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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, vabi 
ponudnike k predložitvi pisne ponudbe v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po 
odprtem postopku, za predmet naročila »Izvajanje del v zimski službi« najkasneje do: dne 26. 11. 
2018 do 12:00 ure. 
 
Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-oddaja. 
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 
uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 
skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 
aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: 
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC 
NLB (www.nlb.si). 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, 
ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je 
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN 
spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
ODPIRANJE PONUDB 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26. 11. 2018 in se bo 
začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob času, ki je določen odpiranje 
ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v 
sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. 
Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v 
razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 
  
 
Kontaktna oseba naročnika: Dušan RUPNIK, tel. 02 80 55 403, dusan.rupnik@komunala-slb.si 
 
 
  Direktor 
  Blaž GREGORIČ, univ. dipl. inž. str.



1 SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1.1 Način izvajanja naročila 
 
Naročnik oddaja javno naročilo za predmet naročila »Izvajanje del v zimski službi« v celoti. Ponudnik 
mora ponuditi vse razpisane vrste storitev (delne ponudbe niso dovoljene). 
 
1.2 Sodelovanje 
 
Vsak zainteresirani gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila 
in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja za izvedbo tega javnega naročila lahko 
odda ponudbo na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju. 
 
Gospodarski subjekt, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot 
partner v skupni ponudbi ali kot podizvajalec, lahko za isto naročilo nastopa samo v eni ponudbi, sicer 
se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa. 
 
1.3 Jezik 
 
Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik mora pripraviti ponudbo v 
slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi že uveljavljene tehnične izraze v tujem jeziku, vendar le v 
tehničnem delu ponudbe. 
 
Predložena potrdila o kakovosti in certifikati so lahko tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob pregledovanju 
in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem jeziku, prevesti v 
slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da do določenega ustreznega roka e-to stori na lastne 
stroške. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe 
v overjenem prevodu v slovenski jezik. 
 
1.4 Podizvajalci 
 
Ponudnik lahko predmetno javno naročilo v celoti izvede sam ali pa ga izvede s podizvajalci. 
 
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Navedene podatke ponudnik predloži na ustreznih obrazcih te dokumentacije. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih 
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih 
namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 
podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 
 
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti 
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 

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

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedeno storitev. 
 
Obveznosti iz te točke veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje 
podizvajalce v podizvajalski verigi, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe te točke. 



 
1.5 Skupna ponudba 
 
Skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji lahko predloži skupno ponudbo. V 
primeru, da bo ponudba skupine gospodarskih subjektov izbrana, bo naročnik zahteval, da ta skupina 
pred sklenitvijo pogodbe za izvedbo javnega naročila predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih 
pogodbenih partnerjev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa partnerji odgovarjajo naročniku 
neomejeno solidarno. 
 
1.6 Uporaba zmogljivosti drugih subjektov 
 
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno 
sposobnostjo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi 
subjekti. Pogoje v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih 
delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko ponudnik zahteva pri 
uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te 
zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo 
imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 
 
Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim 
položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo 
javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov uporabi zmogljivosti 
sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov. 
 
 
1.7 Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Pojasnila o vsebini dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahtevajo le v pisni obliki 
preko Portala javnih naročil. Pojasnila bodo posredovana na Portal javnih naročil. 
 
Če ponudnik zahteva v zvezi s to dokumentacijo oziroma v zvezi s pripravo ponudbe kakršno koli 
dodatno pojasnilo, mora zanj zaprositi najkasneje do 19. 11. 2018 do 12:00 ure. 
 
Naročnik bo dodatno pojasnilo v zvezi s to dokumentacijo posredoval prek Portala javnih naročil 
najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva 
posredovana pravočasno. Na prepozne zahteve naročnik ne bo odgovarjal. 
 
1.8 Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. 
V primeru, da bo naročnik v roku za prejem ponudb spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z 
oddajo javnega naročila, bo to objavil na Portalu javnih naročil. 
 
Po poteku roka za prejem ponudb, naročnik ne bo spreminjal ali dopolnjeval dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 
 
V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest 
ali manj dni pred rokom, določenim za prejem ponudb, bo, glede na obseg in vsebino sprememb, 
ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb. 
 
Rok za prejem ponudb bo naročnik podaljšal tudi v naslednjih primerih: 

 če iz kakršnega koli razloga dodatne informacije, čeprav jih je ponudnik pravočasno zahteval, 
niso bile predložene najpozneje šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb, v odprtem 
postopku, 

 če je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno spremenjena pozneje kot 
šest dni pred iztekom roka za prejem ponudb oziroma v odprtem postopku. 

 
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za 
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine 
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom 
odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. 



 
1.9 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake 
 
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali 
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, bo naročnik zahteval, da ponudnik v ustreznem 
roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali 
dokumentacijo. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije 
ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom 
roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.  
 
Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne 
informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil. 
 
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez 
DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 in 
ponudbe v okviru meril, 

 tistega dela ponudbe, ki se veže 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. 
 
1.10 Stroški ponudbe 
 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, vključno s stroški 
prospektnega materiala, katalogov, če jih bo naročnik zahteval. Naročnik v nobenem primeru ne more 
biti odgovoren za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi teh stroškov, brez ozira na potek postopkov v 
zvezi z javnim naročilom in na končno izbiro ponudnika. 
 
1.11 Variantne ponudbe 
 
Naročnik ne bo upošteval variantnih ponudb. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, 
ki predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka. 
 
1.12 Rok plačila 
 
Rok plačila je 30 dni od dneva prejema računa. 
 
1.13 Cena 
 
Cena mora biti izražena v eurih, brez davka na dodano vrednost (DDV). Cena mora vsebovati vse 
stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila, popuste in rabate. Davek na dodano vrednost 
mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna.  
 
1.14 Neobičajno nizka ponudba 
 
Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno 
nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik 
preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. 
 
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko ponudbo, bo od ponudnika pisno zahteval podrobne 
podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila 
oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. 
 
Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 2. 
odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil. 
 
1.15 Merila 
 
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je seštevek najnižje cene po enoti mere. 
 
 
 
 



1.16 Podatki o lastniški strukturi 
 
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o: 

 udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika, 

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

 
1.17 Pogodba 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo, ki bo po vsebini enaka vzorcu pogodbe. 
Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Če ponudnik ne bo v desetih dneh vrnil podpisane in potrjene 
pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 
 
1.18 Zaupnost podatkov 
 
Naročnik ne bo razkril informacij, ki mu jih ponudnik predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to 
določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik bo 
zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in 
varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 
 
Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki cena na enoto, vrednost posamezne postavke in 
skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih 
meril. 
 
Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega 
naročila javni, če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem datumom se 
določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo. 
 
1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila 
 
Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. 
Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. 
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi 
javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila. 
Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh ponudb ali 
odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil. 
 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, 
zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 
 
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave 
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in 
sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 
 
1.20 Prenehanje pogodbene obveznosti 
 
Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z 
določili 96. člena ZJN-3. 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
 
 
 
 
1.21 Pravno varstvo 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z Zakonom o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 
63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17). 
 



1.22 Finančna zavarovanja 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predložiti spodaj 
zahtevana zavarovanja, ki morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Uporabljena valuta mora 
biti enaka valuti javnega naročila. 
 
1.22.1 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje deset dni od sklenitve pogodbe predložiti zavarovanje: 
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v višini 10,00 % pogodbene 
vrednosti z DDV z veljavnostjo za celoten čas trajanja pogodbe, podaljšano za dodatnih 30 dni po 
izteku pogodbe. 
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: 

 da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih bo izvajalec 
enostransko prenehal izvajati in 

 prekinitve pogodbe po krivdi izvajalca. 
 
Če ponudnik ne predloži zahtevanega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali če 
predloži drugo vrsto finančnega zavarovanja, kot je zahtevano v tej dokumentaciji, se šteje da je 
ponudnik umaknil oziroma spremenil ponudbo v času njene veljavnosti navedene v ponudbi. 
  
2 POGOJI ZA UDELEŽBO 
 
Vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi predmetnega javnega naročila, mora za 
izkazovanje v nadaljevanju opisanih pogojev predložiti ESPD v okviru ponudbene dokumentacije. 
ESPD se uvozi preko povezave http://www.enarocanje.si/_ESPD/ ter se vanj neposredno vnese 
zahtevane podatke.  
 
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo, 
zahteval, da predloži najnovejša dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje vseh pogojev oziroma bo 
podatke preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oziroma v drugih uradnih evidencah, v kolikor bo to 
mogoče. 
 
2.1 Razlogi za izključitev 
 
P1 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila 
ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena 
ZJN-3. 
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 9. 
odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko 
dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek A: Razlogi, povezani s 
kazenskimi obsodbami). 
 
