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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
  
 
 
 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica 
 

 
 vabi  

 
 
 

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila: 
 
 
 
 

»Dobava smetarskega vozila« 
 

 
 
 
 
Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro 
najugodnejšega ponudnika, s katerim bo sklenjena pogodba za predmetno javno naročilo. 
 
 
 
S spoštovanjem! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Direktor: 
Blaž Gregorič univ. dipl. inž. str. 
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1.SPLOŠNA DOLOČILA  
 
1.1. Predmet javnega naročila  
 
Predmet javnega naročila je dobava smetarskega vozila. 

 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene upoštevati vse materialne in nematerialne 
stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza in stroški 
izdelave ponudbene dokumentacije. 
 
Ponudnik mora v času veljavnosti pogodbe zagotavljati fiksnost cen. 
 
1.2. Podatki o naročniku 
 
Naročnik javnega naročila je Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 
Slovenska Bistrica 
 

 
1.3. Pravna podlaga 
 
Javno naročilo se izvaja skladno s določbami: 

− Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), 
− Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/13; 

v nadaljevanju: ZPVPJN), 
− ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter veljavno zakonodajo, ki se nanaša na 

predmet javnega naročila. 
 

1.4. Jezik in denarna enota 
 
Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v 
tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika 
zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani 
sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku. 
 
Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno. 
 
1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom 
 
Dodatna pojasnila ali vprašanja o dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila lahko zainteresirani 
ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do osem (8) koledarskih dni pred 
potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, 
najkasneje šest (6) koledarskih dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana 
pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan 
odgovoriti. 
 
1.6. Variantna ponudba 
 
Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno 
ponudbo, zavrnil kot nedopustno 
 
 
 
1.7. Predložitev ponudbe 
 
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za oddajo ponudb je  31.8.2016 do 12. ure 
na naslov: 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica. 
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Ponudba mora biti oddana v zaprtem ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec v prilogi 13.  
 
V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu, v tajništvu  
podjetja. 
 
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče prispeti pred 
pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta vrnjena ponudniku. 
Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno in dostavljeno 
tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici označeno »SPREMEMBA« ali 
»UMIK«.  
 
Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena prepozno. 
Tako ponudbo bo naročnik po končanem postopku odpiranja ponudb neodprto vrnil ponudniku, z navedbo, da 
je prepozna. 
 
1.8. Odpiranje ponudb 
 
Javno odpiranje ponudb bo 31.8.2016 ob 13. uri v sejni sobi Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica 
Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki 
ponudnikov, s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred 
odpiranjem (Priloga 14). Pooblastila za zastopanje ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za 
zastopanje. 
 
1.9. Pregled in ocenjevanje ponudb 
 
Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz 
ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. 
 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali 
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v 
ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali 
dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in 
transparentnosti. V takšnim primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3. Če 
gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne 
informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo gospodarskega subjekta izključil. 
 
Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila od 
gospodarskega subjekta zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih 
potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc. 
 
1.10. Opredelitev postopka  
 
Naročnik izvaja javno naročilo po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, 
preveritvi in ocenjevanju ponudb, izbral ponudnika z najugodnejši ponudbo glede na postavljena merila. 
 
Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano 
odločitev iz tega člena objavil na portalu javnih naročil.  
 
1.11. Pravno varstvo 
 
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih 
javnega naročanja. 
  
Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in 
zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali ZPVPJN ne določa drugače.  
 
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z 
oddajo javnega naročila, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 3.500,00 EUR 
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na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je 
zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji 
dve številki pa pomenita oznako leta).  
 
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno neposredno pri 
naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti 
potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. 
 
1.12. Zaupnost podatkov 
 
Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakona, 
ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe. 
 
Podatki, ki jih bo ponudnik v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, varstvo osebnih podatkov ali 
tajne podatke, upravičeno označil kot zaupne ali poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za namene 
javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni postopek. Ti 
podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali kasneje.  
 
1.13. Jamstvo za napake 
 
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na 
predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika. 
 
 
2. PONUDBENI POGOJI 
 
2.1. Splošne zahteve 
 
2.1.1. Celovitost ponudbe 
 
Ponudnik mora v celoti ponuditi blago, ki je predmet tega javnega naročila, pri čemer mora predmet ponudbe 
ustrezati tehničnim in ostalim zahtevam, navedenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
2.1.2. Skupna ponudba 
 
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti akt o skupni izvedbi naročila (za prilogo 1). 
Navedeni akt mora opredeliti: 

− medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine, 
− neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti, 
− glavnega nosilca izvedbe obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral, 
− nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo 

izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti, 
− nosilca zavarovanja obveznost iz naslova dobre izvedbe del,  
− določila v primeru izstopa partnerja, 
− pooblastilo vodilnemu partnerju, 
− opredelitev deležev in področje dela. 

 
V primeru skupne ponudbe, pogodbo podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi. 
 
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno. 
 
2.1.3. Ponudba s podizvajalci 

 
Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 
– navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje (Priloga 5/1), 
– kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (Priloga 5/2), 



 
 

  

 

6 

– priložiti izpolnjene ESPD ali Prilogo 3/1 teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
– priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Priloga 5/2). 
 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3.  
 
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to 
lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je 
postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
 
Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva 
neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s ZJN-3 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 (Priloga 5/1), 

– podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika (Priloga 5/2), 

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

 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca 
zahteval, 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 dobavljeno blago, neposredno povezano s 
predmetom javnega naročila. 
 
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo 
prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. 
 
Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za 
uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  
 
V primeru ponudbe s podizvajalci bo naročnik v pogodbo dodal člen, ki se bo nanašal na podizvajalce. 
 
 
2.1.4. Ponudbena cena 

 
Ponudbena cena (cene na enoto mere) mora biti izražena v evrih in zaokrožena na dve (2) decimalni mesti 
(priloga 2). 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega naročila upoštevati vse 
materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za dobavo predmeta javnega naročila na lokacijo 
naročnika, Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica, 
vključno s stroški pridobitve in predložitve vse zahtevane dokumentacije. 
 
Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse dajatve, davke, takse, trošarine ter morebitne carine. 
 
Upošteva se, da se je ponudnik seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev 
v Republiki Sloveniji, da je v celoti preučil dokumentacijo o oddaji javnega naročila, da je prišel do vseh 
potrebnih podatkov, ki vplivajo na ponudbeno ceno ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.  
 
Morebitne popuste mora ponudnik vključiti v ponudbeno ceno. Naknadnih popustov naročnik ne bo upošteval. 
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2.1.5. Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora biti veljavna še najmanj sto osemdeset (180) koledarskih dni od roka za oddajo ponudb. 
 
2.1.6. Način obračunavanja in plačilni pogoji 
 
Rok plačila znaša trideset (30) koledarskih dni, šteto od dneva izstavitve računa, ki bo izstavljen po uspešno 
opravljenem prevzemu predmeta pogodbe. Ponudnik izstavi račun v roku petih (5) dni od dneva uspešnega 
prevzema predmeta pogodbe, pri čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank oziroma 
njunih pooblaščenih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) priloga k računu. 
 
A. V primeru, da ima ponudnik sedež v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune v skladu s prejšnjim 

odstavkom te točke, plačal na transakcijski račun izbranega ponudnika oz. podizvajalca, ki je uradno 
evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega 
računa za opravljeno dobavo blaga.  

 
B. V primeru, da ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji: Naročnik bo račune v skladu s prejšnjim 

odstavkom te točke, plačal na poslovni račun izbranega ponudnika oz. podizvajalca v roku 30 (tridesetih) 
dni od datuma prejema pravilnega računa za opravljeno dobavo blaga. Poslovni račun mora biti naveden 
tudi na posameznem računu. 

  
V primeru zamude s plačilom je izbrani ponudnik upravičen zaračunati naročniku zakonite zamudne obresti. 
 
Financiranje nabave vozila se izvede preko leasing hiše. 
 
2.1.7. Rok in kraj dobave ter prevzem 

 
Rok dobave smetarskega vozila je največ sto osemdeset (180) koledarskih dni. Kraj dobave vozila je 
Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica. 
 
Ponujena blago mora ob prevzemu uspešno opraviti vizualni pregled, pregled vseh zahtevanih tehničnih 
zahtev in funkcionalnosti, preizkus delovanja s testno vožnjo. 
 
Vse navedeno se opravi pri prevzemu blaga na lokaciji naročnika in zapiše v prevzemnem zapisniku. 
Prevzemni zapisnik naročnik in ponudnik podpišeta ob uspešnem prevzemu. 
 
V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti na blagu oz. njegovi funkcionalnosti (ali če ponudnik ni dostavil vseh 
ustreznih dokumentov) se ponudnik obveže le-te odpraviti na svoje stroške v roku pet (5) dni od datuma na 
prevzemnem zapisniku. Prevzemni zapisnik naročnik podpiše po odpravi vseh ugotovljenih pomanjkljivosti na 
blagu. 
 
Izbrani ponudnik bo dolžan najkasneje ob prevzemu blaga naročniku predati vso dokumentacijo v skladu z 
veljavnimi predpisi, ki je potrebna za takojšnjo registracijo in nemoteno uporabo blaga. 

 
 
Ponudnik za prilogo 2 priloži seznam pooblaščenih servisov na območju Republike Slovenije in 
navede, lokacijo skladišča rezervnih delov. 
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2.2. Tehnična zahteve razpisanega vozila 
 
Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve navedene v tehnični specifikaciji. 
 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh zahtev z izpolnitvijo priloge 8 in predložitvijo tehnične dokumentacije z 
vsemi tehničnimi podatki, vključno s risbami in slikami. 

 
OSNOVNA DOKUMENTACIJA 
 
Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. V kolikor ponudnik v ponudbi priloži dokument ponudbe v 
tujem jeziku, si naročnik pridržuje pravico, da v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb od ponudnika 
zahteva, da na lastne stroške (tj. stroške ponudnika) predložijo uradne prevode dokumentov/dokazil s strani 
sodnega tolmača za slovenski jezik, ki so predloženi v tujem jeziku. 
 
