zavarovanje vloma in ropa, strojelomno zavarovanje, zavarovanje civilne odgovornosti, najkasneje v 
roku 5 dni po predloţitvi potrebnih naročnikovih podatkov.  
 

30. člen 
Izvajalec je dolţan naročniku pisno sporočiti vsako spremembo imena, podjetja in sedeţa, uvedbo 
prisilne poravnave, stečajnega postopka in postopka likvidacije najkasneje v osmih (8) dneh po nasta li 
spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren naročniku. 
 

31. člen 
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih od  katerih vsaka pogodbena stranka prejme po dva 
izvoda.  
 
 
Datum: ___________________  Datum: ___________________ 
 
 

  
Pogodba št.: 22/2014 

 
Izvajalec: 

  
Naročnik: 

   
_________________________  KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA, d.o.o. 
   
   
Direktor:  Direktor: 
  BLAŢ GREGORČIČ, univ.dipl.inţ.str. 

 