Naročnik bo, pred oddajo javnega naročila, od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno 
naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za vse 
osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki 
imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem). V kolikor bodo na 
predloženem ESPD, v Delu VI: Sklepne izjave, vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega 
ali nadzornega organa gospodarskega subjekta vključno z osebami, ki imajo pooblastila za 
njegovo zastopanje, odločanje ali nadzor, s podpisom pooblastile naročnika za pridobitev podatkov 
iz kazenske evidence, dodatnih pooblastil naročnik ne bo zahteval. 
 
Ponudnik lahko potrdila iz Kazenske evidence fizičnih in pravnih oseb priloži tudi sam. Tako 
predložena potrdila morajo odražati zadnje stanje. 



 
P2 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno 
upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 
naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave 
znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega 
stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe 
ali prijave. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek B: Razlogi, povezani s 
plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost). 
 

P3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan, ko poteče 
rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni razlogi za 
izključitev). 
 

P4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v zadnjih 
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi 
prekrška v zvezi s plačilom za delo. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni razlogi za 
izključitev). 
 

P5 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt: 
 če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega 

prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja ali 
 če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali 
 če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali 
 če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj z 

enakimi pravnimi posledicami. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek C: Razlogi, povezani z 
insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Pogoji za sodelovanje 
 
Ustreznost 
 

P6 Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v 
državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek A: Ustreznost). 
 
Gospodarski subjekt mora imeti določeno dovoljenje ali biti član določene organizacije, da lahko v 
državi, v kateri ima svoj sedež opravlja storitev, ki je predmet javnega naročila. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek A: Ustreznost). 
 
Ekonomski in finančni položaj 
 

P7 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega 
naročila. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal. 
 
Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek B: Ekonomski in 
finančni položaj). 
 
Tehnična in strokovna sposobnost 
 

P8 Gospodarski subjekt mora imeti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje 
javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. 
 
V primeru samostojne ponudbe mora pogoj izpolnjevati ponudnik, v primeru skupine gospodarskih 
subjektov lahko pogoj izpolnijo subjekti skupaj. 
 

            Dokazilo: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek C: Tehnična in 
strokovna sposobnost).  

 
3 NAVODILA ZA IZDELAVO ELEKTRONSKE PONUDBE 
 
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog te dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih 
obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s 
strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom) razen 
ESPD obrazca, ki se poda izključno v elektronski obliki. 
Ponudba mora vsebovati vse spodaj navedene ustrezno izpolnjene obrazce in druge zahtevane 
dokumente: 
 
1. Ponudba 
2. Povzetek predračuna (Rekapitulacija) v *.pdf formatu 
3. Predračun 
4. ESPD - v elektronski obliki (datoteka *.xml) za vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri 

izvedbi javnega naročila 
5. Seznam referenčnih poslov ponudnika, Potrdilo referenčnega naročnika, Podatki o 

kadrovski zmogljivosti, Potrdilo referenčnega naročnika – vodja del, Seznam opreme   
6. Plan izvajanja pluženja in posipavanja 
7. Podatki o podizvajalcu, Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo 
8. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
9. Vzorec pogodbe 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati tudi navodila, ki so navedena 
na posameznem obrazcu. Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev 
ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. 



Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske 
zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v bistvenih delih podpisana s strani 
pooblaščene osebe ponudnika. 
 
Oddaja ponudbene dokumentacije: 
Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem eJN na 
naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem 
naročilu«, s čimer se odpre stran za pripravo ponudbe. V razdelek »Predračun« naloži le *.pdf obliko 
datoteke, v razdelek »ESPD – ponudnik« *.xml obliko datoteke, v ostale razdelke pa lahko naloži 
dokumente vseh formatov. Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega 
dokumenta do 100 MB in v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB. Po vnosu podatkov in 
dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s kvalificiranim elektronskim 
podpisom. Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih 
za uporabo e-JN, ki so objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Obrazec ESPD za vse gospodarske subjekte: 
Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za 
izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih 
zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na 
zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev 
oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 
 
Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 
 
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in vanj neposredno vnese zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni 
koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, 
gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci). 
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, 
ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-
JN oddaja ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v *.pdf. obliki ali pa ga zgolj naloži pri čemer bo 
podpisan hkrati s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži že podpisan ESPD v *.pdf. obliki, bo ta 
hkrati s podpisom ponudbe podpisan še enkrat. 
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v *.pdf. 
obliki, ali v elektronski obliki podpisan *.xml. 
 
Predračun: 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Povzetek 
predračuna (Rekapitulacija)« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec 
»Predračun« pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Povzetku 
predračuna (Rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom - naloženim 
v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v 
razdelku »Drugi dokumenti«. 
 
4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 
4.1 Predmet naročila 
Predmet javnega naročila je izvajanje del v zimski službi na lokalnih cestah v občini Slovenska 
Bistrica in javnih poteh (mestne ulice) v mestu Slovenska Bistrica v času med 15.12.2018 oziroma 
od podpisa pogodbe do 15.03.2019 ter zajemajo: 

 
• Posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s širino ceste do 3,5 m, 

skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna mešanica 
(sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

• Posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s širino ceste nad 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna mešanica 
(sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 



• Pluženje (čelni plug) in posipavanje LC na območju občine Slovenska Bistrica - širina ceste 
do 3,5 m skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna mešanica 
(sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

• Pluženje (čelni plug) in posipavanje LC na območju občine Slovenska Bistrica - širina 
ceste nad 3,5 m skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

• Preventivno posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s širino ceste 
do 3,5 m, skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna mešanica 
(sol:drobljenec 4-8 mm, 1:4). 

• Preventivno posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s širino 
ceste nad 3,5 m, skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol: drobljenec 4-8 mm, 1:4). 

• Pluženje (čelni plug) in posipavanje makadamskih LC na območju občine Slovenska Bistrica  
skupaj s posipnim materialom, drobljenec 8 – 16 mm 

• Posipavanje makadamskih LC na območju občine Slovenska Bistrica skupaj s posipnim 
materialom, drobljenec 8 – 16 mm 

• Pluženje LC - čelni plug - širina ceste do 3,5 m, na območju občine Slovenska Bistrica 

• Pluženje LC- čelni plug - širina ceste nad 3,5 m, na območju občine Slovenska Bistrica 
• Pluženje pločnikov do širine 1,6 m 
• Posipavanje poledice na pločnikih do širine 1,6 m skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 

posipnega materiala, strojna mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 
• Strojno čiščenje snega z rezkanjem (frezanjem) s čelnim rezkarjem ali stranskim odmetalcem. 
• Nakladanje in odvoz snega do 5 km. 

 
 

Obseg del je razviden iz popisa storitvenih del, ki je sestavni del predračuna v razpisni 
dokumentaciji. Obveznosti ponudnika  (izvajalca  del)  so  opredeljene v  vzorcu  pogodbe,  ki  je 
sestavni del razpisne dokumentacije. 

 
Zahteve naročnika, ki jih mora ponudnik upoštevati v ponudbi: 

 
Od  izbranega  ponudnika  se  pričakuje,  da  bo  izvedel  celoten  obseg  tega  javnega  naročila 
pravočasno, profesionalno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu s podpisano pogodbo (vzorec je 
sestavni del razpisne dokumentacije) ter v skladu s Pravilnikom o rednem vzdrževanju javnih 
cest(uradni list RS 38/16) ter veljavnimi predpisi. 

 
Pogodbena dela morajo ponudniki oz. podizvajalci izvajati s strokovno usposobljenimi delavci 
oziroma kadrom ter imeti veljavno ustrezno dovoljenje oziroma licenco za izvajanje del, ki so 
predmet javnega naročila. Ponudnik mora imenovati osebe, ki bodo odgovorne v postopku izvajanja 
pogodbenih obveznosti in sicer pooblaščenega zastopnika - odgovornega vodja del za celotno 
naročilo storitve. 
 
Izvajalec mora pogodbena dela izvajal s tehnično izpravno strojno opremo (tovorna vozila, plugi, 
posipalci, traktorji, čelnimi nakladalci) strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je 
navedel v svoji ponudbi ter v razpisu oz. pogodbi navedenimi posipnimi materiali . 
 

  Ponudnik mora za izvajanje zimske službe razpolagati z naslednjo mehanizacijo in opremo za   
  izvajanje del: 
   
  -tovorno vozilo do 7 ton z avtomatskim posipalcem in čelnim plugom (2 kos – za izvedbo zimske        
   službe v mestnih ulicah) 
  -tovorno vozilo do 15 ton z vlečnim posipalcem in čelnim plugom (6 kos) 
  -traktor ali čelni nakladalec opremljen s čelnim plugom (4 kos) 
  -rovokopač (1 kos) 

 
 

Izvajalec je dolžan vsaj 75 % vseh predvidenih del izvesti z lastno strojno opremo in lastnimi delavci, 
ki so pri njem v delovnem razmerju in s svojim materialom. 



