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Številka zadeve:  430-12/2019-7 

Datum: 26. 11. 2019 

 

Predmet javnega naročila: 
Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 

2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022  

 

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

v skladu s 67. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3): 

1. Povabilo k oddaji ponudbe,  

2. Splošna določila, 

3. Obrazci za pripravo ponudbe, 

4. Predračun. 
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Številka: 430-12/2019-7 
Datum: 26. 11. 2019 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Naročnik Občina Destrnik vabi vse zainteresirane ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno 
dokumentacijo osnovi javnega naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za predmet javnega 
naročila: 

 

Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik  v zimskih sezonah 2019/2020, 
2020/2021 in 2021/2022 - PONOVITEV 

 

Javno naročilo »Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 2019/2020, 
2020/2021 in 2021/2022 - PONOVITEV« obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za zagotavljanje 
prevoznosti ceste in varnega prometa v zimskih razmerah oziroma v zimskem obdobju, ki praviloma 
traja od 15. 11. do 15. 03. oziroma v obdobju trajanja zimskih razmer. Izvajanje zimske službe obsega 
pripravljenost na domu, strojno odstranjevanje snega z vozišča, strojno posipanje vozišč.  

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer: 

SKLOP 1: ZG.VELOVLEK, LEVANJCI, DESENCI, LOČKI VRH, GOMILCI, DOLIČ, SVETINCI, 
DESTRNIK, JANEŽOVSKI VRH 

SKLOP 2: PLACAR, JANEŽOVCI, DRSTELJA 

NORMATIV (ob predpostavki normalnih snežnih razmer): za pluženje cest je 3 km/h, normativ za 
posipavanje cest je 5 km/h, normativ za pluženje in posipavanje je 2,5 km/h (za vsa izvajanja  
obojestransko).  
 
Javno naročilo »Izvajanje zimske službe na območju v Slovenskih Destrnik v zimskih sezonah 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 - PONOVITEV« se bo oddalo po sklopih, pri čemer se lahko enemu 
ponudniku dodeli oba sklopa ali pa se vsak sklop dodeli drugemu ponudniku. Vsak od sklopov je 
zaključena celota, v okviru katere morajo ponudniki v izvajanje prevzeti vsa dela iz tega sklopa oziroma 
ponuditi vse storitve znotraj posameznega sklopa. Ponudniki lahko oddajo ponudbo za en sklop ali oba 
sklopa.  

Posamezni sklop se bo oddalo ponudniku, ki bo za ta sklop oddal »ekonomsko najugodnejšo ponudbo 
- najnižja cena«. 
 
Naročnik ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za več sklopov, opozarja, da bodo morali v primeru, da 
bodo kot najugodnejši ponudnik izbrani v več sklopih, v vseh teh sklopih zagotavljati kvalitetno in 
pravočasno izvajanje zimske službe in da dejstvo, da dela izvajajo v različnih sklopih, ne more biti 
opravičljiv razlog za nekvalitetno izvajanje storitev. 
 
Izbrani ponudnik bo storitve zimske službe, ki so predmet javnega naročila, opravljal na območju Občine 
Destrnik.  

Pri izvajanju zimske službe je zelo pomemben hiter odzivni čas, zato se od izbranega ponudnika zahteva 
spoštovanje določil Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/2016) ter odzivni 
čas za pričetek izvajanja del od pol ure do največ eno uro po telefonskem pozivu naročnika in tudi 
pravočasno dokončanje del (prevoznost mora biti zagotovljena vsak čas, v kolikor pa to ni mogoče, pa 
do ur, v katerih se posamezniki odpravljajo v šolo ter na delo oziroma iz šole in z dela). 
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Ponudniki morajo sami najti lokacijo za odlaganje snega ter za to pridobiti vsaj ustno soglasje lastnikov.  

Za morebitne poškodbe na objektih oziroma drugo škodo, ki jo povzroči izvajalec pri opravljanju zimske 
službe zaradi nerednega ali nevestnega opravljanja zimske službe ter škodo, ki jo povzročijo pri 
izvajalcu zaposlene osebe naročniku ali tretjim osebam, odgovarja izvajalec sam.  

Naročnik ponudnikom svetuje, da si pred oddajo ponudbe ogledajo teren, saj ponudniki oddajajo 
ponudbo pod predpostavko, da so seznanjeni z vsemi okoliščinami, pomembnimi za izvajanje predmeta 
javnega naročila.  

Naročnik si pridržuje pravico, da v obdobju trajanja pogodbe poveča ali zmanjša obseg storitev in ga 
prilagodi dejanskim potrebam, ki so odvisne od vremenskih razmer. Ponudniki nimajo nobenih pravic iz 
naslova izgubljenega dobička v primeru, da bo obseg naročenih storitev manjši od predvidenega.  

Ponudniki oddajo ponudbe v sistemu e-JN, na spletni strani: https://ejn.gov.si/eJN2 

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe v sistem e-JN do vključno 2. 12. 2019, najkasneje do 
10.00 ure. 