  
OSNOVNE ZAHTEVE 
  
-   celotno vozilo sestavljeno iz 3 – osne šasije in nadgradnje mora zadovoljevati standarde SIST EN 55012, 

DIN 30728 in DIN 70006-1 in direktivo ES 96/20,   
-  celotno vozilo mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev (Uradni list RS, št. 75/08 in 

spremembe) in standardom SIST EN 1501-1 in veljavnimi EU direktivami,   
-   homologacija in v kolikor je potrebno, vsi atesti in dovoljenja za varno delo in takojšno vključitev v promet 

takoj po prevzemu vozila s strani naročnika,   
-   izjava o skladnosti,  
-   pozitivno poročilo o pregledu delovne naprave,   
-   tovarniško novo vozilo - stanje števca kilometrov ali delovnih ur ne sme biti višje kot je potrebno za 

pripravo vozila iz tega javnega razpisa,   
-   celotno vozilo je bele barve RAL 9010, šasija je črne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca (RAL 

ni predpisan), platišča so srebrne barve oz. serijsko obarvana s strani proizvajalca (RAL ni predpisan) – 
vozilo je obarvano skladno z izdelanim in s strani naročnika potrjenim načrtom obarvanja in označitve 
vozila,   

-   šasija prirejena in primerna za ponujeno nadgradnjo,  
-   nadgradnja po principalovi izjavi primerna za ponujeno podvozje,   
-   potrdilo o nizki hrupnosti,  
-   navodila za uporabo in vzdrževanje šasije in nadgradnje v slovenskem jeziku,   
-   zagotovljen mobilni pooblaščen servis v Sloveniji,   
-   seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji,  
-   brezplačni kontrolni servis po prevoženih 3.000 do 5.000 km,   
-   dobavitelj zagotavlja dobavo rezervnih delov v 48 urah za dobo 10 let od prevzema vozila,   
-   priložena natančna slikovno opremljena tehnična dokumentacija z vso opremo vozila in naprav, skladno s 

potrebnimi varnostnimi normativi (prospekti s prikazom njihovih sistemov delovanja, opisa delovanja, 
dimenzije, teže,…),   

-   strokovno usposabljanje uporabnikov delovne opreme (vozniki, delavci na smetarskem vozilu, vzdrževalci) 
s strani proizvajalca (mentorja) in potrdilo o usposabljanju s strani proizvajalca,   

-   zvočna / optična signalizacija (npr. brenčač na zadnjem delu) pri spuščanju (zapiranju) vrat nadgradnje  
 
TEHNIČNE ZNAČILNOSTI SMETARSKEGA VOZILA 
 
Motor: 
 
− EURO 6 dizelski motor, protihrupna zaščita vsaj 80 dB  
− Moč motorja minimalno 440 PS 
− Navor motorja minimalno 1.900 Nm 
 
Mere in teža:  
 
-   višina z nadgradnjo:        max.  3450 mm  
-   dolžina z nadgradnjo in stresalnikom:       max.  8900 mm  
-   širina z nadgradnjo:         max.  2550 mm  
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-   volumen nadgradnje:    min.       17 m3 
-   tehnična nosilnost prve osi:       min.     8000 kg  
-   tehnična nosilnost pogonske  druge osi:     min.   12000 kg  
-   tehnična nosilnost zatečne in dvižne osi:    min.     8000 kg  
-   skupna masa vozila:                      min.    25000 kg oz. tehnična dovoljena                                                                     
                                                                               maksimalno 28000 kg  
 
ŠASIJA  - Triosno vozilo 6x2,6x4 s krmiljeno zatečno osjo - Prednja os hidrostatično gnana-pogonska  - Medosna razdalja med 1 in 2 os: od 3.300 do max. 3.600 mm   - Zračno zadnje vzmetenje   - Stabilizatorji na prednji in zadnji osi - Bočne naletne zaščitne letve z LED osvetlitvijo   - Opozorilni signal za vzvratno vožnjo  
-   Grelec filtra za gorivo 
- Rezervoar za gorivo, prostornine vsaj 300 litrov, s ključavnico   
- Rezervoar za gorivo AdBlue, s ključavnico 
- Naprava za hladni zagon motorja   
- Elektronski omejevalec hitrosti pri 30 km/h in z blokado za vzvratno vožnjo  
- Omejitev hitrosti 90 km/h po homologaciji, ES   
- Pojačana motorna zavora  
- Eno ploščna sklopka   
- Zajem zraka pokončno  
- Izpušna cev zaščitena in dvignjena navzgor, za kabino, zaključena s krivino  
- Dostop do podatkov preko CAN-BUS vmesnika po FMS standardu (skladen z ISO11898-1/-2)  

 
 

Kabina: 
  
-   Kratka zračno vzmetena, dnevna kabina; za sedežem najmanj 400 mm prostora, ko je sedež v      
    zadnjem položaju  
-   Širina kabine največ 2300 mm   
-   Digitalni tahograf za 2 voznika   
-   Senčnik zunanji - nad vetrobranskim steklom, 
-   Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala na voznikovi in sovoznikovi strani 
-   Širokokotno ogledalo - desno in levo, ogrevano 
-   Ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku  
-   EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika  
-   Ergonomski, komforten sedež za voznika z nastavljivim ledvenim delom z naslonom za glavo   
    in varnostnim pasom   
-   Oblazinjena sedeža za dva sopotnika z naslonom za glavo in varnostnimi pasovi, ki omogočata  
    udobno in neovirano sedenje  
-   Obešala za oblačila na zadnji steni kabine   
-   CD radio z anteno in zvočniki  
-   Priprava za prostoročno telefoniranje   
-   Avtomatska klimatska naprava 
-   Mehanska dvižna strešna loputa   
-   Električni dvig stekel na voznikovi in sovoznikovi strani   
-   Centralno zaklepanje   
-   Slovenski jezik na prikazovalniku na armaturni plošči  
-   Števec delovnih ur vozila   
-   Računalniški prikazovalnik s prikazom informacij v slovenskem jeziku  
-   Kovinski odbijač spredaj  
-   Elektronsko kodiran ključ z blokado motorja – zaščita proti kraji  
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Osvetlitev: 
  
-   LED dnevne glavne luči  
-   Nastavitev dolžine svetlobnega snopa  
-   Gabaritne luči v LED tehnologiji 
-   Bočne luči 
-   Osvetlitev stopnic kabine  
-   Meglenke vgrajene v sprednji odbijač, s funkcijo zavijanja    
-   Delovne LED luči (dve nastavljivi) nameščene in prilagojene namenu rabe vozila ter mestu   
    dela   
-   Dodatne bočne delovne luči za osvetlitev okolice 
 
Menjalnik: 
  
-   Minimalno 16 stopenjski ročni 
-   Motorni odgon za trajno delovanje smetarske nadgradnje 
 
Diferencial: 
  
-  Zapora diferenciala na zadnji pogonski osi 
 
Krmilni mehanizem: 
  
-   Hidravlično ojačano krmilo nastavljivo po globini in višini  
-   Krmiljenje nameščeno na levi strani vozila   
-   Rezervoar za olje krmilnega sistema  
-   Ključavnica volana  
 
Zavorni sistem: 
 
-   Disk zavore ABS s pokazateljem izrabe zavornih oblog, spredaj in zadaj 
-   Sistem ASR za preprečevanje zdrsa na cestišču  
-   Elektronski stabilizacijski program ESP 
-   Napredni sistem zaviranja v sili EBA   
-   Zavorne obloge brez azbesta  
-   Ročna zavora delujoča na pogonski osi 
-   Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu  
 
Kolesa s pnevmatikami, vzmetenje: 
 
-   Jekleni kolesni obroči in zaščita kolesnih matic   
-   Vrsta pnevmatik: M+S profil  
-   Parabolično vzmetenje na prednji osi  
-   Pnevmatsko vzmetenje na pogonski in zadnji osi   
-   Krmiljena in dvižna zatečna os  
-   Dimenzije pnevmatik 315/80R/22.5   
-   Rezervno kolo s pnevmatiko 315/80R/22.5  
-   Zavesice spredaj in zadaj  
 
Električni sistem in oprema: 
 
- Akumulatorji v zaboju, 2 x 12 V, vsaj 225 Ah   
- Generator 28 V, vsaj 120 A  
- Dostopno mehansko glavno stikalo za akumulator   
- Vtičnica v kabini 12V, 2-polna in 24 V 2-polna  
 
Obvezna oprema: 
 
-   Oprema po CPP  
-   Dve kolesni zagozdi  
-   Sedežne prevleke (original)   
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-   Dodatne sedežne prevleke snemljive in pralne   
-   Gumijasti tepihi za tla v kabini, vključno za motorni tunel  
-   Zaboj za orodje in opremo   
-   Osnovno orodje in ustrezna dvigalka  
 
NADGRADNJA – VRTLJIVI BOBEN 
  
- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje ostanka komunalnih odpadkov, bioloških   
    odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, ipd) 
-   Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: vrtljivi boben in vrata. Vrata so opremljena   
    z izstresalnim mehanizmom montiranim na zadnji strani vrat 
-   Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani 
-  Sprednji del bobna iz nerjavečega jekla kvalitete vsaj 1.4301, obdan z oblogo za protihrupno izolacijo 

vrtljivega bobna 
-   Zaščitne stranice kesona obojestransko prekrite s pločevino iz eloksiranega aluminija 
-   Popolnoma varjena konstrukcija  
-   Prosti kot od zadnjih koles do najnižje zadnje točke vozila (kot α ≥ 8°)   
- Deli izpostavljeni izdatni obremenjenosti in obrabi morajo biti izdelani iz visokokvalitetnih materialov 
    npr.: Weldox (obremenjenost), Hardox (obraba) ali enakovredni in iz  nerjavečega jekla (obraba): sprednji   
    del bobna,   
-   Ojačana zadnja stena   
-   Odpadki se natovarjajo mehansko preko vsipnega roba 
-   Vrata se odpirajo navzgor pri praznjenju polnega kesona 
-   Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat 
-   Krogelni izpustni ventil z grobim filtrom na spodnjem delu korita 
-   Izvedba nadgradnje z vrtljivim bobnom z dvostopenjskim transportnim polžem  
- Pogon vrtljivega bobna izveden preko hidravličnega sistema in zobatega venca čim bližje  
    zadnjemu nosilnemu ležaju bobna, gnan direktno preko motornega odgona 
-   Boben hidravlično gnan z L/S »load sensing« hidravlično črpalko    
-   Verižni pogon zaradi hrupa ni dovoljen   
-   Hidravlični dvižni cilindri z blažilci   
- Vgrajen sistem varčnega obratovanja z vključevanjem povečanih vrtljajev motorja in vrtenja bobna le 
    za funkcionalno potrebni obratovalni čas   
- V kabini brezstopenjsko nastavljivo vrtenje bobna zaradi spreminjanja stopnje stiskanja odpadkov 
    in elektronski števec obratovalnih ur nadgradnje  
-   Preklop smeri vrtenja bobna se lahko vrši samo v voznikovi kabini 
-   Mehansko tesnjenje med vrati in zbiralnikom odpadkov po celotni višini vrat  
-   Vodotesno zaprtje do višine minimalno 400 mm 
-   Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam navedenim v    
    standardu SIST EN 1501-1 
-   Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje; 

1. Dodatne komande za odpiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini nadgradnje 
2. Dodatne komande za elektronsko kontrolo delovanja nadgradnje v kabini 

-   Barva nadgradnje  v barvi kabine 
-   Protihrupna izolacija vrtljivega bobna - zagotavljanje hrupa v delovanju pod 76 dB skladno s  
    standardom DIN 45 636 
-   Vsa svetlobna telesa morajo biti integrirana v nadgradnjo tako, da ni izstopajočih elementov 
-   Rumene (jantarne) utripajoče LED luči po ena spredaj na vsaki strani  in na zadnjem delu  
    nadgradnje (mehansko zaščiteni) na vsaki strani, ne smejo biti nameščene nad najvišjo točko  
    nadgradnje 
-   Mehanska zaščita rotacijskih luči spredaj in zadaj  
-   Luč za osvetlitev korita in luč za osvetlitev okolice 
-   Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke 
-   Opozorilni signal, ko je boben poln 
-   Blatniki za zadnja kolesa  
-   Gumijast blatnik po celi širini vrat 
-   Bočni naletni odbojniki  
-   Video nadzor z LCD zaslonom - omogočena komunikacija med voznikom in posadko 
-   Vgrajeno korito za iztisnjeno vodo iz odpadkov (ločeno od sprejema odpadkov – izven glavnega vsebnika za 

odpadke) 
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-   Kroglični izpustni ventil z grobim filtrom na spodnjem delu korita 
-   Centralno mazanje, sicer ročno mazanje na lahko dostopnih mestih 
-   Protiprašna zaščita 
-   Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z  
    zahtevami SIST EN 1501-1 
-   Priprava nadgradnje za montažo identifikacijskega sistema zajema mesto za priklop vhodnega signala 
    na elektroniko nadgradnje, ki onemogoči delovanje izstresalnega mehanizma 
-   Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim  
    epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori  
    pri visoki temperaturi)  
-   Lakirane zunanje površine nadgradnje morajo biti izvedene v barvi kabine vozila 
 
Ostalo: 
 