 
 Izvajalec mora razpolagati z lastno deponijo v občini Slovenska Bistrica – mestu Slovenska   
 Bistrica za skladiščenje posipnih materialov in sicer: 
 
-pokrito deponijo za sol cca. 300 ton 
-deponijo za posipni agregat (pesek 4-8 mm, pesek 8-16 mm) cca. 1000 ton 
-manipulativni plato za nalaganje posipnih materialov 

 
Ponudnik mora v ponudbi priložiti plan izvajanja pluženja in posipanja, na v razpisni dokumentaciji 
priloženem obrazcu prioritete izvajanja čiščenja oziroma pluženja po posameznih lokalnih cestah in 
javnih poteh. Obrazec mora izpolniti oziroma dopolniti v skladu v navedenimi podatki in v njem 
spoštovati roke. Podatki iz obrazca prioritete izvajanja čiščenja oziroma pluženja po posameznih 
lokalnih cestah in javnih poteh bodo za ponudnika zavezujoči. Naročnik ponudnike posebej 
opozarja, da bo za prekoračitev odzivnega časa in nekvalitetno opravljenega dela, glede na določila 
Pravilnika o rednem  vzdrževanju javnih cest (v tem primeru lokalnih cest) zaračunaval pogodbeno 
kazen. 

 
Ponudnik bo na prvi poziv naročnika sodeloval v vseh postopkih kontrol in revizij, kjer bi bilo to 
potrebno in na prvi poziv pristojnih organov na vpogled dostavil vso relevantno dokumentacijo ter 
podal potrebna pojasnila. 

 
 
 
4.2 Kraj, način in roki izvajanja naročila 
 

 Način: Sukcesivno 
 

 Kraj in roki: 
o Kraj izvajanja:Na lokalnih cestah v Občini Slovenska Bistrica in javnih poteh (mestne 

ulice) v mestu Slovenska Bistrica. 
o Rok izvedbe:  po podpisu pogodbe. 
o Veljavnost in čas trajanja pogodbe: takoj po podpisu in velja do izpolnitve pogodbenih 

obveznosti. 
o Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe je: Primož Babšek, tel. 02 80 55 

417, primoz.babsek@komunala-slb.si. 
 



 
Obrazec št. 1 

 
 

PONUDBA 
 
Na osnovi javnega naročila št. JNV-0002/18-S-POG po odprtem postopku, za »Izvajanje del v zimski 
službi« dajemo ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti): 

a.) Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik; 
b.) Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je vodilni 

partner ali ne); 
c.) Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci. 

 
Ponudba se nanaša na celotno javno naročilo. 
 
 
1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe) 
 
POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: 
 

 

NASLOV PONUDNIKA: 
 

 

KONTAKTNA OSEBA: 
 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON: 
 

 

TELEFAX: 
 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: 
 

 

MATIČNA ŠTEVILKA: 
 

 

ŠT. TRR-ja IN BANKA: 
 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE (z navedbo funkcije): 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI: 
 

2 

 
 
 

 

Navodila za izpolnitev: 
- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci; 
- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri 
oddaji ponudbe s podizvajalci; 
- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira. 



2. IZJAVA 
 
Spodaj podpisani, ___________________________________________  <zastopnik / pooblaščenec> 
ponudnika_______________________ <in vsak od partnerjev v skupni ponudbi>, ki se prijavlja na 
javno naročilo z oznako JNV-0002/18-S-POG izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo 
javnega naročila, tehničnimi specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila za zgoraj navedeno javno naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez 
kakršnihkoli omejitev. 
 
Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila: 

 bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 
predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi, 

 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in pri tem 
upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na ozemlju Republike 
Slovenije. 

 
Izjavljamo, da: 

 smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, 
 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 
 ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za 

izvedbo javnega naročila, 
 smo podali resnične oz. verodostojne izjave, 
 soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu 

in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 
 soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene 

matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju 
ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV 
in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne 
matematične operacije. 

 soglašamo, da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum in kraj:  Žig in podpis ponudnika: 
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Navodila za izpolnitev:  
- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s podizvajalci; 
- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni partner) oziroma glavni izvajalec pri 
oddaji ponudbe s podizvajalci; 
- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira. 



 
Obrazec št. 2 

 
 
Ponudnik:  
 
 
 

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) 
 
 
Ponudba se nanaša na celotno javno naročilo. 
 
 
Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna). 
 
 
Ponudbena cena brez DDV 
 

 

 
DDV (9,5%) 
 

 

 
Skupaj z DDV 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  

 



 
Obrazec št. 3 

 
 
 
 

PREDRAČUN 
 
 
 
 
 
 

Št. Predmet EM
Koli-
čina

Cena v € 
(brez DDV)

DDV 
(%)

Cena/EM 
skupaj v € 
(brez DDV) 

Cena/EM 
skupaj v € 

(skupaj z DDV)
1 2 3 4 5 6 7=4x5 8=4x5x6 

 
 
 

1. 

Posipanje poledice na LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste do 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 
30g/m2 posipnega materiala, 
strojna mešanica (sol:drobljenec 
4-8 mm, 1:3).Izvajanje del v 
zimski službi 

 
 
 

km 

 
 
 
1 

    

 
 
 

2. 

Posipanje poledice na LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste nad 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 30 
g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:3). 

 
 
 

km 

 
 
 
1 

    

 
 
 

3. 

Pluženje (čelni plug) in 
posipavanje LC na območju 
občine Slovenska Bistrica širina 
ceste do 3,50 m skupaj s 
posipnim materialom, 30 g/m2 
posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:3). 

 
 
 

km 

 
 
 
1 

    

 
 
 

4. 

Pluženje (čelni plug) in 
posipavanje LC na območju 
občine Slovenska Bistrica širina 
ceste nad 3,50 m skupaj s 
posipnim materialom, 30 g/m2 
posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:3). 

 
 
 

km 

 
 
 
1 

    

 
 
 

5. 

Preventivno posipanje poledice na 
LC na območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste do 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 30 
g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:4). 

 
 
 

km 

 
 
 
1 

    

 
 
 

6. 

Preventivno posipanje poledice na 
LC na območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste nad 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 30 
g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:4). 

 
 
 

km 

 
 
 
1 

    



 
 

7. 

Pluženje (čelni plug) in 
posipavanje makadamskih LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica skupaj s posipnim 
materialom, drobljenec 8 – 16 mm

 
 

km 

 
 
1 

    

 
8. 

Posipavanje makadamskih LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica  skupaj s posipnim 
materialom, drobljenec 8 – 16 mm

 
km 

 
1 

    

 
9. 

Pluženje LC- čelni plug - širina 
ceste do 3,50 m, na območju 
občine Slovenska 
 Bistrica 

 
km 

 
1 

    

 
10. 

Pluženje LC - čelni plug - širina 
ceste nad 3,50 m, na območju 
občine Slovenska Bistrica 

 
km 

 
1 

    

11. Pluženje pločnikov do širine 1,60 
m 

km 1     

 
 

12. 

Posipavanje poledice na pločnikih 
do širine 1,6 m skupaj s posipnim 
materialom, 30 g/m2 posipnega 
materiala, strojna mešanica 
(sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

 
 

km 

 
 
1 

    

 
13. 

Strojno čiščenje snega z 
rezkanjem (frezanjem) s čelnim 
rezkarjem ali stranskim 
odmetalcem. 

 

m3 
 
1 

    

14. Nakladanje in odvoz snega do 5 
km. 

m3 1     

 
PONUDBENA VREDNOST JE: 
 
cena skupaj ……………………………...……………………………... € (brez DDV) 
 
davek na dodano vrednost .……………..………………………………€ 
 
Ponudbena vrednost z DDV ……………...…………………………….€ 
 
 
 
 
 
2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 25. 2. 2019. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik 

zahteva, da ponudnik podaljša čas veljavnosti ponudbe za določeno dodatno obdobje. 
 
2.2 Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so 

vračunani v ceni. 
 
Ponujamo daljši čas plačila, in sicer ………………. dni (najmanj 30 dni)-vpiše ponudnik. 
 
 
2.3 Količine so okvirne in lahko odstopajo. 
 
 
 
 
Datum in kraj:  Žig in podpis ponudnika: 
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ESPD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obrazec št. 5 

 

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV PONUDNIKA  
 
 

Ponudnik: 
_________________________________________________________________________________ 

(Firma in sedež ponudnika) 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih 3 (treh) letih pred odpiranjem 
ponudb uspešno izvedli vsaj dva primerljiva posla pri izvajanju del v zimski službi, katerih vrednost 
znaša vsaj 250.000,00 eur z DDV.  
 

Referenčni naročnik 
(S kontaktno osebo) 

Predmet pogodbe in 
opis storitve  

(Opis posla mora 
izkazovati vse zahteve 

iz reference)

Čas izvedbe 
(Od – do) 

Pogodbena vrednost 
z DDV 

    

    

    

 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da podrobnejšo vsebino in kvaliteto izvedbe predmeta 
pogodbe preveri neposredno pri referenčnem naročniku. 
 

 

 

1 Uspešno izvedel storitev pomeni, da je storitev izvedel pravočasno, strokovno, kvalitetno ter v skladu 
z določili pogodbe. 