Pridobitev razpisne dokumentacije - razpisna dokumentacija je ponudnikom dosegljiva na portalu 
Občine Destrnik (https://www.destrnik.si/) ter je v tem delu brezplačna. 
 

S spoštovanjem! 
  Franc PUKŠIČ, 

                                                                                                                   župan Občine Destrnik  
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Številka zadeve:  430-12/2019-7 

Datum: 26. 11. 2019 

 

2.  SPLOŠNA DOLOČILA 

 

Naročnik: 

Občina Destrnik 

Janežovski Vrh 42 

2253 Destrnik 

 

Objava javnega naročila: Portal javnih naročil in informacijski sistem e-JN 

Vrsta postopka: Postopek naročila male vrednosti 

Pravna podlaga in 
opredelitev postopka: 

Oddaja javnega naročila se izvede po postopku naročila male 
vrednosti v skladu z določili ZJN-3, upoštevaje Pravilnik o rednem 
vzdrževanju javnih cest ter tudi drugo veljavno zakonodajo, ki se 
nanaša na predmet javnega naročila.  

 

Kontaktna oseba s strani naročnika: 

Vesna Marinič 

Telefonska številka: 02/761 92 50 

e-mail: vesna.marinic@destrnik.si 

 

Rok za 
predložitev 
ponudb in 
naslov za 
oddajo 
ponudbe: 

2. 12. 2019, do 10.00 ure. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če je oddana preko sistema e-JN 
najkasneje do 2. 12. 2019, do 10.00 ure in je označena s statusom ''Oddano''. 

Ponudniki oddajo ponudbe v informacijski sistem e-JN, ki je dostopen na spletni 
strani: 

https://ejn.gov.si/eJN2  

 

Odpiranje 
ponudb: 

2. 12. 2019, ob 10.01 uri 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN, dne 2. 12. 
2019 in se bo začelo ob 10.01 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2 
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Pomen izrazov v navodilih: 

- Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema dela, ki so 
predmet naročila. 

- Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo. 
- Izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila. 
- Glavni izvajalec je ponudnik, s katerim je sklenjena pogodba za izvedbo naročila, kjer 

sodelujejo tudi podizvajalci. 
 

2.1 Predmet javnega naročila 

Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 2019/2020, 2020/2021 in 
2021/2022. 

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, ki so priloga razpisne dokumentacije. 

Ponudniki lahko oddajo ponudbo za celotno javno naročilo ali za posamezna razpisana sklopa. Ponudbe 
ni mogoče oddati za posamezne ceste oziroma območja znotraj sklopa.  

Naročnik bo, ob izpolnjevanju pogojev in meril iz te razpisne dokumentacije, na podlagi merila 
»ekonomsko najugodnejša ponudba - najnižja cena« izbral v vsakem sklopu ponudbo najugodnejšega 
ponudnika, s katerim bo sklenil pogodbo. Pogodba bo sklenjena za čas zimske sezone 2019/2020. Za 
izvajanje zimske službe v zimskih sezonah 2020/2021 in 2021/2022 se bosta sklenila aneksa k osnovni 
pogodbi in sicer, za vsako zimsko sezono posamezno, po sprejetju proračuna za vsako posamezno 
tekoče leto. 

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila veljavnih 
predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila, ki veljajo v Republiki Sloveniji in izpolnjevati 
vse pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije. 

2.2 Opis storitve 

Skladno z veljavnimi predpisi za izvajanje zimske službe so naloge izvajalca zlasti: 

- v času zimske sezone oz. ob napovedi sneženja ponudnik v pripravljenosti 24 ur ter mora 
zagotavljati odzivnost najkasneje od pol ure do največ eno uro po pozivu s strani naročnika; 

- strojno odstranjevanje snega z vozišča in strojno posipavanje vozišč; 
- Posipni material zagotavlja naročnik in bo na razpolago na deponijah v občini. O lokacijah 

deponij bodo izvajalci pravočasno obveščeni;  

- pluženje in posip cest obračuna po kilometru in normativu, ki v normalnih snežnih razmerah znaša: 
 normativ za pluženje cest je 3 km/h (obojestransko); 
 normativ za posipavanje cest je 5 km/h (obojestransko); 
 normativ za pluženje in posipavanje je 2,5 km/h (obojestransko); 
 
 

2.3 Način oddaje javnega naročila in pravna podlaga 

Naročnik bo oddajo predmetnega naročila skladno z Zakonom o javnem naročanju (ZJN -3), Uradni list 
RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3, izvedel po postopku oddaje naročila male 
vrednosti.  

Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna naročila, 
ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega 
naročila.  
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2.4 Način predložitve ponudb 

Rok za predložitev ponudb je ponedeljek, 2. 12. 2019 do 10.00 ure.  