– Zaboj / škatla za shranjevanje zaščitne delovne opreme delavcev   
– Gasilni aparat z oznako 34A 183B C, 6 kg, s pripadajočo omarico  
– Držalo za drog pokrova, da je lahko drog vedno na vozilu   
– Metla in lopata pritrjeni v posebej prilagojenih nosilcih   
– Strgalo-ščetka za čiščenje tesnila med vrati in zbiralnikom odpadkov    
– Gumijasti blatnik po celi širini vrat, protiprašna zaščita  
– Varnostno stikalo za stopnice, ki onemogoča, kadar je delavec na stopnici:  

1. premik vozila vzvratno  
2. hitrost vožnje več kot 30 km/h v smeri naprej   

– Podvozje z ustreznim vmesnikom za upravljanje hitrosti in izklop motorja  
– Opozorilne oznake na nadgradnji: dolgo in težko vozilo 
 
Izstresalni mehanizem: 
 
- Izdelan iz kovinske konstrukcije iz visoko kvalitetnega materiala, zaščiten pred korozijo   
- Izstresalni mehanizem naj bo montiran na zadnji strani vrat   
- Avtomatski in ročni način upravljanja s stresalnim mehanizmom, preklop za praznjenje malih in velikih 

posod   
- Avtomatsko otresanje zabojnika (možnost izbire: enkratno, dvakratno, izključeno)  
- Avtomatska prilagoditev hitrosti praznjenja zabojnika  
-   Avtomatska nastavitev višine zobniške letve glede na tip zabojnika  
-   Samodejno mehansko zaklepanje / odklepanje dvižnega mehanizma  
-   Prilagoditev sile dviganja glede na tip posode   
-   Sistem za dvigovanje naj bo oblikovan za dvigovanje naslednjih standardnih posod za odpadke v skladu s 
    standardom SIST EN 840-1,2,3:  

1. premične posode za odpadke na 2 kolesih, kapacitete od 80 do 360 l za dviganje z glavnikom - 
dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-1, ciklus praznjenja 5 - 7 s,  

2. premične posode za odpadke na 4 kolesih, kapacitete od 500 do 1100 l z ravnim pokrovom, za 
dviganje z glavnikom ali rokami - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2, ciklus praznjenja 
10 - 12 s,  

3. premične posode za odpadke na 4 kolesih, kapacitete od 770 do 1100 l s polkrožnim pokrovom, za 
dviganje z glavnikom ali rokami -dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-3, ciklus praznjenja 
10-12 s,   

-   Razdalja med tlemi in spodnjim robom dvižnega mehanizma mora znašati min 300 mm,   
-   Deljena letev »glavnik« za neodvisno delovanje leve in desne polovice pri praznjenju posod do 240 l, 
    dvig s hidravličnim prekucnim mehanizmom   
-   Ročni preklop za praznjenje malih oz. velikih posod  
-   Zvočni opozorilni signal v vzvratni prestavi, če iztresalnik ni v t.i. “voznem položaju”  
-   Naslonska letev za zadrževanje posod v zgornjem položaju, nastavljiva  
-   Ročne komande za praznjenje posod na ergonomsko najugodnejšem položaju  
-   Pri aktiviranju iztresalnika se mora samodejno aktivirati delovanje nadgradnje  
-   Delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku 
-   Vgrajen sistem varčnega obratovanja z vključevanjem povečanih vrtljajev motorja in vrtenja bobna 
    le za funkcionalno potrebni obratovalni čas  
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Električni sistem nadgradnje: 
  
− Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije   
− Vse operacije nadgradnje krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi CleANopen 

komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati naknadno vgradnjo naprav, ki prav tako temeljijo na 
CleANOpen komunikacijskem protokolu (npr. sistema za identifikacijo oz. tehtanje zabojnikov, sledilne 
naprave…)  
 

Ponudnik mora za tem obrazcem v ponudbi predložiti: 
 
-   Katalog, tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina, širina, višina, medosje)   
    ter osnovnimi podatki o vozilu  
-   Izračun osnih obremenitev 
-   Dodatno tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o homologaciji, iz katere izhaja, da      
    ponujeno vozilo ustreza zahtevam emisijskega standarda EURO VI, v kolikor to ni razvidno, iz       
    dokumentacije predložene skladno s prejšnjo alineo 
 
Garancijske zahteve: 
 
- Splošna garancija za šasijo in nadgradnjo 2 leti 
- 3 letna garancija za vrtljivi boben, pripadajoče vrtljive nosilne in pogonske elemente ter za korito, ostali  
  deli nadgradnje 2 leti 
- Garancija proti koroziji 6 let 

Garancijska dokumentacija: 

- garancijski listi z garancijskimi pogoji 
- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji 

Servisiranje: 

- servis v Sloveniji 
- dobava rezervnih delov v 48 urah 
- dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema vozila 
 
- ponudnik za prilogo 2 priloži seznam pooblaščenih servisov na območju Republike Slovenije in   
  navede, lokacijo skladišča rezervnih delov. 
 

Dokumentacija: 

Vsa dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki mora biti v slovenskem jeziku. 

       

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI  
 
Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so 
določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi 
ali s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oziroma vsak izmed 
podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede.  
 
Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in 
nominirani podizvajalci izpolniti in priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila. Namesto obrazca ESPD lahko ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v 
okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci predložijo izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1. 
 
Ob predložitvi ponudb bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejel ESPD, ki 
vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt: 
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a) ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti 
izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja; 

b) izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3. 
 
Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, 
če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne. 
 
Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi 
z navedbami v ESPD. 
 
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot 
dokaz ne obstoja razlogov za izključitev iz 75. člena tega zakona in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za 
sodelovanje v skladu s 76. členom tega zakona.  
 
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 
prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke šestega odstavka 75. člena tega zakona, jih je 
mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo 
določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali 
trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 
 
Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik za njih ni predložil dokazila sam, lahko naročnik 
namesto v uradni evidenci preveri v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o 
ponudnikih ter njihovih ponudbah in ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila, če ponudnik v tem 
sistemu naročnika izkazljivo potrdi. 
 
3.1. Razlogi za izključitev 
 
3.1.1. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri           

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila           
gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega           
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem,           
izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem           
odstavku 75. člena ZJN-3. 
 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 
V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.  
 
DOKAZILA: 
 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s 
predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1 oz. izpisa iz ustreznega registra, kakršen je sodni 
register, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v 
Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski 
subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. 
 

3.1.2. Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri           
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, 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           
evrov 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 izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 
V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.  
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DOKAZILA: 
 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s 
predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1 oz. potrdila, ki ga izda pristojni organ v Republiki 
Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. 
 

3.1.3. Naročnik mora iz posameznega postopka javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt: 
a) 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; 
 

b) 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 izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 
V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.  
 
DOKAZILA: 
 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s 
predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1 oz. za zahtevo pod b.) točko izpis iz evidence o 
pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici 
ali tretji državi. Zahtevo pod a) točko bo naročnik preveril na Seznamu ponudnikov z negativnimi 
referencami. 

 
3.1.4. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih  
          primerih: 

 
- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; 
 
- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja 
po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije 
po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, 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 pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

 
- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev 
poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 

 
- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi 
postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi,   
blažjimi ukrepi; 

 
- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji   
koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri   
izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila   
oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije; 

 
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 
V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev 
 
DOKAZILA: 
 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s 
predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1. 
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3.2. Pogoji za sodelovanje 
 
3.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 
 
Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, 
v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske 
unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 
 
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji 
matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od 
njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. 
  
Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V 
primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. 
 
DOKAZILA: 
Ponudnik ter vsak izmed partnerjev v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec izpolni zahtevo s predložitvijo 
izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1. 
 
3.2.2. Tehnična sposobnost 
 
Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, kvalitetno 
in v skladu s pogodbenimi določili dobavil smetarsko vozilo, enako razpisanemu. Ponudnik mora predložiti vsaj 
dve (2) original (žig in podpis) potrjeni referenci.  
 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje te zahteve s predložitvijo izpolnjenega ESDP ali priloge 3/1, s podpisom 
izpolnjenega »Seznama referenc« (priloga 7/1) in s podpisom izpolnjenega obrazca »Potrditev referenc s 
strani posameznih naročnikov« (priloga 7/2), s katerim potrjuje, da je ponudnik dela opravil strokovno 
pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. 
 
Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. Če 
navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja jih naročnik ne bo upošteval. 
 
 
Ta pogoj lahko izpolni ponudnik sam ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali s 
prijavljenimi podizvajalci. 
 
3.3. Sprejemanje pogojev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
 
Ponudnik, partner/ji v okviru skupne ponudbe in podizvajalci podpišejo prilogo 3/2, s katero potrdijo, da so 
seznanjenji z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da se z njo strinjajo. Ponudnik, 
partner/ji v okviru skupne ponudbe in podizvajalci izpolnijo in podpišejo tudi obrazec 1 k prilogi 3/2. 
 
 
4. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
4.1. Zavarovanje resnosti ponudbe 
 
Ponudnik mora k ponudbi predložiti podpisano in žigosano bianko menico ter izpolnjen, podpisan in žigosan 
obrazec »Menična izjava za zavarovanje resnosti ponudbe« v višini 6.000,00 EUR z dobo veljavnosti ponudbe 
oziroma do predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo sklenil pogodbe bo naročnik unovčil zavarovanje resnosti 
ponudbe brez kakršnekoli obveznosti do ponudnika.  
 
Obrazec menične izjave za zavarovanje resnosti ponudbe je priložen kot priloga 10 te dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila. 
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4.2. Zavarovanje dobre izvedbe obveznosti 
 
Izbrani ponudnik mora ob sklenitvi pogodbe predložiti naročniku podpisano in žigosano bianko menico z 
izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v 
višini 10 % ponudbene vrednosti z DDV z dobo veljavnost pogodbe in še trideset (30) dni po uspešnem 
prevzemu blaga.  
 
V kolikor izbrani ponudnik, v roku petih (5) dni od sklenitve pogodbe in naknadnem naročnikovem pozivu ne 
bo predložil zavarovanja dobre izvedbe obveznosti, se šteje da odstopa od sklenitve pogodbe in velja, da 
pogodba ni bila nikoli sklenjena. V tem primeru bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede 
postopek o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 
 
V koliko izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo lahko naročnik unovčil 
zavarovanje dobre izvedbe obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. 
Naročnik bo pred unovčenjem zavarovanja izbranega ponudnika pisno pozval k izpolnjevanju obveznosti in mu 
določil rok za izpolnitev. 
 
Vzorec menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti je priložen v prilogi 11 dokumentacije v zvezi 
z oddajo javnega naročila.  
 
4.3. Odprava napak v garancijski dobi 
 
Ob dobavi blaga bo izbrani ponudnik dolžan naročniku predložiti podpisano in žigosano bianko menico z 
izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 
5 % ponudbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj 24 mesecev od uspešno opravljenega 
prevzema blaga. 
 
Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijski dobi je priložen v prilogi 12 dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila.  
 
 
5. MERILA ZA IZBIRO PONUDNIKOV 
 
Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejše ponudbe je najnižja ponudbena vrednost brez DDV za dobavo 
predmeta javnega naročila.  
  
Skupna ponudbena cena brez DDV je cena, navedena v ponudbi ponudnika (Priloga 2). 
 
 
6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
6.1. Izdelava ponudbe 
 
Ponudba naj bo izdelana tako, da: 
- ponudba vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 podpoglavju dokumentacije v zvezi 

z oddajo javnega naročila, 
- je ponudba zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali 

zamenjati brez vidne poškodbe listov, vendar pa omogoča listanje, 
- ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici, 
- je ponudba podpisana in žigosana na mestih, kjer je to zahtevano. 