 

 

 

Kraj in datum: Ime in priimek zakonitega zastopnika: 

 
 Podpis zakonitega zastopnika in žig: 
  



Obrazec št. 5a 

 

 
POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA 

 
 

Investitor: 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
odgovorna oseba investitorja: 
_______________________________________________________________________ 

(Ime in priimek odg. osebe in funkcija) 
 
 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik: 
 
 

 
v obdobju od _______________________ do _______________________ 
 
izvedel 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(predmet pogodbe in opis posla, iz katerega je razvidno, da je ponudnik v zadnjih treh letih izvedel 
vsaj dva primerljiva posla pri izvajanju del v zimski službi, katerih vrednost znaša vsaj 250.000,00 eur 
z DDV) 
 
v vrednosti _____________________________ EUR z DDV, 
 
in sicer po pogodbi št. __________________________ z dne _____________________.  
 
Potrjujemo, da je izvajalec storitev izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno, v skladu z določili 
pogodbe. 
 
Kontaktna oseba naročnika za preverbo reference je: _____________________________________, 
 
e-pošta: __________________________________________, telefonska št.: __________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Opomba: Veljavno je samo originalno potrdilo s podpisom in žigom referenčnega naročnika! 

Kraj in datum: Podpis referenčnega naročnika in žig: 
 
 
  

 



Obrazec št. 5b 

 

 
PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH  

 
 
 
Funkcija:                 Vodja del 
 
Ime in priimek:   ____________________________ 
 
Strokovna izobrazba: ____________________________ 
 
Delovne izkušnje:       ____________________________ 
 
Številka vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pri inženirski zbornici Slovenije (IZS) ______________ 
 
 
 
 
Referenčni posli: 
 

Predmet Vrednost posla Leto izvedbe Opis posla 

    

    

    

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na 
podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila. 
 
 
          Ponudnik: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Ime in priimek pooblaščene osebe) 

žig 
 (Podpis) 

 



Obrazec št. 5c 

 

 
POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA - VODJA DEL 

 
 
Investitor: 
_________________________________________________________________________________ 
 
 
odgovorna oseba investitorja:  
 
_______________________________________________________________________ 

(Ime in priimek odg. osebe in funkcija) 
 
 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je ponudnik: 
 
____________________________________, vodja del______________________________ 
 
v obdobju od _______________________ do  ______________________ izvedel 
 
 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
(Predmet pogodbe ali opis posla, iz katerega je razvidno, da je imenovani v zadnjih treh letih opravljal 
naloge kot vodja del pri dveh primerljivih poslih, katerih vrednost znaša vsaj 250.000,00 eur z DDV.) 
 
 
v vrednosti _____________________________ EUR z DDV, 
 
in sicer po pogodbi št. __________________________ z dne _____________________.  
 
Potrjujemo, da je izvajalec dela izvedel pravočasno, strokovno in kvalitetno, v skladu z določili 
pogodbe.  
 
Kontaktna oseba naročnika za preverbo reference je: _____________________________________, 
 
e-pošta: __________________________________________, telefonska št.: __________________.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opomba: Veljavno je samo originalno potrdilo s podpisom in žigom referenčnega naročnika! 
 

Kraj in datum: Podpis referenčnega naročnika in žig: 
 
 
  

 



Obrazec št. 5d 

Ponudnik: __________________________ 
 
   

SEZNAM OPREME 
 

Zap. 
št. 

Opis 
Lastništvo (vpišite naziv 

lastnika opreme) 

Dokazilo o ustreznosti 
opreme 

 (številka prometnega 
dovoljenja)

 
1. 

Tovorno vozilo do 7 ton z 
avtomatskim posipalcem in čelnim 
plugom 

  

 
2. 

Tovorno vozilo do 7 ton z 
avtomatskim posipalcem in čelnim 
plugom 

  

3. Tovorno vozilo do 15 ton z vlečnim 
posipalcem in čelnim plugom 

  

4. Tovorno vozilo do 15 ton z vlečnim 
posipalcem in čelnim plugom 

  

5. Tovorno vozilo do 15 ton z vlečnim 
posipalcem in čelnim plugom 

  

6. Tovorno vozilo do 15 ton z vlečnim 
posipalcem in čelnim plugom 

  

7. Tovorno vozilo do 15 ton z vlečnim 
posipalcem in čelnim plugom 

  

8. Tovorno vozilo do 15 ton z vlečnim 
posipalcem in čelnim plugom 

  

9. Traktor ali čelni nakladalec opremljen 
s čelnim plugom 

  

10. Traktor ali čelni nakladalec opremljen 
s čelnim plugom 

  

11. Traktor ali čelni nakladalec opremljen 
s čelnim plugom 

  

12. Traktor ali čelni nakladalec opremljen 
s čelnim plugom 

  

13. Rovokopač za nakladanje posipnega 
materiala 

  

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 
 
OPOMBA: 
-  Ponudnik v to tabelo navede seznam opreme (vozil, traktorjev ali čelnih nakladačev oz. rovokopača)  
- Ponudnik predložil dokazila (kopijo prometnega dovoljenja in najemno pogodbo v primeru najema 
opreme) v skladu z zahtevami iz 6. točke razpisne dokumentacije predmetnega javnega naročila. 
 
Izjavljamo,  
-da razpolagamo s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila, ki so ustrezno usposobljeni in 
imajo vozniško dovoljenje. Ponudnik se zavezuje, da bo na poziv naročnika predložil dokazila v skladu 
z zahtevami iz razpisne dokumentacije. 
-da razpolagamo z tehničnimi sredstvi in opremo, ki ustreza tehničnim zmogljivostim za kvalitetno 
izvedbo naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije predmetnega 
javnega naročila, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.  
-da bomo na zahtevo naročnika v dogovorjenem roku omogočili ogled opreme za izvedbo tega 
javnega naročila. 
 
 

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: 
  



Obrazec št. 6  

PLAN IZVAJANJA PLUŽENJA IN POSIPANJA 

LOKALNIH CEST IN JAVNIH POTI 

Ta plan potrdi ponudnik (v primeru skupine ponudnikov vodilni ponudnik). Plan   izvajanja   bo 
sestavni del pogodbe in za ponudnika zavezujoč.  

 

 

 
 

Zap. 
št. 

Številka 
ceste 

Občina 
Potek 

c e s t e  
Dolžina 

ceste 

Prioriteta 
ceste 

 
Voznik stroja 

Vrsta vozila in 
registrska številka 

   Lokalna cesta m  Ime in priimek  
1 440010 Sl.Bistrica BUKOVEC–LOKA 2140 III.   
2 440020 Sl.Bistrica ŠMARTNO–ZG. POLSKAVA 10710 III.   

3 440030 Sl.Bistrica OGLJENŠAK–KALŠE 7000 III.   
4 440040 Sl.Bistrica GABERNIK–KALŠE 6100 III.   
5 440050 Sl.Bistrica SLOV. BISTRICA–OSANKARICA 16000 II.   
6 440060 Sl.Bistrica DEVINA–KALŠE 4245 III.   

7 440070 Sl.Bistrica ŠMARTNO–AREH 8750 III.   
8 440090 Sl.Bistrica URH–RAMŠAKOV KRIŽ 5310 III.   
9 440100 Sl.Bistrica PEČKE–SLOV. BISTRICA 10100 II.   

10 440110 Sl.Bistrica SLOV. BISTRICA–MALO TINJE 10760 II.   

11 440120 Sl.Bistrica TINJSKA GORA–GLADOMES 3035 III.   

12 440130 Sl.Bistrica V. TINJE–PLANINA 7795 III.   
13 440140 Sl.Bistrica DEVINA–IMPOL 2965 III.   
14 440150 Sl.Bistrica KOVAČA VAS–DEVINA            995 III.   

15 440160 Sl.Bistrica SP. NOVA VAS–JOŽEF 2985 III.   

16 440170 Sl.Bistrica KOVAČA VAS–RAMŠ. KRIŽ 8435 III.   

17 440180 Sl.Bistrica ZG. BISTRICA–VINTGAR 2428 III.   
18 440190 Sl.Bistrica ZG. LOŽNICA–KOSTANJEVEC 4380 III.   
19 440200 Sl.Bistrica GLADOMES–PODGRAD 11880 III.   

20 440210 Sl.Bistrica KEBELJ–OSANKARICA 8740 III.   

21 440220 Sl.Bistrica KOT–LUKANJA 3380 III.   

22 440230 Sl.Bistrica GLADOMES–ZG. LOŽNICA            995 III.   
23 440310 Sl.Bistrica VRHOLE–LIČENCA 3245 III.   

24 440320 Sl.Bistrica VRHOLE–VINARJE 3920 III.   

25 440330 Sl.Bistrica PREPUŠ–PRELOGE 3210 III.   
26 440340 Sl.Bistrica PRELOGE–PETELINJEK 2200 III.   
27 440350 Sl.Bistrica SP. LOŽNICA–CIGONCA 1845 II.   

28 440360 Sl.Bistrica KRIŽNI VRH–LOČE 3910 III.   

29 440370 Sl.Bistrica CIGONCA–VIDEŽ 1945 III.   
30 440380 Sl.Bistrica ŽABLJEK–LUŠEČKA VAS 2207 II.   
31 440390 Sl.Bistrica DOLGI VRH–ŽELODJEK 1560 III.   
32 440400 Sl.Bistrica SP.BREŽNICA – STANOVSKO            415 III.   

33 440410 Sl.Bistrica POLJČANE–LAPORJE 3590 III.   
34 440430 Sl.Bistrica LAPORJE–KRIŽNI VRH 1970 II.   
35 440440 Sl.Bistrica LAPORJE–LAPORSKA GORCA 1480 III.   
36 440450 Sl.Bistrica HOŠNICA–STUDENICE 1260 III.   

37 440470 Sl.Bistrica DRUMLAŽNO–NOVAKE 1885 III.   

38 440480 Sl.Bistrica VRHOLE PRI LAPORJU–MODRAŽE            880 III.   
39 440490 Sl.Bistrica STR. MAKOLE – JEŠOVEC            742 III.   
40 440550 Sl.Bistrica VRHLOGA–DRUMLAŽNO 3910 III.   

41 440560 Sl.Bistrica VRHLOGA–LESKOVEC 2385 III.   

42 440570 Sl.Bistrica LOKANJA VAS–SP. NOVA VAS 1600 III.   
43 440580 Sl.Bistrica VELENIK–ČREŠNJEVEC 3600 II.   
44 440590 Sl.Bistrica LESKOVEC–PRAGERSKO 4150 II.   

45 440600 Sl.Bistrica GOLOB–ZG. POLSKAVA            500 III.   

46 440610 Sl.Bistrica ZG. POLSKAVA–SP. POLSKAVA 4100 II.   
47 440620 Sl.Bistrica SP. POLSKAVA–POKOŠE 3290 III.   
48 440630 Sl.Bistrica TRI CERKVE–JAMCE 6440 III.   

49 440640 Sl.Bistrica JAMCE–ZARJA 3945 III.   

50 240020 Sl.Bistrica PODLOŽE–LOKANJA VAS 7260 III.   



51 165010 Sl.Bistrica ŠIKOLE–GAJ           286 III.   
52 460040 Sl.Bistrica VITANJE–LUKANJA 1500 III.   
53 JP Sl.Bistrica MESTNE ULICE      39736 III.   
54 JP Sl.Bistrica MESTNE ULICE 5600 III.   

 
 
 
 
 
Seznam cest označen z rumeno barvo (temna polja) je izvajalec zimske službe Komunala Slovenska 
Bistrica d.o.o., ostale ceste so predmet javnega razpisa.Če zaradi izpada vozila na cestah označeno z 
rumeno barvo (temna polja), le ta ne bi bila operativno sposobna izvajati zimske službe, se po 
dogovoru z odgovornimi osebami vključi razpoložljiva mehanizacija s strani izbranega izvajalca del 
zimske službe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: Žig in podpis ponudnika: 
  

 



Obrazec št. 7 
 
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju poslov v 
skladu s 6. odstavkom 14. člena ZintPK (Uradni list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11) ter 6. odstavkom 91. 
člena ZJN-3, kot zakoniti zastopnik ponudnika (samostojni ponudnik/vsak partner v skupni ponudbi) v 
postopku oddaje naročila št. JNV-0002/18-S-POG, katerega predmet je »Izvajanje del v zimski službi« 
podajam naslednjo 
 
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 
Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – samostojnem podjetniku 
posamezniku, društvu, združenju, …  
___________________________________________________________ 
(naziv in naslov ponudnika) 
__________________________ 
(matična številka) 
__________________________ 
(davčna številka) 
 
UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika:  

 za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;  
 za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.  

 
Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V kolikor je oseb v 
lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki oziroma jih priložite 
izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki. 
 
 IME IN PRIIMEK/ 

NAZIV PRAVNE OSEBE 
NASLOV PREBIVALIŠČA/ 
SEDEŽ PRAVNE OSEBE

DELEŽ 
LASTNIŠTVA

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
POVEZANE DRUŽBE 
Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi 
podatki:  

 naziv in naslov povezane družbe,  
 vrsta povezave in/ali delež lastništva. 

 
Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.  
 
 NAZIV POVEZANE DRUŽBE NASLOV POVEZANE DRUŽBE VRSTA 

POVEZAVE/ 
DELEŽ 
LASTNIŠTVA

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB 
Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo: 
Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) ______________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so povezane. 



 
S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za 
točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. 
Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali 
neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datum in kraj: Žig in podpis zakonitega zastopnika:
 
 

  

 



 
Obrazec št. 8 

 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
ZA PRAVNE OSEBE 

 
 
_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje naročniku, 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. , skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 in 22. 
členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 86/2004), da za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje del v zimski službi«, po odprtem 
postopku, od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, 
Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno 
obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3. 
 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
Polno ime podjetja: 
 

 

Sedež podjetja: 
 

 

Občina sedeža podjetja: 
 

 

Številka vpisa v sodni 
register (št. vložka): 

 

Matična številka podjetja: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Pooblastitelj: 

_______________________________ 

                                                                     Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 

 



SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* 

 
 
Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom Zakona o 
javnem naročanju ZJN-3 in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1, Ur. l. RS 
86/2004), pooblaščam Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. , da za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Izvajanje del v zimski službi«, po odprtem postopku , od 
Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska 
evidence, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a 
pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3. 
 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
EMŠO: 
 

 

Ime in priimek: 
 

 

Datum rojstva: 
 

 

Kraj rojstva: 
 

 

Občina rojstva: 
 

 

Država rojstva: 
 

 

Naslov 
stalnega/začasnega 
bivališča: 

 

Ulica in hišna številka: 
 

 

Pošta in poštna številka: 
 

 

Državljanstvo: 
 

 

Moj prejšnji priimek se je 
glasil: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Pooblastitelj: 

_______________________________ 

                                                                     Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 

 
*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij). 



 
Obrazec št. 9 

 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
 
POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: 
 

 

NASLOV PODIZVAJALCA: 
 

 

KONTAKTNA OSEBA: 
 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON: 
 

 

TELEFAX: 
 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: 
 

 

MATIČNA ŠTEVILKA: 
 

 

ŠT. TRR-ja in BANKA: 
 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE (z navedbo funkcije): 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: 
 

 

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL 
PODIZVAJALEC: 

 

KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: 
 

 

VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: 
(v EUR brez DDV) 

 

KRAJ IZVEDBE DEL: 
 

 

ROK IZVEDBE DEL: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:
 
 

4  

 

Navodila za izpolnitev:  
- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci; 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 



 
Podizvajalec: 
__________________________ 
__________________________ 
 
 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 
 
 
V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica 
Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s 
strani ponudnika/glavnega izvajalca: 
 

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu: 
 

za javno naročilo »Izvajanje del v zimski službi«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število 
objave JN007424/2018-E01, z dne 24.10.2018. 
 
 
 

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:
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IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA 
 
 
Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila »Izvajanje del v zimski službi«, objavljenega na Portalu 
javnih naročil pod število objave JN007424/2018-E01, z dne 24.10.2018, ki je bilo oddano 
ponudniku/glavnemu izvajalcu: 
 

od naročnika Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska 
Bistrica ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega 
izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum: Žig in podpis podizvajalca:
 
 

  

 

 

Navodila za izpolnitev:  
- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta; 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 



 
Obrazec št. 10 

 
 

VZOREC: OBRAZEC ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 

 
Podatki o garantu: 
 
Naziv garanta: 

 
 

 
Naslov: 

 
 

 
Kraj: 

 
 

 
Za: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica
Datum:  
(vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: Bančna garancija
 
ŠTEVILKA:  
(vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT:  
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK ZAVAROVANJA:  
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
UPRAVIČENEC: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 
Slovenska Bistrica 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.

 

z dne  za: Izvajanje del v zimski službi
(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 
XXXXXX) 
 
ZNESEK IN VALUTA:  
(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta) 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: 
 
(nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov:
 
(navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:  
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v 
elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 
območju Republike Slovenije.  
 
DATUM VELJAVNOSTI:  
(vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:



(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli 
znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj 
navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 
listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena 
v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo 
ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih 
obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenski Bistrici 
slovenskem pravu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum in kraj:  Žig in podpis garanta: 
 
 

  

 

 



  
Vzorec pogodbe 

 
 

POGODBA št.__________ 
 

IZVAJANJE DEL V ZIMSKI SLUŽBI 
 
ki jo dogovorita in skleneta pogodbeni stranki: 
  
 

KOMUNALA SLOVENSKA BISTRICA d.o.o., 
Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 SLOVENSKA BISTRICA,  
matična številka: 5073162000,  
ID za DDV: SI32621213, 
transakcijski račun številka: SI56 0443 0000 0394 225 pri Nova KBM Maribor d.d.  
ki jo zastopa direktor Blaž GREGORIČ, univ. dipl. inž. str. 
(v nadaljevanju naročnik) 

 
in 

_____________________________, 
_____________________________,  
matična številka: _______________,  
ID za DDV: SI__________________, 
transakcijski račun številka: SI_______________________________________.  
ki jo zastopa direktor __________________________ (v nadaljevanju izvajalec) 

 
 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

• da je naročnik dne 24.10.2018 na Portalu javnih naročil v Republiki Sloveniji objavil 
javno naročilo št. JN007424/2018-E01, ter v Uradnem listu Evropske unije št. 2018/S 
206-471308 za izbiro Izvajanje del v zimski službi - pluženja in posipavanja 
kategoriziranih lokalnih cest v občini Slovenska Bistrica ter kategoriziranih javnih poti 
(mestnih ulic) v mestu Slovenska Bistrica, v zimski sezoni 2018/2019. 