 
Ponudnik mora ponudbi priložiti tudi zgoščenko (CD, DVD) ali USB medij z elektronsko kopijo 
vseh ponudbenih listin v "pdf" zapisu (skenirano celotno ponudbo z izpolnjenimi in podpisanimi 
ponudbenimi listinami). Obrazec ESPD ponudnik priloži kot samostojen dokument v xml formatu. 
V primeru razlikovanja med tiskano in elektronsko obliko ponudbe, bo naročnik upošteval 
tiskano obliko. 
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Priloge dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za 
ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti, glede na zahteve in pogoje te 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.  
 
Sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in 
popravki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, 
objavljena na portalu javnih naročil, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije. 
 
6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije 
 
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v 
nadaljevanju: 
 
 ELEKTRONSKA KOPIJA PONUDBE  priloga  0 

Ponudnik za to stranjo priloži zgoščenko (CD) ali USB medij z elektronsko kopijo vseh ponudbenih listin v 
»pdf« zapisu (scan celotne ponudbe z izpolnjenimi in podpisanimi ponudbenimi listinami). Obrazec ESPD 
ponudnik priloži kot samostojen dokument v xml formatu. 
 
 PODATKI O PONUDNIKU  priloga  1 

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, 
morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni 
izvedbi naročila. 
 
 PONUDBA priloga  2 

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati, za katerega oddaja ponudbo.  
 
 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI priloga  3/1 

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in 
nominirani podizvajalci izpolniti in priložiti izpolnjen ESPD obrazec, ki je priloga te dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila. Namesto obrazca ESPD lahko ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v 
okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci predložijo izpolnjeno in podpisano prilogo 3/1. 
 
 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA 

NAROČILA 

priloga  3/2 

Prilogo morajo podpisati vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in 
nominirani podizvajalci. 
 
 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZIL IZ URADNIH EVIDENC – ZA PRAVNE IN 

FIZIČNE OSEBE 

priloga  4 

Prilogo morajo izpolniti gospodarski subjekti in osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem. Prilogo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in 
nominirani podizvajalci. 
 

 IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI  priloga  5/1 

Priloga se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne)- zahteva 
neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega 
naročila. V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno 
izpolniti.   
 

 SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga  5/2 

Podizvajalec izpolni prilogo, v kolikor ponudnik odda javno naročilo v podizvajanje. V kolikor ponudnik ne 
nastopa s podizvajalcem pri izvedbi javnega naročila, priloge ne izpolni. 
 

 SEZNAM REFERENC priloga  7/1 

Ponudnik v obrazcu navede reference za predmetno javno naročilo. 
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  POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV  priloga  7/2 

V prilogi mora ponudnik priložiti izpolnjene obrazce za reference, ki jih ponudnik navaja v prilogi 5/1. Obrazec 
mora ponudnik razmnožiti v potrebnem številu. 
 
  TEHNIČNA SPECIFIKACIJA  priloga  8 

Ponudnik za to stranjo priloži vso tehnično specifikacijo za ponujeno blago. 
 
 VZOREC POGODBE priloga  9 

Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je priložen je vzorec pogodbe.  
 

      ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  10 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo z podpisano in žigosano 
bianko menico za zavarovanje resnosti ponudbe.  
 

      ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI priloga  11 

Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je priložen vzorec menične izjave za zavarovanje dobre 
izvedbe obveznosti. 
 

      ZAVAROVAJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKI DOBI priloga  12 

Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je priložen vzorec menične izjave za zavarovanje odprave 
napak v garancijski dobi. 
 

      OBRAZEC ZA KUVERTO priloga  13 

Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto. 
 

      OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB priloga  14 

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti 
strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb. 
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 PODATKI O PONUDNIKU  priloga  1 

 
Za javno naročilo Komunala  Slov. Bistrica d.o.o. št.  JNV-0002/16-B-POG - Dobava smetarskega vozila 
 
 
Naziv ponudnika 

 

  

 
 
Naslov ponudnika  

  

 
 
Odgovorna oseba 
(podpisnik pogodbe) 

 

- funkcija  

- telefon  

- telefax  

- e-mail  

 
 
Kontaktna oseba  

- funkcija  

- telefon  

- telefax  

- e-mail  

 
 
Transakcijski račun  

Matična banka  

ID številka za DDV 
 

Finančni urad 
 

Matična številka  

 
 

Ponudnik je MSP* (označi): ⃞ Da ⃞ Ne  
*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES1. 

 
 
 
 
 
 
 

  

(Kraj, datum) Žig (Ime in priimek ter podpis ponudnika) 
 
 
Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 
izpolniti vsi ponudniki – partnerji. Za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, v kolikor 
ponudniki oddajo skupno ponudbo. 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1

  PRIPOROČILO KOMISIJE z dne 6. maja 2003 o definiciji mikro, malih in srednje velikih podjetij 
(notificirano pod dokumentarno številko K(2003) 1422), 2003/361/ES; Ur. l. EU, L 124, 20. 5. 2003. 



 
 

  

 

21 

 
 
 PONUDBA priloga  2 

 
PONUDBA št.: __________________________ za javno naročilo Komunala  Slov. Bistrica d.o.o. 
št.  JNV-0002/16-B-POG - Dobava smetarskega vozila  
 
Ponudbo oddajamo (označi):  
 

⃞ samostojno ⃞ skupna ponudba ⃞ s podizvajalci 
 

 
 
1. SKUPNA PONUDBENA VREDNOST 
 

 
Ponudbena vrednost brez DDV 

                               
                                             EUR          

 
Informativni izračun DDV _______ % 

                                 
                                            EUR 

 
Skupna ponudbena vrednost z DDV 

                                 
                                            EUR 

 
 
2. ROK DOBAVE 
 
Rok dobave znaša ______ koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe (največ sto osemdeset (180) 
koledarskih dni). 
 
3. GARANCIJSKA DOBA 
 
Ponudnik zagotavlja za dobavo smetarskega vozila garancijo v naslednjem obsegu: 
 
-  Splošna garancija za šasijo in nadgradnjo 2 leti 
 - 3 letna garancija za vrtljivi boben, pripadajoče vrtljive nosilne in pogonske elemente ter za korito, ostali deli 

nadgradnje 2 leti 
- garancija proti koroziji 6 let  
 
Garancijski roki tečejo od datuma prevzema oziroma uspešno opravljene dobave predmeta pogodbe, kar je 
razvidno iz prevzemnega zapisnika. 
 
 
4. SERVIS 
 
Najbližji servis naročniku (gledano z lokacije:Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 
12, 2310 Slov. Bistrica) je:______________________________________________________ . 
 
Za dobavljeno smetarsko vozilo zagotavljamo izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za 
obdobje desetih (10) let od prevzema smetarskega vozila. Servisne storitve zagotavljamo z odzivnim časom 
oseminštirideset (48) ur s hkratno dobavo in zamenjavo rezervnih delov. 
 
 
5. VELJAVNOST PONUDBE 
 
Veljavnost ponudbe je _________ dni (minimalno 180 dni) šteto od datuma, določenega za oddajo ponudb. 
 
 
 
 
 

  



 
 

  

 

22 

(Kraj, datum) Žig (Ime in priimek ter podpis ponudnika) 
   

 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI priloga  3/1 

 
V zvezi z javnim naročilom Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega 
vozila 
 

IZJAVLJAMO, DA: 
 
1. nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni 
bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem 
odstavku 75. člena ZJN-3; 
 

2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi 
države naročnika in da vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 
evrov ali več; 
 

3. smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe; 
 

4. na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami; 
 

5. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška 
v zvezi s plačilom za delo; 
 

6. nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; 
 

7. nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek 
zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso 
začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z 
enakimi pravnimi posledicami; 
 

8. nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta; 
 

9. ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi 
postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3; 
 

10. se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali 
stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od 
prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive 
sankcije; 
 

11. smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo 
vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež; 
 

12. smo v referenčnem obdobju zadnjih treh (3) letih pred datumom, določenim za oddajo ponudb, dobavili   
      blago glede na zahteve tč. 3.2.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (Tehnična sposobnost). 
 
  

 
 
 
 
 



 
 

  

 

23 

 
 

 
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC ŽIG IN PODPIS 

 
SAMOSTOJNI PONUDNIK/VODILNI PARTNER: 
 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

 
PARTNER: 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

 
PODIZVAJALEC: 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ponudniki v primeru več partnerjev, podizvajalcev  dodajo nove vrstice. 
 
 
V zvezi s prvo (1.) točko te priloge podajajo izjavo, da jim ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki 
ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, 
tudi naslednje osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem:  
 
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC PODPIS 

 
SAMOSTOJNI PONUDNIK/VODILNI PARTNER: 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

 
PARTNER: 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

 
PODIZVAJALEC: 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
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Ponudniki v primeru več oseb, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali 
ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem dodajo nove vrstice. 
 IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV DOKUMENTACIJE V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA 

NAROČILA 

priloga  3/2 

 
V zvezi z javnim naročilom Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega 
vozila 
 
IZJAVLJAMO, DA: 
 
1. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na 

podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-UPB2); 
2. da smo v celoti seznanjeni z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ter vsemi njenimi popravki 

in dopolnitvami in se z vsebino strinjamo, vključno z določili vzorca pogodbe; 
3. da se zavezujemo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih 

evidenc; 
4. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o: 

a) svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih 
lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

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

5. da soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po 
pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih 
primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, 
morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička; 

6. so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo 
predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika; 

7. bomo ob sklenitvi pogodbe predložili naročniku finančno zavarovanje dobre izvedbe obveznosti v vsebini, 
višini in z rokom veljavnosti iz tč. 4.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 
 
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC ŽIG IN PODPIS 

 
SAMOSTOJNI PONUDNIK/VODILNI PARTNER: 
 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

 
PARTNER: 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

 
PODIZVAJALEC: 
 
 
IME IN PRIIMEK PODPISNIKA: 
 

 

Ponudniki v primeru več partnerjev ali podizvajalcev dodajo nove vrstice. 
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Obrazec 1 k prilogi  3/2 
 
 

I Z J A V A 
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
 
Podatki o pravni osebi (ponudniku): 
Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ 
Sedež podjetja: ________________________________________________________________ 
Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ 
Matična številka podjetja: ________________________________________________________ 
ID ZA DDV:: __________________________________________________________________ 
 
V zvezi z javnim naročilom Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega 
vozila posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na 
določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 
   
 
 
 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno 
z udeležbo tihih družbenikov: 
 
 
 
Št. Naziv Sedež Delež lastništva 

v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

….    

 
 
 
 
 
 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno 
z udeležbo tihih družbenikov: 
 
Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva 

v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    
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IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj 
navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 
 
Št. Naziv  Sedež  Matična številka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

….    

 
 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in 
tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne 
izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki 
spremembi posredovanih podatkov. 
 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________                                    _____________________________ 
         (Kraj , datum)                                         Žig              (Naziv in podpis zakonitega zastopnika   
                                                                                               ponudnika/podizvajalca)  
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo:  
- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne 

ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci). 
 
 
Opomba:  
-  V skladu z odgovorom Komisije za preprečevanje korupcije na vprašanje št. 214 z dne 23.2.2012 v zadevi pod št. 

0672-1/2012-39 (objavljeno na spletni strani https://www.kpk-rs.si/sl/pogosta-vprasanja), lahko ponudnik v primeru, 
ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, navede le tiste delničarje ponudnika, ki 
so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5% deležem pri 
ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.  
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 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENCE – ZA PRAVNE IN 
FIZIČNE OSEBE 

priloga  4 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE 
PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA PRAVNE OSEBE 

 
 
 
__________________________(naziv pooblastitelja) pooblaščam :Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o., 
Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slov. Bistrica), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 
postopku oddaje javnega naročila z oznako: Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava 
smetarskega vozila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence 
pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških pravnih oseb. 
 
 
 
 
Podatki o pravni osebi: 

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ 

Sedež podjetja: ________________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ 

Matična številka podjetja: _________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(Kraj, datum) Žig (Ime in priimek ter podpis 
ponudnika) 

 
 
 
 
 
 
Navodilo: Prilogo morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in 
nominirani podizvajalci. 
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE IN IZ EVIDENCE 
PRAVNOMOČNIH SODB OZIROMA SKLEPOV O PREKRŠKIH – ZA FIZIČNE OSEBE 

 
 
Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam Komunalo Slovenska 
Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slov. Bistrica, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako: Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG 
– Dobava smetarskega vozila, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in iz evidence 
pravnomočnih sodb oziroma sklepov o prekrških za fizične osebe. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO (obvezen podatek): _______________________________________________________________ 

DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________ 

KRAJ ROJSTVA: ______________________________________________________________________ 

OBČINA ROJSTVA: ____________________________________________________________________ 

DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________ 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 

− (ulica in hišna številka) ________________________________ 

− (poštna številka in pošta) ______________________________ 

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________ 

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL: __________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(Kraj, datum) Žig (Podpis pooblastitelja) 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodilo: Prilogo morajo izpolniti gospodarski subjekti in osebe, ki so član upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Prilogo 
morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci. 
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 IZJAVA O SODELOVANJU S PODIZVAJALCI  priloga  5/1 

 

Ponudnik 
_____________________________________________________________________________________ 
izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – 
Dobava smetarskega vozila,  sodelovali z naslednjimi podizvajalci 
 
 
  Zahteva za 

neposredno plačilo 
od podizvajalca 

DA/NE 

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 1   

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 2   

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 3   

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 4   

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 5   

NAZIV PODIZVAJALCA ŠT. 
… 

  

 
 

in dajemo 
POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM 

 
 
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše 
obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in označili, da so podali zahtevo 
za neposredno plačilo. 
 
Za podizvajalce v nadaljevanju ponudbe prilagamo podatke. 
 
 
 
 
__________________________                                                  __________________________ 
    (Kraj,  datum)                                         Žig           (Naziv in podpis ponudnika) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba:  
- Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki (ne)- zahteva 

neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega naročila. 
 
- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti.   
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 SEZNAM PODIZVAJALCEV  priloga  5/2 

 

Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega vozila 

Naziv podizvajalca 
 
 

Polni naslov 
 
 

Obkrožite/označite  V skladu s 94. členom ZJN-3 
kot podizvajalec zahtevamo 
neposredno plačilo  

DA NE 

 
Vsi zakoniti zastopniki 
podizvajalca  
 

 
 
 
 

Matična številka podizvajalca  

Davčna številka podizvajalca  

Transakcijski račun podizvajalca  

 
 
 
 

Vsak del javnega naročila 
(storitev/gradnja/blago), ki se 
oddaja v podizvajanje 
(vrsta/opis del) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Količina/Delež (%) javnega 
naročila, ki se oddaja v 
podizvajanje 

 
 

Vrednost del brez DDV 
 
 

Kraj izvedbe 
 
 

Rok izvedbe 
 
 

 
 

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM NA PODLAGI 94. ČLENA ZJN-3,  
 
SOGLAŠAM, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 
podizvajalec), v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in 
sicer na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga 
računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.   
  
 
 
 
____________________________                                        _______________________________ 
      (Kraj,  datum)                                           Žig             (Podpis odgovorne osebe podizvajalca) 
 
 
Obrazec se po potrebi kopira! 
 
Navodilo: Za to stranjo se priloži izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3. 
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 SEZNAM REFERENC   priloga  7/1 

 
……/…… 

(št. izvoda / št. vseh izvodov) 
 
Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega vozila  
 
Naročnik: 

Ime in priimek predstavnika naročnika: 

Datum dobave: 

Predmet reference: 

Vrednost reference v EUR brez DDV: 

 

Naročnik: 

Ime in priimek predstavnika naročnika: 

Datum dobave: 

Predmet reference: 

Vrednost reference v EUR brez DDV: 

 

Naročnik: 

Ime in priimek predstavnika naročnika: 

Datum dobave: 

Predmet reference: 

Vrednost reference v EUR brez DDV: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate. 
 
 
   

 

(Kraj, datum) Žig (Ime in priimek ter podpis ponudnika) 
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 POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV priloga  7/2 

 
……/…… 

(št. izvoda / št. vseh izvodov) 
 
Izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v 
zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno 
izvedenih poslov ponudnika, v kolikor bo le ta želel preveriti resničnost navedb o izvedenih referenčnih delih. 
 

Naročnik/Izdajatelj reference: 
 
 

Naslov (sedež): 
 
 

Izvajalec: 
 

Kontaktna oseba naročnika: 
 

Telefonska številka: 
 
E-mail: 

 

Datum dobave: 
 

Kraj izvedbe posla: 
 
 

 
 
Opis predmeta naročila za 
katerega se izdaja referenca: 
 
 

 

Vrednost v EUR brez DDV  

   
 

 

(kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis ponudnika)  

 
IZPOLNI PLAČNIK/NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!! 
 
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno 
s pogodbenimi določili/določili okvirnega sporazuma/naročilnico opravil zgoraj navedeno referenčno delo. 
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za pridobitev 
predmetnega javnega naročila: Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega 
vozila. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

Izjavljamo, da smo javni / zasebni naročnik (Ustrezno obkrožite). 
   

 

(Kraj, datum) Žig (Ime in priimek ter podpis izdajatelja 
reference) 
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  TEHNIČNA SPECIFIKACIJA  priloga  8 

 
Tehnična specifikacija št. ………………………………………. za javno naročilo: Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. 
JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega vozila  
 
 Izpolni ponudnik z 

navedbo oziroma načinom 
izpolnitve posamezne 
zahteve (da/ne/navedena 
vrednost/vpis podatkov) 

SMETARSKO VOZILO 
TEHNIČNI PODATKI:  
MOTOR   
− EURO 6 dizelski motor, protihrupna zaščita vsaj 80 dB   
− Moč motorja minimalno 440 PS   
− Navor motorja minimalno 1.900 Nm   
   
Mere in teža:    
-   višina z nadgradnjo:             max.  3450 mm   
-   dolžina z nadgradnjo in stresalnikom:       max.  8900 mm   
-   širina z nadgradnjo:          min.   2550 mm    
-   volumen nadgradnje:         min.       17 m3   
-   tehnična nosilnost prve osi:            min.     8000 kg  
-   tehnična nosilnost pogonske  druge osi:   min.    12000 kg   
-   tehnična nosilnost zatečne in dvižne osi:   min.     8000 kg   
-   skupna masa vozila:    min. 25000 kg oz. tehnična dovoljena      
    maksimalno 28000 kg   
  
ŠASIJA   

 - Troosno vozilo 6x2,6x4 s krmiljeno zatečno osjo  - Prednja os hidrostatično gnana-pogonska  - Medosna razdalja med 1 in 2 os: od 3.300 do max 3.600 mm  - Zračno zadnje vzmetenje   - Stabilizatorji na prednji in zadnji osi  - Bočne naletne zaščitne letve z LED osvetlitvijo   - Opozorilni signal za vzvratno vožnjo   
− Grelec filtra za gorivo  
- Rezervoar za gorivo, prostornine vsaj 300 litrov, s ključavnico   
- Rezervoar za gorivo AdBlue, s ključavnico  
- Naprava za hladni zagon motorja   
- Elektronski omejevalec hitrosti pri 30 km/h in z blokado za vzvratno 

vožnjo   
- Omejitev hitrosti 90 km/h po homologaciji, ES   
- Pojačana motorna zavora   
- Enoploščna sklopka   
- Zajem zraka pokončno   
- Izpušna cev zaščitena in dvignjena navzgor, za kabino, zaključen s krivino  
- Dostop do podatkov preko CAN-BUS vmesnika po FMS standardu (skladen 

z ISO11898-1/-2)   
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Kabina:   
 

-   Kratka zračno vzmetena, dnevna kabina; za sedežem najmanj 400 mm   
    prostora, ko je sedež v zadnjem položaju     
-   Širina kabine največ 2300 mm   
-   Digitalni tahograf za 2 voznika   
-   Senčnik zunanji - nad vetrobranskim steklom,  
-   Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala na voznikovi in    
    sovoznikovi strani  
-   Širokokotno ogledalo - desno in levo, ogrevano  
-   Ogledalo na desni bočni strani pri sovozniku   
-   EU-ogledalo v sprednjem delu, na strehi sopotnika   
-   Ergonomski, komforten sedež za voznika z nastavljivim ledvenim delom z    
    naslonom za glavo in varnostnim pasom  
-   Oblazinjena sedeža za dva sopotnika z naslonom za glavo in varnostnimi   
    pasovi, ki omogočata udobno in neovirano sedenje  
-   Obešala za oblačila na zadnji steni kabine   
-   CD radio z anteno in zvočniki   
-   Priprava za prostoročno telefoniranje   
-   Avtomatska klimatska naprava  
-   Mehanska dvižna strešna loputa   
-   Električni dvig stekel na voznikovi in sovoznikovi strani   
-   Centralno zaklepanje   
-   Slovenski jezik na prikazovalniku na armaturni plošči   
-   Števec delovnih ur vozila   
-   Računalniški prikazovalnik s prikazom informacij v slovenskem jeziku   
-   Kovinski odbijač spredaj   
-   Elektronsko kodiran ključ z blokado motorja – zaščita proti kraji   
  
Osvetlitev:    

-   LED dnevne glavne luči   
-   Nastavitev dolžine svetlobnega snopa  
-   Gabaritne luči v LED tehnologiji  
-   Bočne luči  
-   Osvetlitev stopnic kabine  
-   Meglenke vgrajene v sprednji odbijač, s funkcijo zavijanja   
-   Delovne LED luči (dve nastavljivi) nameščene in prilagojene namenu rabe  
    vozila ter mestu dela   
-   Dodatne bočne delovne luči za osvetlitev okolice  
  
Menjalnik:  
  
-   Minimalno 16 stopenjski ročni  
-   Motorni odgon za trajno delovanje smetarske nadgradnje  
  
Diferencial:   

 
Zapora diferenciala na zadnji pogonski osi  
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Krmilni mehanizem:   

 

-   Hidravlično ojačano krmilo nastavljivo po globini in višini   

-   Krmiljenje nameščeno na levi strani vozila   

-   Rezervoar za olje krmilnega sistema   

-   Ključavnica volana   

  

Zavorni sistem:  

  

-   Disk zavore ABS s pokazateljem izrabe zavornih oblog, spredaj in zadaj  

-   Sistem ASR za preprečevanje zdrsa na cestišču   

-   Elektronski stabilizacijski program ESP  

-   Napredni sistem zaviranja v sili EBA   

-   Zavorne obloge brez azbesta   

-   Ročna zavora delujoča na pogonski osi  

-   Opozorilni signal pri padcu tlaka v zavornem sistemu   

  

Kolesa s pnevmatikami, vzmetenje:  

  

-   Jekleni kolesni obroči in zaščita kolesnih matic   

-   Vrsta pnevmatik: M+S profil   

-   Parabolično vzmetenje na prednji osi   

-   Pnevmatsko vzmetenje na pogonski in zadnji osi   

-   Krmiljena in dvižna zatečna os  
 

-   Dimenzije pnevmatik 315/80R/22.5   

-   Rezervno kolo s pnevmatiko 315/80R/22.5   

-   Zavesice spredaj in zadaj   

  

Električni sistem in oprema:  

  

- Akumulatorji v zaboju, 2 x 12 V, vsaj 225 Ah   

- Generator 28 V, vsaj 120 A   

- Dostopno mehansko glavno stikalo za akumulator   

- Vtičnica v kabini 12V, 2-polna in 24 V 2-polna   

  