• da je izvajalec v postopku oddaje javnega naročila oddal ponudbo št.________ in bil 
izbran kot najugodnejši ponudnik. Navedena ponudba izvajalca je sestavni del te 
pogodbe. 



2. člen 
 
Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje dela v zimski službi - storitev pluženja in 
posipavanja kategoriziranih lokalnih cest v občini Slovenska Bistrica ter kategoriziranih javnih 
poti (mestnih ulic) v mestu Slovenska Bistrica, v zimski sezoni iz 1. člena te pogodbe. 
 
Storitve zajemajo kategorizirane lokalne ceste in javne poti - JP Občine Slovenska Bistrica in 
sicer: 
 Zap.  
 št. 

  Številka 
odseka 

 
Začetek na 
 

 
Potek ceste 

 
Konec na 

 
Dolžina ceste 

 
 Širina 
 vozišča 

Od tega 
makadamsko 
vozišče

    Lokalna cesta m m m
1 440010 440011 C R II 430 BUKOVEC–LOKA C440020 2140 nad 3,5 m  
2 440020 440021 C440050 ŠMARTNO–ZG. POLSKAVA C R II 430 10710 nad 3,5 m 6000 
3 440030 440031 C440020 OGLJENŠAK–KALŠE C440050 7000 nad 3,5 m  
4 440040 440041 C R II 430 GABERNIK–KALŠE C440030 6100 do 3,5 m 
5 440050 440051 C R II 430 SLOV. BISTRICA–OSANKARICA C R III T 929 16000 nad 3,5 m  
6 440060 440061 C440050 DEVINA–KALŠE C440040 4245 do 3,5 m  
7 440070 440071 C440050 ŠMARTNO–AREH C R III T 929 8750 do 3,5 m 4000 
8 440090 440091 C440130 URH–RAMŠAKOV KRIŽ C440050 5310 do 3,5 m 2600 
9 440100 440101 C R III 688 PEČKE–SLOV. BISTRICA C R II 430 10100 nad 3,5 m 

10 440110 440111 C R II 430 SLOV. BISTRICA–MALO TINJE C440200 10760 nad 3,5 m  
11 440120 440121 C440110 TINJSKA GORA–GLADOMES C440200 3035 do 3,5 m  
12 440130 440131 C440110 V. TINJE–PLANINA C440050 7795 nad 3,5 m  
13 440140 440141 C440050 DEVINA–IMPOL C440180 2965 nad 3,5 m 
14 440150 440151 C440140 KOVAČA VAS–DEVINA C440050 995 nad 3,5 m  
15 440160 440161 C440100 SP. NOVA VAS–JOŽEF C R II 430 2985 nad 3,5 m  
16 440170 440171 C440140 KOVAČA VAS–RAMŠ. KRIŽ C440050 8435 do 3,5 m  
17 440180 440181 C440110 ZG. BISTRICA–VINTGAR Z VOD. 2428 do 3,5 m 
18 440190 440191 C R III 700 ZG. LOŽNICA–KOSTANJEVEC C440110 4380 nad 3,5 m  
19 440200 440201 C R III 700 GLADOMES–PODGRAD C R III T 930 11880 nad 3,5 m  
20 440210 440211 C440200 KEBELJ–OSANKARICA C440050 8740 do 3,5 m  
21 440220 440221 C440210 KOT–LUKANJA C R III T 930 3380 do 3,5 m 2580
22 440230 440231 C440200 GLADOMES–ZG. LOŽNICA C440190 995 do 3,5 m  
23 440310 440311 C R II 430 VRHOLE–LIČENCA C440360 3245 do 3,5 m  
24 440320 440321 C R II 430 VRHOLE–VINARJE C R II 430 3920 do 3,5 m  
25 440330 440331 C440310 PREPUŠ–PRELOGE C R II 430 3210 do 3,5 m  
26 440340 440341 C R II 430 PRELOGE–PETELINJEK C440360 2200 nad 3,5 m 
27 440350 440351 C R II 430 SP. LOŽNICA–CIGONCA C R I 219 1845 do 3,5 m  
28 440360 440361 C R I 219 KRIŽNI VRH–LOČE C R III 688 3910 nad 3,5 m  
29 440370 440371 C R I 219 CIGONCA–VIDEŽ C440360 1945 do 3,5 m  
30 440380 440381 C440360 ŽABLJEK–LUŠEČKA VAS C R III 688 2207 do 3,5 m 
31 440390 440391 C440400 DOLGI VRH–ŽELODJEK C R I 219 1560 nad 3,5 m  
32 440400 440401 C R II 430 SP.BREŽNICA – STANOVSKO C440380 415 do 3,5 m  
33 440410 440411 C R I 219 POLJČANE–LAPORJE C440100 3590 nad 3,5 m  
34 440430 440431 C440410 LAPORJE–KRIŽNI VRH C R I 219 1970 nad 3,5 m 
35 440440 440441 C440410 LAPORJE–LAPORSKA GORCA C440100 1480 do 3,5 m  
36 440450 440451 C440410 HOŠNICA–STUDENICE C R III 688 1260 do 3,5 m  
37 440470 440471 C440100 DRUMLAŽNO–NOVAKE C R III 688 1885 do 3,5 m  
38 440480 440481 C440470 VRHOLE PRI LAPORJU– C R III 688 880 do 3,5 m  
39 440490 440491 CR III 688 STR. MAKOLE – JEŠOVEC C440100 742 do 3,5 m 
40 440550 440551 C240020 VRHLOGA–DRUMLAŽNO C440100 3910 do 3,5 m  
41 440560 440561 C240020 VRHLOGA–LESKOVEC C440580 2385 do 3,5 m  
42 440570 440571 C240020 LOKANJA VAS–SP. NOVA VAS C440160 1600 nad 3,5 m  
43 440580 440581 C G I 2 VELENIK–ČREŠNJEVEC C240020 3600 nad 3,5 m 
44 440590 440591 C440580 LESKOVEC–PRAGERSKO C G I 2 4150 nad 3,5 m  
45 440600 440601 C R II 430 GOLOB–ZG. POLSKAVA C440610 500 nad 3,5 m  
46 440610 440611 C R II 430 ZG. POLSKAVA–SP. POLSKAVA C G I 2 4100 nad 3,5 m  
47 440620 440621 C440610 SP. POLSKAVA–POKOŠE C R II 430 3290 do 3,5 m 
48 440630 440631 C440070 TRI CERKVE–JAMCE C440020 6440 nad 3,5 m  
49 440640 440641 C440020 JAMCE–ZARJA C R III T 935 3945 do 3,5 3945 
50 240020 240021 C R II 432 PODLOŽE–LOKANJA VAS C440100 7260 do 3,5 m  
51 165010 165011 C G I 2 ŠIKOLE–GAJ C G I 2 286 do 3,5 m 
52 460040 460040 C R II 431 VITANJE–LUKANJA C R 3 T 930 1500 do 3,5 1500 
53 JP JP  Mestne ulice  39736 do 3,5  
54 JP JP  Mestne ulice  5600 do 3,5  

 
Skupaj dolžina cest:         263694   20625 
Skupna dolžina cest v izvajanju Komunala Slovenska Bistrica d.o.o.     79740 
Dolžina cest za javni razpis          183954 
Opomba: 
Seznam cest označen z rumeno barvo (temna polja) je izvajalec zimske službe Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., ostale ceste so 
predmet javnega razpisa. Če zaradi izpada vozila na cestah označena z rumeno barvo (temna polja), le ta ne bi bila operativno sposobna 
izvajati zimske službe, se po dogovoru z odgovornimi osebami vključi razpoložljiva mehanizacija s strani izbranega izvajalca del zimske 
službe.



Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje naslednje vrste storitev: 
 

• Posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s širino ceste 
do 3,5 m, skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

• Posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s širino ceste 
nad 3,5 m, skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, 
strojna mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

• Pluženje (čelni plug) in posipavanje LC na območju občine Slovenska Bistrica 
- širina ceste do 3,5 m skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega 
materiala, strojna mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

• Pluženje (čelni plug) in posipavanje LC na območju občineSlovenska Bistrica - 
širina ceste nad 3,5 m skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega 
materiala, strojna mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

• Preventivno posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s 
širino ceste do 3,5 m, skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega 
materiala, strojna mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 1:4). 