Obvezna oprema:  

  

-   Oprema po CPP   

-   Dve kolesni zagozdi   

-   Sedežne prevleke (original)   

-   Dodatne sedežne prevleke snemljive in pralne   

-   Gumijasti tepihi za tla v kabini, vključno za motorni tunel   

-   Zaboj za orodje in opremo   

-   Osnovno orodje in ustrezna dvigalka   
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NADGRADNJA – VRTLJIVI BOBEN  
 

 

- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje ostanka  
    komunalnih odpadkov, bioloških odpadkov, manjših kosovnih in ločeno   
    zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, ipd)  

- Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: vrtljivi boben in vrata.  
    Vrata so opremljena z izstresalnim mehanizmom montiranim na zadnji    
    strani vrat  

-   Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani  

- Sprednji del bobna iz nerjavečega jekla kvalitete vsaj 1.4301, obdan z 
oblogo za protihrupno izolacijo vrtljivega bobna  

- Zaščitne stranice kesona obojestransko prekrite s pločevino iz 
eloksiranega aluminija                  

-   Popolnoma varjena konstrukcija  

-   Prosti kot od zadnjih koles do najnižje zadnje točke vozila (kot α ≥ 8°)   

- Deli izpostavljeni izdatni obremenjenosti in obrabi morajo biti izdelani 
    iz visokokvalitetnih materialov: npr.: Weldox (obremenjenost), Hardox  
   (obraba) ali enakovredni in iz - nerjavečega jekla (obraba): sprednji del    
    bobna   

-   Ojačana zadnja stena   

-   Odpadki se natovarjajo mehansko preko vsipnega roba 
 

-   Vrata se odpirajo navzgor pri praznjenju polnega kesona  

-   Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat  

-   Krogelni izpustni ventil z grobim filtrom na spodnjem delu korita  

- Izvedba nadgradnje z vrtljivim bobnom z dvostopenjskim transportnim   
    polžem  

- Pogon vrtljivega bobna izveden preko hidravličnega sistema in  
    zobatega venca čim bližje zadnjemu nosilnemu ležaju bobna, gnan    
    direktno preko motornega odgona   

-   Boben hidravlično gnan z L/S »load sensing« hidravlično črpalko 
  

-   Verižni pogon zaradi hrupa ni dovoljen   

-   Hidravlični dvižni cilindri z blažilci   

- Vgrajen sistem varčnega obratovanja z vključevanjem povečanih vrtljajev 
motorja in vrtenja bobna le za funkcionalno potrebni obratovalni čas  

- V kabini brezstopenjsko nastavljivo vrtenje bobna zaradi  
    spreminjanja stopnje stiskanja odpadkov in elektronski števec  
    obratovalnih ur nadgradnje   

-   Preklop smeri vrtenja bobna se lahko vrši samo v voznikovi kabini  

- Mehansko tesnjenje med vrati in zbiralnikom odpadkov po celotni višini  
    vrat   

-   Vodotesno zaprtje do višine minimalno 400 mm  

- Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti  
    vsem varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501-1  

-   Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje;  

1. Dodatne komande za odpiranje vrat ter praznjenje kesona v 
kabini nadgradnje  

2. Dodatne komande za elektronsko kontrolo delovanja nadgradnje 
v kabini  

-   Barva nadgradnje v barvi kabine  

-   Protihrupna izolacija vrtljivega bobna - zagotavljanje hrupa v  
    delovanju pod 76 dB skladno s standardom DIN 45 636  

-   Vsa svetlobna telesa morajo biti integrirana v nadgradnjo tako,   
    da ni izstopajočih elementov   
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-   Rumene (jantarne) utripajoče LED luči po ena spredaj na vsaki strani  in  
    na zadnjem delu nadgradnje (mehansko zaščiteni) na vsaki strani, ne   
    smejo biti nameščene nad najvišjo točko nadgradnje  

-   Mehanska zaščita rotacijskih luči spredaj in zadaj   

-   Luč za osvetlitev korita in luč za osvetlitev okolice  

-   Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke  

-   Opozorilni signal, ko je boben poln  

-   Blatniki za zadnja kolesa   

-   Gumijast blatnik po celi širini vrat  

-   Bočni naletni odbojniki   

-   Video nadzor z LCD zaslonom - omogočena komunikacija med voznikom in  
    posadko  

-   Vgrajeno korito za iztisnjeno vodo iz odpadkov (ločeno od sprejema  
     odpadkov – izven glavnega vsebnika za odpadke)  

-   Kroglični izpustni ventil z grobim filtrom na spodnjem delu korita 
 

-   Centralno mazanje, sicer ročno mazanje na lahko dostopnih mestih  

-   Protiprašna zaščita  

-   Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz  
    delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501-1  

 -  Priprava nadgradnje za montažo identifikacijskega sistema zajema mesto  
    za priklop vhodnega signala na elektroniko nadgradnje, ki onemogoči   
    delovanje izstresalnega mehanizma.  

-   Visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi peskani, temeljno barvani z  
    dvokomponentnim  epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni  
    poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi)    

-   Lakirane zunanje površine nadgradnje morajo biti izvedene v barvi kabine 
vozila  

  

Ostalo:  

  

– Zaboj / škatla za shranjevanje zaščitne delovne opreme delavcev   

– Gasilni aparat z oznako 34A 183B C, 6 kg, s pripadajočo omarico   

– Držalo za drog pokrova, da je lahko drog vedno na vozilu   

– Metla in lopata pritrjeni v posebej prilagojenih nosilcih   

– Strgalo- ščetka za čiščenje tesnila med  vrati in zbiralnikom odpadkov  

– Gumijasti blatnik po celi širini vrat, protiprašna zaščita   

– Varnostno stikalo za stopnice, ki onemogoča, kadar je delavec na stopnici:   

1. premik vozila vzvratno,   

2. hitrost vožnje več kot 30 km/h v smeri naprej,   

– Podvozje z ustreznim vmesnikom za upravljanje hitrosti in izklop motorja   

– Opozorilne oznake na nadgradnji: dolgo in težko vozilo  

  

Izstresalni mehanizem:  

  

- Izdelan iz kovinske konstrukcije iz visoko kvalitetnega materiala, zaščiten 
pred korozijo   

- Izstresalni mehanizem naj bo montiran na zadnji strani vrat   

- Avtomatski in ročni način upravljanja s stresalnim mehanizmom, preklop 
za praznjenje malih in velikih posod   

- Avtomatsko otresanje zabojnika (možnost izbire: enkratno, dvakratno, 
izključeno)  

- Avtomatska prilagoditev hitrosti praznjenja zabojnika   
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-   Avtomatska nastavitev višine zobniške letve glede na tip zabojnika  

-   Samodejno mehansko zaklepanje / odklepanje dvižnega mehanizma   

-   Prilagoditev sile dviganja glede na tip posode   

-   Sistem za dvigovanje naj bo oblikovan za dvigovanje naslednjih  
    standardnih posod za odpadke v skladu s standardom SIST EN 840- 
    1,2,3:    

1. premične posode za odpadke na 2 kolesih, kapacitete od 80 do 360 
l za dviganje z glavnikom - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 
840-1, ciklus praznjenja 5 - 7 s,   

2. premične posode za odpadke na 4 kolesih, kapacitete od 500 do 
1100 l z ravnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami - 
dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-2, ciklus praznjenja 10 - 
12 s,   

3. premične posode za odpadke na 4 kolesih, kapacitete od 770       
do 1100 l s polkrožnim pokrovom, za dviganje z glavnikom ali    

     rokami - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-3, ciklus    
praznjenja 10-12 s, pokrovom, za dviganje z glavnikom ali rokami  

     - dimenzije in oblika v skladu s SIST EN 840-3, ciklus praznjenja 
10-12 s,  

-   Razdalja med tlemi in spodnjim robom dvižnega mehanizma mora znašati 
min 300 mm  

-   Deljena letev »glavnik« za neodvisno delovanje leve in desne polovice pri  
    praznjenju posod do 240 l, dvig s hidravličnim prekucnim mehanizmom  

-   Ročni preklop za praznjenje malih oz. velikih posod   

-   Zvočni opozorilni signal v vzvratni prestavi, če iztresalnik ni v t.i. “voznem  
    položaju”  

-   Naslonska letev za zadrževanje posod v zgornjem položaju, nastavljiva   

-   Ročne komande za praznjenje posod na ergonomsko najugodnejšem  
    položaju  

-   Pri aktiviranju iztresalnika se mora samodejno aktivirati delovanje  
    nadgradnje   

-   Delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku  

-   Vgrajen sistem varčnega obratovanja z vključevanjem povečanih vrtljajev  
    motorja in vrtenja bobna le za funkcionalno potrebni obratovalni čas   

  

Električni sistem nadgradnje:  

  

− električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije,   

− vse operacije nadgradnje krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na 
osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora dovoljevati 
naknadno vgradnjo naprav, ki prav tako temeljijo na CleANOpen 
komunikacijskem protokolu (npr. sistema za identifikacijo oz. tehtanje 
zabojnikov, sledilne naprave…),   

  

Ostalo:  

   

-   Katalog, tehnično risbo vozila z označenimi glavnimi merami (dolžina,  
    širina, višina, medosje) ter osnovnimi podatki o vozilu    

-   Izračun osnih obremenitev  

-   Dodatno tehnično dokumentacijo proizvajalca oziroma potrdilo o  
    homologaciji, iz katere izhaja, da ponujeno vozilo ustreza zahtevam  
    emisijskega standarda EURO VI  
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Garancijske zahteve:  

  

- Splošna garancija za šasijo in nadgradnjo 2 leti  

- 3 letna garancija za vrtljivi boben, pripadajoče vrtljive nosilne in pogonske  
  elemente ter za korito, ostali deli nadgradnje 2 leti  

- garancija proti koroziji 6 let  

  

Garancijska dokumentacija: 
 

  

- garancijski listi z garancijskimi pogoji  

- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji  

  

Servisiranje:  

  

- servis v Sloveniji  

- dobava rezervnih delov v 48 urah  

- dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema   
  vozila  

 -seznam pooblaščenih servisov na območju Republike Slovenije in    

  navede, lokacijo skladišča rezervnih delov.  

  

Dokumentacija:  

  

Vsa dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki mora biti v slovenskem jeziku.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

(Kraj, datum) Žig (Ime in priimek ter podpis ponudnika) 
 
Ponudnik za to stranjo priloži tehnično dokumentacijo z vsemi tehničnimi podatki. 
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 VZOREC POGODBE priloga  9 

 
 

Št. pogodbe kupca: ………………………. 
 
 

 
POGODBA  

za dobavo smetarskega vozila 
 
 
ki jo skleneta 
 
KUPEC: Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slov. 

Bistrica, ki jo zastopa direktor Blaž Gregorič, 
  

 identifikacijska številka za DDV: SI32621213 

 matična številka:                     5073162000 

  

 (v nadaljevanju: kupec), 
 
ter  
 
PRODAJALEC: ______________________________________________________________ , ki 

ga zastopa: ______________________________________________________ , 
  

 številka transakcijskega računa: SI56________________________________ 

 identifikacijska številka za DDV: SI__________________________________ 

 matična številka:                      ___________________________________ 

  

 (v nadaljevanju: prodajalec). 
 
 
 
 
 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 
 
                                                                    1. člen 

 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Komunala Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 
Slov. Bistrica, izvedla postopek za oddajo javnega naročila Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-
POG  po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15; v 
nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________ , pod št. objave 
_______________ z namenom sklenitve pogodbe za »Dobavo smetarskega vozila«, v katerem je kupec 
prodajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila kupca Komunale  Slov. Bistrica d.o.o. št JNV-0002/16-B-POG. 
 