• Preventivno posipanje poledice na LC na območju občine Slovenska Bistrica s 
širino ceste nad 3,5 m, skupaj s posipnim materialom, 30 g/m2 posipnega 
materiala, strojna mešanica (sol: drobljenec 4-8 mm, 1:4). 

• Pluženje (čelni plug) in posipavanje makadamskih LC na območju občine 
Slovenska Bistrica skupaj s posipnim materialom, drobljenec 8 – 16 mm 

• Posipavanje makadamskih LC na območju občine Slovenska Bistrica skupaj s 
posipnim materialom, drobljenec 8 – 16 mm 

• Pluženje LC - čelni plug - širina ceste do 3,5 m, na območju občine Slovenska 
Bistrica 

• Pluženje LC- čelni plug - širina ceste nad 3,5 m, na območju občine Slovenska 
Bistrica 

• Pluženje pločnikov do širine 1,6 m 
• Posipavanje poledice na pločnikih do širine 1,6 m skupaj s posipnim 

materialom, 30 g/m2 posipnega materiala, strojna mešanica (sol:drobljenec 4-
8 mm, 1:3). 

• Strojno čiščenje snega z rezkanjem (frezanjem) s čelnim rezkarjem ali 
stranskim odmetalcem. 

• Nakladanje in odvoz snega do 5 km. 
 
 
III. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zavezuje za naročnika izvajati razpisana storitvena dela iz 2. člena te 
pogodbe in ob tem vsa dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, 
po pravilih stroke vzdrževanja javnih cest v zimskem obdobju. 
 

4. člen 
 
Naročnik se zavezuje izvajalca pred pričetkom izvajanja seznaniti s vsemi potrebnimi 
informacijami, ki so pomembne za nemoteno in učinkovito izvajanje predmetnih 
storitvenih del. 



5. člen 
 
Izvajalec je dolžan zmeraj imeti na lastni deponiji, na zalogi zadostno količino 
posipnega materiala in zadostno število ustrezno opremljenih vozil in ljudi. Izvajalec 
se zavezuje, da bo pričel z izvajanjem v 2. členu navedenih del v 30 minutah (odzivni 
čas) po pozivu s strani pooblaščenega (dežurnega) delavca naročnika. 

 
6. člen 

 
Izvajalec se zavezuje pred pričetkom izvajanja posredovati ime in priimek 
odgovornega delavca(ev) in telefonsko številko(e) na katere naročnik naroči pričetek 
izvajanja posamezne storitve. Izvajalec se zavezuje naročniku posredovati podatke o 
opremi vozil z telekomunikacijsko opremo – mobilni telefon in omogočiti s sedeža 
naročnika (dežurna soba naročnika) vzpostavljanje govorne povezave z šoferjem na 
posameznem vozilu. 
 

7. člen 
 
Izvajalec se obvezuje naročniku dovoliti morebitno vgradnjo sledilnih naprav 
naročnika v vsa vozila, s katerimi bo izvajal predmetna storitvena dela v navedenem 
območju v 2. členu te pogodbe. Izvajalec je dolžan naročniku (pred začetkom 
opravljanja storitev) dostaviti podatke o vrsti vozil in njihove registrske številke ter 
seznam upravljalcev vozil (šoferjev, strojnikov). Izvajalec je dolžan pred pričetkom 
izvajanja dela z nadomestnim vozilom (okvare, poškodbe vozil), v katerega ni 
vgrajena sledilna naprava, o tem obvestiti naročnika. 
 

8. člen 
 
Izvajalec je dolžan zavarovati rizike, katerih vzrok je lahko posledica izvajanja 
predmetnih storitvenih del, v svojem imenu, v korist naročnika, kar mora ob podpisu 
pogodbe potrditi z izročitvijo dvojnika zavarovalne police. 
 

9. člen 
 
Izvajalec je dolžan na svoj račun, v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki 
jih povzroči pri izvajanju s to pogodbo prevzetih del. V primeru povzročitve poškodbe, 
ki ima lahko za posledico takojšnje ogrožanje varnosti udeležencev javnega 
cestnega prometa, mora izvajalec zavarovati poškodovano mesto in v najkrajšem 
možnem času odpraviti poškodbo. O vsaki poškodbi mora takoj obvestiti naročnika 
(dežurnega delavca naročnika). 
 

10. člen 
 
Izvajalec se zaveže, da bo pri izvedbi predmeta te pogodbe upošteval pravila o 
javnem naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno 
financiranje. 
 

11. člen 
 
Načrt organizacije izvajanja storitev mora izvajalec predložiti po podpisu te pogodbe. 



Načrt organizacije oziroma izvajanja storitev mora temeljiti na podatkih iz 2. člena te 
pogodbe (kategorizacija po občini). Iz načrta organizacije izvajanja storitev mora biti 
razvidno sledeče: 
 

- vrsta vozila in reg. štev., 
- oprema vozila, 
- voznik, strojnik, 
- obseg izvajanja storitve (potek ceste oz. št. ceste iz kategorizacije). 

 
Izvajalec je dolžan voditi ustrezno evidenco izvajanja storitev, ki jo potrjuje po 
opravljeni posamični storitvi predstavnik naročnika (prevoznica). 
 
 
IV. ROKI IZVEDBE DEL 
 

12. člen 
 
Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena storitvena dela izvajal v zimskih sezonah iz 1. 
člena te pogodbe: 

- predviden rok pričetka del je 15.12.2018; 
- predviden rok končanja storitvenih del je 15.03.2019; 
- izvajalec je dolžan posamezna storitvena dela izvajati po vsakokratnem pozivu 

predstavnika naročnika, v skladu z opisom del iz ponudbe in v obsegu, ki mu 
ga odredi predstavnik naročnika (dežurni delavec). 

 
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša: 

- v primeru snežnih padavin oz. poledice izven roka zimske sezone vendar ne 
dalj kot do 15.04.2019. 

 
13. člen 

 
Za začetek del po tej pogodbi se šteje zimsko obdobje znotraj veljavnosti pogodbe, 
navedeno v 12. členu pogodbe, natančneje, ko znotraj v 1. členu navedenih rokov 
naročnik pozove izvajalca k izvajanju storitvenih del. 
 
 
V. MATERIAL IN KADRI 
 

14. člen 
 
Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s tehnično izpravno strojno opremo (tovorna 
vozila, plugi, posipalci, traktorji, čelni nakladalci) strokovno usposobljenimi delavci in 
podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi ter v razpisu oz. pogodbi navedenimi 
posipnimi materiali. 
 
Izvajalec je dolžan vsaj 75 % vseh predvidenih del izvesti z lastno strojno opremo in 
lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem razmerju in s svojim materialom. 
Izvajalec mora razpolagati z lastno deponijo v občini Slovenska Bistrica – mestu 
Slovenska Bistrica za skladiščenje posipnih materialov in sicer: 

- pokrito deponijo za sol cca. 300 ton 



- deponijo za posipni agregat (pesek 4-8 mm, pesek 8-16 mm) cca. 1000 ton 
- manipulativni plato za nalaganje posipnih materialov. 

 
15. člen 

 
Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe: 
Podizvajalec (naziv in naslov, matična in davčna številka ter transakcijski račun) bo 
izvedel naslednje vrsto del (vrsta dela z natančnejšo določitvijo predmeta izvedbe, 
količine, vrednosti ter kraja in roka izvedbe teh del). 
  

16. člen 
 
Izvajalec se strinja, da s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi 
potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem. 
 
Izvajalec izjavlja, da ima ob sklenitvi te pogodbe in med njenim izvajanjem, sklenjene 
pogodbe s podizvajalci in da bo podizvajalce pozval, da jih v roku 5-ih dni po podpisu 
posredujejo naročniku. Izvajalec v pogodbah s podizvajalci upošteva plačilni rok, 
dogovorjen v tej pogodbi z naročnikom. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo za vse imenovane podizvajalce po podpisu pogodbe in 
po uvedbi izvajalca v posel predložil soglasja, na podlagi katerih naročnik namesto 
glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca. 
 
Dostavljene pogodbe in soglasja so pogoj za izstavitev situacij izvajalca. 
 

17. člen 
 
Po podpisu te pogodbe se lahko zamenja podizvajalec ali izvajalec sklene pogodbo z 
novim podizvajalcem, vendar mora Izvajalec naročniku v petih (5) dneh po 
spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
če je bil le-ta zamenjan, 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 
novemu podizvajalcu in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 
V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v 
potrditev nov seznam, vključno z vso v razpisni dokumentaciji javnega naročila 
zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Naročnik 
si pridržuje pravico, da na terenu, kjer se dela izvajajo, kadar koli preveri, delavci 
katerega podizvajalca opravljajo pogodbena dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati 
verodostojne podatke. 
 
 



VI. POGODBENA VREDNOST DEL 
 
 

18. člen 
 
 
Pogodbene cene /EM iz druge alineje 1. člena brez DDV so:  
 

Št. Predmet EM Količina 
Cena v € 
(brez DDV) 

DDV
(%) 

Cena/EM 
skupaj v € 
(brez DDV) 

Cena/EM 
skupaj v € 
(skupaj z DDV)

1. 

Posipanje poledice na LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste do 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 
30g/m2 posipnega materiala, 
strojna mešanica (sol:drobljenec 
4-8 mm, 1:3).Izvajanje del v 
zimski službi 

km 1 

    

2. 

Posipanje poledice na LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste nad 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 30 
g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:3). 

km 1 

    

3. 

Pluženje (čelni plug) in 
posipavanje LC na območju 
občine Slovenska Bistrica širina 
ceste do 3,50 m skupaj s 
posipnim materialom, 30 g/m2 
posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:3). 

km 1 

    

4. 

Pluženje (čelni plug) in 
posipavanje LC na območju 
občine Slovenska Bistrica širina 
ceste nad 3,50 m skupaj s 
posipnim materialom, 30 g/m2 
posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:3). 

km 1 

    

5. 

Preventivno posipanje poledice na 
LC na območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste do 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 30 
g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:4). 

km 1 

    

6. 

Preventivno posipanje poledice na 
LC na območju občine Slovenska 
Bistrica s širino ceste nad 3,5 m, 
skupaj s posipnim materialom, 30 
g/m2 posipnega materiala, strojna 
mešanica (sol:drobljenec 4-8 mm, 
1:4). 

km 1 

    



7. 

Pluženje (čelni plug) in 
posipavanje makadamskih LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica skupaj s posipnim 
materialom, drobljenec 8 – 16 mm

km 1 

    

8. 

Posipavanje makadamskih LC na 
območju občine Slovenska 
Bistrica skupaj s posipnim 
materialom, drobljenec 8 – 16 mm

km 1 

    

9. 

Pluženje LC- čelni plug - širina 
ceste do 3,50 m, na območju 
občine Slovenska 
 Bistrica 

km 1 

    

10. 
 

Pluženje LC - čelni plug - širina 
ceste nad 3,50 m, na območju 
občine Slovenska Bistrica 

km 1 

    
 
 
 

11. 
Pluženje pločnikov do širine 1,60 
m 

km 1 
    

12. 

Posipavanje poledice na pločnikih 
do širine 1,6 m skupaj s posipnim 
materialom, 30 g/m2 posipnega 
materiala, strojna mešanica 
(sol:drobljenec 4-8 mm, 1:3). 

km 1 

    

13. 

Strojno čiščenje snega z 
rezkanjem (frezanjem) s čelnim 
rezkarjem ali stranskim 
odmetalcem. 

m3 1 

    

14. 
Nakladanje in odvoz snega do 5 
km. 

m3 1 
    

 
Cene so fiksne za čas trajanje pogodbe od 15.12.2018 do 15.3.2019 in vsebujejo vse 
stroške (zavarovalni stroški, premiki strojev, nočno delo, delo ob praznikih in drugih 
prostih dnevih, pripravljenost) in podobno ter drugi stroški, ki so potrebni za izvedbo 
predmetnega javnega naročila. Izvajalec do morebitnih podražitev ni oproščen.  
 
 
VII. OBRAČUN IZVEDENIH DEL IN NAČIN PLAČEVANJA 
 

19. člen 
 
Izvajalec bo izvedene količine del obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami in 
končno situacijo, na podlagi končnega obračuna, po koncu zimske sezone iz 1. člena 
pogodbe. Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri predstavniku 
naročnika. 
 
Izstavitev situacije mora biti skladna z dejansko opravljenimi deli, v nasprotnem 
primeru jo bo predstavnik naročnika zavrnil, izvajalec pa bo moral izstaviti novo 
situacijo. 
 
Naročnik bo posamezne potrjene situacije plačal v roku 30 dni od prejema na svoj 
naslov pod pogojem, da jim bodo priloženi potrjeni računi podizvajalcev in da jih bo 
potrdil predstavnik naročnika. 
 

 



20. člen 
 
Situacije se izstavljajo do petega (5.) dne v mesecu za pretekli mesec. Če naročnik 
ne prejme mesečne situacije do osmega (8.) dne v mesecu za pretekli mesec, se 
situacija obravnava šele v naslednjem mesecu. 
 

21. člen 
 
Predstavnik naročnika je dolžan situacijo v nadaljnjih osmih (8.) dneh od dneva 
prejema pregledati in potrditi oziroma, v primeru spornosti zavrniti in zahtevati 
izstavitev situacije za nesporni del. 
 
VIII. SPREMEMBA POGODBENE VREDNOSTI POGODBENIH DEL 
 

22. člen 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na 
spremembo pogodbene vrednosti del. 
 

23. člen 
 
Naročnik lahko po dogovoru z odgovornimi osebami izvajalca del zimske službe 
vključi razpoložljivo mehanizacijo ob izpadu vozil naročnika . 
 

24. člen 
 
Naročnik si pridržuje pravico, kadarkoli znotraj veljavnosti pogodbe, v izvajanje 
predmetnih del uvrstiti lastna vozila in opremo ter material. O tem mora izvajalca 
obvestiti najmanj 30 dni pred uvrstitvijo. 
 
 
IX. POGODBENA KAZEN 
 

25. člen 
 
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži v skladu z razpisnimi pogoji 
zahtevanih pogojev, sme naročnik znižati posamezno višino postavke/EM, za katero 
izvajanje je bil izvajalec pozvan v skladu z v razpisu objavljenimi pogoji, za 10 % za 
dan nepravočasno opravljene storitve. 
Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati v začasnih in končni situaciji, 
tako da situacijo zmanjša za obračunano pogodbeno kazen. 
 
 
X. ŠKODA 
 

26. člen 
 
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega 
vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad 
zneskom pogodbene kazni. Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne uporablja v razpisu 



oziroma pogodbi dogovorjenega posipnega materiala, izvajalec ni upravičen do 
plačila storitve, ki jo je izvajal, ko je naročnik ugotovil nepravilnost. 
 
XI. NADZOR NAD IZVAJANJEM STORITVENIH DEL 
 

27. člen 
 
Nadzor nad izvajanjem storitev in ustrezno pripravo ter uporabo posipnega materiala 
izvajata pooblaščeni predstavnik naročnika in dežurni delavec naročnika. 
 

28. člen 
 
Delavci izvajalca (vozniki vozil in traktorjev ter čelnega nakladača) so se dolžni po 
pozivu naročnika ob začetku izvajanja storitve preko telefona javiti naročniku 
(dežurnemu delavcu). 
 
 
XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

29. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 
kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;  

je nična. 
 
 
XIII.SOCIALNA KLAVZULA 
 

30. člen 
 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali 
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne 
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca. 
 
 
XIV.VARSTVO PRI DELU 

31. člen 
 
Izvajalec je dolžan v času izvajanja storitev upoštevati vse zakone in druge predpise 
in določbe o varstvu in zdravju pri delu ter zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri 
delu. 



Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti iz naslova 
rizikov izvajanja predmetnih storitev. 
 
 
XV. SKRBNIKI POGODB 
 

32. člen 
 
Odgovorni osebi pogodbenih strank za skrbnike pogodb določata: 
• za naročnika: Primož Babšek , inž. gr. 
• za izvajalca:_______________________ 
 
 
XVI. KONČNE DOLOČBE 
 

33. člen 
 
Naročnik lahko razdre pogodbo v primeru: 

- če naročnik izvajalca tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v 
nasprotju s pravili stroke ter ne izpolnjuje obveznosti iz 2. člena te pogodbe, 
izvajalec pa tega ne upošteva; 

- nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbe predmetnih 
storitev. 

 
Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru: 

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti; 
- če pride v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. 

 
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele 
potem, ko je dal naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne sme 
biti krajši od 8 delovnih dni, naročnik pa niti v tem roku ne izpolni svojih obveznosti. 
Pogodbo je mogoče prekiniti samo s pisno Izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni 
stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi česa se pogodba prekinja. 
 
Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vsa opravljena 
dela in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja 
pogodbe po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na 
obseg opravljenih del. Če stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta 
sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z razdrtjem pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki bosta za določila te pogodbe presojali z upoštevanjem Zakona o 
javnih naročilih (ZJN-3) in Obligacijskega zakonika. 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta vse morebitne spore skušali reševati 
sporazumno. V primeru, da sporazumna rešitev ne mogoča, pa bo o sporu odločalo 
pristojno sodišče v Slovenski Bistrici. 
 

34. člen 
 
Ta pogodba je sestavljena v štirih izvodih in je sklenjena z dnem podpisa zadnje od 



odgovornih oseb obeh pogodbenih strank. Pogoj za veljavnost pogodbe je 
predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda podpisane pogodbe. 
 
 
 
 
Kraj in datum:     Kraj in datum: 
 
IZVAJALEC:      NAROČNIK: 

Blaž Gregorič, univ. dipl. inž. stroj. 
 