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem iz 13. člena te 
pogodbe in ima rok veljavnosti do dneva izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 
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II. PREDMET POGODBE 
 

                                                                    2. člen 
 
Predmet te pogodbe je dobava smetarskega vozila (v nadaljnjem besedilu: blago). 
 
Podrobnejša opredelitev predmeta te pogodbe je razvidna iz Tehnične specifikacije predmeta ponudbe št. 
___________ z dne __________ (v nadaljevanju: tehnična specifikacija) in ponudbe prodajalca št. _____ z 
dne ____________ (v nadaljevanju: ponudba prodajalca). Navedena dokumenta sta kot prilogi sestavni del te 
pogodbe.  
 
Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da bo predmet pogodbe ob dobavi ustrezal vsem zahtevam, ki jih 
določajo predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije ter zahtevam, ki so določene v tehnični 
specifikaciji in dogovorjeni kakovosti.  

 
 
III. POGODBENA VREDNOST 

 
                                                                    3. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita za skupno pogodbeno vrednost brez DDV, ki izhaja iz ponudbe in znaša na 
dan sklenitve te pogodbe  
 

_______________ EUR 
(z besedo:_____________evrov in __/100) brez DDV. 

 
Pogodbena vrednost ne vključuje DDV. DDV bo prodajalec zaračunal na podlagi veljavne zakonodaje. 
 
Pogodbena vrednost je fiksna za ves čas veljavnosti pogodbe in zajema vse materialne in nematerialne stroške 
prodajalca za realizacijo predmeta te pogodbe, skladno s tehnično specifikacijo in dogovorjeno kakovostjo, 
vključno z vsemi dajatvami, taksami, trošarinami, morebitnimi carinami in stroški pridobitve zahtevani 
dokumentacije. 
 
 
IV. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO 
 
                                                                    4. člen 
 
Prodajalec mora izstaviti račun, v roku petih (5) dni od dneva uspešnega prevzema predmeta pogodbe, pri 
čemer je podpisan prevzemni zapisnik s strani pogodbenih strank oziroma njunih pooblaščenih predstavnikov 
(skrbnikov pogodbe) priloga k računu.  
 
V primeru, da izstavljeni račun ni pravilen, ga kupec zavrne z obrazložitvijo, prodajalec pa je dolžan izstaviti 
nov, popravljen račun v roku petih (5) dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost izvedenih 
dobav. 
 
                                                                     5. člen 
 
A. V primeru, da ima izbrani ponudnik sedež v Republiki Sloveniji: Kupec bo račune v skladu s prejšnjim 
členom te pogodbe, plačal na transakcijski račun prodajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden 
na računu, v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve pravilnega računa za opravljeno dobavo blaga. 
 
B. V primeru, da izbrani ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji: Kupec bo račune v skladu s prejšnjim 
členom te pogodbe, plačal na poslovni račun prodajalca v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve 
pravilnega računa za opravljeno dobavo blaga. Poslovni račun mora biti naveden tudi na posameznem računu.  
 
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti. 
 
Financiranje nabave vozila se izvede preko leasing hiše. 
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V. OBVEZNOSTI PRODAJALCA 

 
                                                                    6. člen 
 
Prodajalec se obvezuje: 
- prevzete obveznosti izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z 

vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi, 
- izpolniti vse zahteve kupca pri dobavi predmeta pogodbe, ki izhajajo iz dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG in sprejete ponudbe prodajalca, in 
so sestavni del te pogodbe, 

- ob dobavi predmeta pogodbe zagotoviti kupcu tehnično dokumentacijo blaga z vsemi tehničnimi podatki 
(garancijska listina, servisna knjižica, navodila za uporabo itd.) v slovenskem jeziku, 

- izročiti kupcu finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, 
- obvestiti kupca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev prodajalčevih pogodbenih 

obveznosti. 
 
 
VI. OBVEZNOSTI KUPCA 
 
                                                                    7. člen 
 
Kupec se obvezuje: 
- prevzeti blago, naročeno in dobavljeno v skladu s to pogodbo, 
- plačati vrednost blaga v skladu s to pogodbo, 
- takoj obvestiti prodajalca o nastalih okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izpolnitev kupčevih pogodbenih   
  obveznosti, 
- poravnati vse obveznosti do prodajalca. 
 
 
VII. ROK DOBAVE IN PREVZEM  
 
                                                                    8. člen 
 
Rok dobave blaga znaša _____ (z besedo: _________________) koledarskih dni od dneva sklenitve pogodbe.  
 
Prodajalec se obvezuje predmet pogodbe skupaj z vso potrebno dokumentacijo dobaviti na naslov kupca tj. 
Ulica Pohorskega Bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica (v nadaljevanju: lokacija kupca).  
 
                                                                    9. člen 

 
Dobava blaga se šteje za pravilno izvršeno oziroma prevzem za uspešno opravljen, ko prodajalec kupcu dobavi 
predmet pogodbe, in mu izroči vso pripadajočo dokumentacijo v skladu z veljavnimi predpisi, ki je potrebna za 
takojšnjo registracijo ter nemoteno uporabo, kar pogodbeni stranki oziroma njuna pooblaščena predstavnika 
(skrbnika pogodbe) potrdita s podpisom prevzemnega zapisnika. Podpisan prevzemni zapisnik je podlaga za 
izstavitev računa. 
 
Prodajalec odgovarja za kakovost predmeta pogodbe. Dobavljen predmet pogodbe mora ob prevzemu 
uspešno opraviti vizualni pregled, pregled vseh zahtevanih tehničnih zahtev in funkcionalnosti, preizkus 
delovanja s testno vožnjo. V kolikor bodo pri prevzemu predmeta pogodbe ugotovljene pomanjkljivosti se 
šteje, da dobava ni uspešno opravljena. V tem primeru mora prodajalec na lastne stroške nemudoma odpraviti 
vse ugotovljene pomanjkljivosti, dobava pa se šteje v tem primeru za uspešno opravljeno, ko prodajalec 
odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti.  
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                                                                    10. člen 
 
V primeru, da kupec po prevzemu predmeta pogodbe ugotovi, da je prodajalec posredoval kupcu neresnične 
podatke, ki so v postopku oddaje javnega naročila odločilno vplivali na izbiro prodajalca ali neustrezen 
predmet pogodbe, kupec lahko odstopi od te pogodbe brez kakršnihkoli obveznosti do prodajalca ter je 
upravičen do povračila vseh škod in stroškov, ki so zaradi tega nastali, poleg tega pa je upravičen tudi unovčiti 
finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. 
 
                                                                    11. člen 
 
Prodajalec ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje 
sile. 
 
Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih sodna 
praksa priznava za višjo silo. Če so dobave delno ali v celoti motene oziroma preprečene, je prodajalec o tem 
dolžan nemudoma obvestiti kupca. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Na 
zahtevo kupca je prodajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.  
 
Le v primerih, navedenih v tem členu, kupec ne bo izvajal sankcij proti prodajalcu po 15. členu te pogodbe. 
 
 
VIII. GARANCIJA IN VZDRŽEVANJE 
 
                                                                    12. člen 
 
Prodajalec zagotavlja za blago, ki je predmet pogodbe, garancijsko dobo v naslednjem obsegu in trajanju: 
 
- splošna garancija za šasijo in nadgradnjo 2 leti 
- 3 letna garancija za vrtljivi boben, pripadajoče vrtljive nosilne in pogonske elemente ter za korito, ostali  
  deli nadgradnje 2 leti 
- garancija proti koroziji 6 let 

Garancijska dokumentacija: 

- garancijski listi z garancijskimi pogoji 
- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji 

Servisiranje: 

- servis v Sloveniji 
- dobava rezervnih delov v 48 urah 
- dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena 10 let od prevzema vozila 

Dokumentacija: 

Vsa dokumentacija z vsemi tehničnimi podatki mora biti v slovenskem jeziku. 

Prodajalec zagotavlja kupcu tudi vse ostale garancije, v skladu z splošnimi garancijskimi predpisi proizvajalca 
dobavljenega predmeta pogodbe. 
 
Prodajalec se obveže, da bo na zahtevo kupca, na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti v garancijski 
dobi. 
 
Prodajalec zagotavlja kupcu garancijsko in izven garancijsko servisiranje nadgradnje na območju Republike 
Slovenije. Najbližji servis kupcu, gledano z lokacije Ulica Pohorskega Bataljona 12, 2310 Slovenska Bistrica , se 
nahaja na naslovu: __________________________________________________________________ .  
 
Prodajalec zagotavlja kupcu izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov za obdobje desetih (10) let 
od dobave vozila. Servisne storitve se zagotavljajo z odzivnim časom oseminštirideset (48) ur s hkratno 
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dobavo in zamenjavo obrabljivih rezervnih delov. Odzivni čas se šteje od ure pisnega (elektronska pošta, 
telefaks) naročila do pričetka izvajanja storitev. Preskrba z rezervnimi deli mora biti zagotovljena v Republiki 
Sloveniji (skladišče rezervnih delov). 
 
Garancijski roki tečejo od datuma prevzema oziroma uspešno opravljene dobave predmeta pogodbe, kar je 
razvidno iz prevzemnega zapisnika. 
 
 
IX. FINANČNA ZAVAROVANJA  
 
                                                                    13. člen 

 
Prodajalec se obvezuje, da bo ob sklenitvi te pogodbe, kupcu predložil podpisano in žigosano bianko menico z 
izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (v 
nadaljevanju: finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti), v višini deset 
odstotkov (10 %) ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša ____________ EUR (z besedo: _____________ 
evrov in ………/100), z dobo veljavnosti še trideset (30) dni po uspešnem prevzemu predmeta pogodbe. 
 
V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči finančno zavarovanje za 
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli obveznosti do 
prodajalca. Kupec bo pred unovčitvijo finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 
obveznosti prodajalca pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.  
 
Unovčenje finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti ne odvezuje 
prodajalca od njegove obveznosti, povrniti kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo 
je kupec zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca utrpel in zneskom unovčenega finančnega 
zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. 
 
                                                                    14. člen 
 
Prodajalec se obvezuje, da bo ob dobavi blaga kupcu predložil podpisano in žigosano bianko menico z 
izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 
pet odstotkov (5 %) ponudbene vrednosti z DDV, kar znaša _______________ EUR (z besedo: 
_________________________________ evrov in ________ /100). 
 
Bianko menico za odpravo napak v garancijski dobi lahko kupec unovči brezpogojno, nepreklicno in na prvi 
poziv, brez protesta, če prodajalec ne izpolni svojih obveznosti iz 12. člena te pogodbe. 
 
Bianko menica z menično izjavo za odpravo napak v garancijski dobi mora veljati še najmanj štiriindvajset (24) 
mesecev od uspešno opravljenega prevzema predmeta pogodbe. 
 
V primeru da kupec unovči bianko menico za odpravo napak v garancijski dobi v vrednosti, v višini manjši od 
_______________ EUR (z besedo: _________________________________ evrov ________ /100), mora 
prodajalec predložiti novo bianco menico z menično izjavo v višini ne unovčene vrednosti. 
 
Unovčenje bianko menice za odpravo napak v garancijski dobi ne odvezuje prodajalca: 

– njegove obveznosti odprave napak v preostali garancijski dobi, skladno z določili 12. člena te pogodbe, 
– njegove obveznosti za povrnitev škode kupcu v znesku razlike med višino dejanske škode, ki jo je 

kupec zaradi napak utrpel in zneskom unovčene bianko menice za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
 
X. POGODBENA KAZEN  
 
                                                                    15. člen 
 
V primeru, da prodajalec ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz 8. člena te pogodbe ima 
kupec pravico zaračunati prodajalcu pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša nič celih pet odstotka (0,5 %) 
pogodbene vrednosti brez DDV, za vsak dan zamude, vendar ne več kot pet odstotkov (5 %) skupne 
pogodbene vrednosti brez DDV. 
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V kolikor skupni znesek pogodbene kazni preseže pet odstotkov (5%) pogodbene vrednosti brez DDV, lahko 
kupec unovči finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe 
odstopi, brez kakršnekoli odgovornosti do prodajalca. 
 
                                                                    16. člen 
 
Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo kupec prodajalcu izstavil račun s plačilnim rokom osem (8) 
koledarskih dni od dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka izvedbe prodajalca na to ni posebej opozoril. 
V primeru zamude pri plačilu računa, je prodajalec dolžan kupcu plačati zakonske zamudne obresti. 
 
Kupec in prodajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode kupcu. 
Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno 
od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
 
XI. PREDSTAVNIKA POGODBENIH STRANK 
 
                                                                    17. člen 
 
Predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je: Natalija Pečovnik, telefon: 0590 36 945, elektronska pošta: 
natalija.pecovnik@komunala-slb.si .  
 
Predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: _____________________, telefon: ___________, 
elektronska pošta: __________________ .  
 
Predstavnika pogodbenih strank imata pravico in dolžnost urejati medsebojna razmerja ter sprejemati ukrepe 
in odločitve v skladu z vsebinskimi določili te pogodbe. 
 
Spremembo predstavnikov/skrbnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki najkasneje 
v petih (5) dneh po nastopu spremembe. 
 
 
XII. SESTAVNI DELI POGODBE 
 
                                                                    18. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: 

− dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG , 
− ponudba prodajalca št. _____________________ z dne______________________ , 
− tehnična specifikacija št. ______________ z dne _______________, 
− ostala relevantna dokumentacija. 

 
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno 
izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te pogodbe, potem pa dokumenti v 
vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 
 
 
XIII. ODSTOP OD POGODBE 
 
                                                                    19. člen 
 
V primeru, da prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, ga bo kupec pisno opozoril in pozval k 
izpolnitvi svojih obveznost ter mu določil primeren rok za izpolnitev, ki ne bo daljši od tridesetih (30) dni. Če 
prodajalec ne upošteva pisnega opozorila kupca, ima kupec pravico odstopiti od te pogodbe brez 
odpovednega roka in brez obveznosti do prodajalca ter unovčiti finančno zavarovanje.  
 
Kupec lahko odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje brez vnaprejšnjega opozorila in brez 
obveznosti do prodajalca v primeru, kadar prodajalec svoje pogodbene obveznosti izvaja v nasprotju z 
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izrecnimi zahtevami/navodili kupca ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno 
zakonodajo ali v primeru kadar je očitno, da prodajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti.  
 
O odstopu od pogodbe bo kupec prodajalca pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa od 
pogodbe sta pogodbeni stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to dogovorjeno 
pred odstopom. 
 
Prodajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani kupca. V tem 
primeru pogodba preneha veljati, ko kupec prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po pošti o odstopu od 
pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti. 
 
 
XIV. REŠEVANJE SPOROV 
 
                                                                    20. člen 
 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti 
sporazumno. 
 
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbenega stranka sproži postopek za rešitev spora 
pri stvarno pristojnem sodišču v Slovenski Bistrici. 
 
 
XV. OSTALE DOLOČBE 
 
                                                                    21. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali 
pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali posredniku kupca ali drugega 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega 
posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 
pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je kupcu, organu ali organizaciji iz 
javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku kupca, 
organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, prodajalcu ali njegovemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 
Kupec bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali 
obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, 
pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi 
v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
                                                                   
                                                                    22. člen 
 
Prodajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena 
ZJN-3, v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o: 

− svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 
deležih navedenih oseb; 

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

                                                                    23. člen 
 
Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta obe 
pogodbeni stranki. 
 
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. 
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči 
pogodbeni stranki z neveljavnim določilom. 
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Prodajalec s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali 
dobavo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni 
pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo dobave smetarskega vozila. Prodajalec se strinja, da lahko kupec 
prekine pogodbeno razmerje v primeru nespoštovanja določil pogodbe in določil javnega naročanja, brez 
odškodninske odgovornosti do prodajalca. 
 
                                                                    24. člen 
 
Pogodbeni stranki se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, 
ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa 
denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka. 
 
                                                                    25. člen 
 
Vsebina te pogodbe kot tudi dokumentacija, ki je njen sestavni del oziroma se nanaša na to pogodbo in njeno 
izvajanje se šteje za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. 
 
                                                                    26. člen 
 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da bosta 
ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se uporabljajo določila 
Obligacijskega zakonika. 
 
                                                                    27. člen 
 
Pogodba preneha veljati, če je kupec seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani prodajalca. 
 
                                                                    28. člen 
 
Pogodba je sklenjena in stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni strank in pod pogojem da 
prodajalec kupcu predloži finančno zavarovanje za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in ima 
rok veljavnosti do dneva izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 
 
Glede garancijskih določil velja ta pogodba do poteka vseh garancijskih rokov. 
 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar 
velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. 
 
                                                                    29. člen 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme kupec tri (3) izvode in 
prodajalec dva (2) izvoda. 
 
 
Slovenska Bistrica, dne ___________   ______________, dne __________ 
 
 
 
 
KUPEC:                                                                               PRODAJALEC: 
 
 
Komunala  Slov. Bistrica d.o.o . 
        
              Direktor:  
Blaž GREGORIČ, univ. dipl. inž.str. 
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     ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  10 

 
Ponudnik: 

 

 

 

 

 
 

MENIČNA IZJAVA 
za zavarovanje resnosti ponudbe 

 
 
V zvezi s ponudbo št. _____________ z dne _____________ za javno naročilo Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., 
št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega vozila vam izročamo bianko menico za zavarovanje resnosti 
ponudbe v višini _____________ EUR. 
 
Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje: 
 
_____________________      _____________________ 
 (ime in priimek)                                                                 (lastnoročni podpis) 
 
V primeru, da: 
− umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti ali  
− podamo v ponudbi lažne podatke ali 
− ne priložimo naročniku bianko menico z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe obveznosti  ali 
− zavrnemo sklenitev pogodbe, 
 
pooblaščamo Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 12, 2310 Slov. Bistrica, da našo 
bianko menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo 
˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri __________________________________________ ali pri 
katerikoli drugi poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun. 
 
 

NALOG ZA PLAČILO MENICE 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ……………………………………. banko oziroma katerokoli 
drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno 
menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ……………….. 
 
 
Ta izjava velja do ______________.  
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenski Bistrici po 
slovenskem pravu. 

 
 
 
 

  
 

   

 (Kraj, datum) žig (Ime in priimek ter podpis osebe, 
pooblaščene za podpisovanje) 
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      ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE OBVEZNOSTI priloga  11 

 
 

MENIČNA IZJAVA 
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti 

 
 
V skladu s pogodbo  Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. _________ za JNV-0002/16-B-POG, sklenjeno dne 
______________, med kupcem pooblaščamo Komunalo Slovenska Bistrica d.o.o., Ulica Pohorskega bataljona 
12, 2310 Slov. Bistrica (v nadaljevanju: upravičenec), in prodajalcem 
____________________________________ (v nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan dobaviti 
predmet pogodbe v količini, ceni in kvaliteti kot je opredeljeno v navedeni pogodbi.  
 
Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mi kot zavezanec izdajamo eno (1) bianko menico v 
višini _____________ EUR (z besedo: ________________________ evrov in ______/100) s pooblastilom za 
njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje: 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Ime in priimek)                        (Funkcija zastopnika)                       (Podpis) 
 
Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v 
dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da: 
- izpolni bianko menico v višini do ___________ EUR (z besedo: _________________ evrov in ______/100), 
- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni, 
- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina. 
 
V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. 
 
Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun. 
 
S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega 
transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do 
____________ . 
 
Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa 
unovči predloženo menico. 
 
S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov 
pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih. 
 
Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali. 
 
Priloga: ena (1) bianko menica  
 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenski Bistrici po 
slovenskem pravu. 
 
 
 
 
 

 
 

  

(Kraj, datum) žig (Izdajatelj menice) 
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      MENIČNA IZJAVA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI priloga  12 

 
 

MENIČNA IZJAVA 
za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi 

 
 
V skladu s pogodbo Komunala Slov. Bistrica d.o.o., št. ________ za JNV-0002/16-B-POG – Dobava 
smetarskega vozila (v nadaljevanju: upravičenec), in prodajalcem ____________________________________ 
(v nadaljevanju: zavezanec), je zavezanec dolžan po prevzemu predmeta pogodbe v garancijskem roku 
odpraviti vse ugotovljene napake in pomanjkljivosti skladno z določili zgoraj citirane pogodbe. 
  
 
Kot garancijo za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi mi kot zavezanec izdajamo eno (1) bianko 
menico v višini _____________ EUR (z besedo: ________________________ evrov in ______/100) s 
pooblastilom za njeno izpolnitev in unovčenje, na kateri so podpisane pooblaščene osebe za zastopanje: 
 
_________________________________________________________________________________ 
(Ime in priimek)                        (Funkcija zastopnika)                       (Podpis) 
 
Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot zavezanec ne bomo izpolnili pogodbenih obveznosti v 
dogovorjeni kvaliteti, količini ali rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, da: 
- izpolni bianko menico v višini do ___________ EUR (z besedo: _________________ evrov in ______/100), 
- da izpolni vse druge sestavne dele menic, ki niso izpolnjeni, 
- da po potrebi zapiše na menici tudi katerokoli menično klavzulo, ki sicer ni bistvena menična sestavina. 
 
V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih upnikov. 
 
Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt račun. 
 
S to menično izjavo pooblaščamo ___________________ (navedba banke), da v breme našega 
transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do 
____________ . 
 
Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega računa 
unovči predloženo menico. 
 
S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih računov 
pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih. 
 
Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali. 
 
Priloga: ena (1) bianko menica  
 
 
 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Slovenski Bistrici po 
slovenskem pravu. 
 
 
 
 
 

 
 

  

(Kraj, datum) žig (Izdajatelj menice) 
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      OBRAZEC ZA KUVERTO priloga  13 

 
 
 

POŠILJATELJ (ponudnik): 
 
 
 
 
 
 
 

PREJEM PONUDBE: 
 
OSEBNO                             PO POŠTI 
 
Datum: 
 
Ura: 
 
Številka: 
 
Zaporedna številka: 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
»OZNAKA PONUDBE« 
 
 »NE ODPIRAJ - PONUDBA: Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega 
vozila; oznaka naročila objavljenega na Portalu javnih naročil: JN003888/2016-E01 
 
 
Ta obrazec nalepite na kuverto!   
 
 
 
 
 
 

PREJEMNIK: 

 

Komunala Slovenska Bistrica d.o.o. 
Ulica Pohorskega bataljona 12 

 

2310 Slov. Bistrica 
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      OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB priloga  14 

 

 

POOBLASTILO  
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB 

 
 
 

 
POOBLASTITELJ:  
 
 _____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(ime oz. naziv in sedež ponudnika) 
 
ki ga zastopa: _________________________________________________________________________ 
 
 
POOBLAŠČA: 
 
_____________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________ 

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca) 
 
____________________________________________________________________________________ , 

(razmerje do ponudnika) 
 
 - da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb, - da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini zapisnika o odpiranju 

ponudb, - da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. Komunala  Slov. Bistrica d.o.o., 
      št. JNV-0002/16-B-POG – Dobava smetarskega vozila  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(Kraj, datum) Žig (Ime in priimek ter podpis osebe, 
pooblaščene za podpisovanje) 

 
 