Ponudbo se predloži v elektronski obliki skladno z Navodili za uporabo informacijskega sistema za 
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI. Navodila so objavljena na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.   

Predstavnik ponudnika se mora za vstop v informacijski sistem e-JN predhodno registrirati kot 
uporabnik. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudbe zabeleži čas oddaje in identiteto uporabnika. 
Odgovornost ponudnika je, da si zagotovi vse potrebno za pravočasno elektronsko oddajo ponudbe. 
Oddana ponudba pridobi status »ODDANA« in je skladno z zakonom (Obligacijski zakonik) zavezujoča 
za čas njene veljavnosti. Oddano ponudbo se lahko do roka za oddajo ponudb umakne, spremeni ali 
predloži drugo, po tem roku pa to ni več mogoče.  

Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila 
oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba. 

V izogib kasnejšim težavam si naj ponudniki shranijo potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim 
datumom in časom oddaje ponudbe preko spletne aplikacije.  

Zaželeno je, da je ponudba zložena (skenirana) po vrstnem redu, tako kot je navedeno v tej razpisni 
dokumentaciji. 

Ponudba mora biti predložena v elektronski obliki. Ponudnik izpolni in podpiše obrazce ter 

ponudbo odda skenirano v formatu .pdf. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 
»Predračun« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »ESPD/Izjava« naloži izpolnjen obrazec 
»Izjava ponudnika (OBR-3)« v *.pdf datoteki. 

2.5 Odpiranje ponudb 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 2. decembra 2019 in 
se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.    

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 
ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči 
dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava 
se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v 
informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. S tem se šteje, 
da je bil ponudnikom vročen zapisnik o odpiranju ponudb. 

Ponudniki naj poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri oddaji ponudbe. Predračun 
je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa 
je vidna samo naročniku. 

Obveščanje gospodarskih subjektov 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o javnem 
naročilu praviloma pošiljala po e-pošti kontaktni osebi gospodarskega subjekta, navedenega v ponudbi, 
ali preko informacijskega sistema e-JN. 

2.6 Zaupnost in javnost podatkov 
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Kot zaupen bo varovan le tisti ponudnikov podatek, ki je po zakonu lahko opredeljen za osebni podatek, 
tajnost ali poslovno skrivnost in je kot tak v predloženi dokumentaciji vsak zase vidno označen in pisno 
utemeljen.  

Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. in 40. členu 
Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65 /2009 z vsemi spremembami) in priložiti ustrezen 
sklep o določitvi poslovnih skrivnosti. Pri tem mora upoštevati določbe 35. člena ZJN-3. 

Če na posamezni strani pomeni poslovno skrivnost le določen podatek, mora biti to eksplicitno 
označeno. 

Ne glede na navedeno je javni podatek specifikacije storitve in količina iz te specifikacije, cena na enoto, 
vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na 
razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

2.7 Temeljna pravila poslovanja  

2.7.1 Razpisna dokumentacija  

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, in sicer: 
https://www.destrnik.si/   

2.7.2 Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo  

Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih 
naročil.   

Kontaktna oseba naročnika bo pisno preko Portala za javna naročila odgovorila na vsa vprašanja v 
zvezi z razpisom, ki bodo oddana preko Portala javnih naročil najpozneje do 29. novembra 2019 do 
10.00 ure.  

2.7.3 Sprememba razpisne dokumentacije  

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni oz. spremeni razpisno dokumentacijo. 
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih 
naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil 
upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in 
ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

2.7.4 Obdobje izvajanja naročila  

Začetek del nastopi v zimski sezoni 2019/2020 z veljavnostjo pogodbe oz. glede na vremenske razmere 
z začetkom zimske sezone 2019/2020 do 15.03.2020, v zimski sezoni 2020/2021 v obdobju od 15. 11. 
2020 do 15. 3. 2021 in v zimski sezoni od 15. 11. 2021 do 15. 3. 2022, pri čemer mora biti pripravljen 
opraviti dela, ki so predmet tega javnega naročila, tudi izven navedenega obdobja, v kolikor se pojavi 
potreba.  

2.7.5 Ponudbena cena 

Šteje se, da je ponudnik v celoti preučil razpisno dokumentacijo ter zahteve naročnika v zvezi s 
predmetom javnega naročila.  

Pri oblikovanju ponudbene cene mora ponudnik upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo javnega 
naročila:  

- ponujena cena mora tako vsebovati vse stroške (prevozne, manipulativne, DDV,…); 
ponujena cena za pluženje in posip mora vsebovati tudi stroške prevoza od sedeža ponudnika do 
lokacije izvajanja del, ponujena cena za posip pa mora vsebovati tudi stroške prevoza od deponije 
posipnega materiala do lokacije izvajanja del, prav tako pa tudi nakladanje posipnega materiala. 
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Naknadno se izbranemu ponudniku ne bodo priznavali nobeni stroški, ki niso zajeti v ceni. Ponudbene 
cene morajo biti fiksne za vso dobo trajanja pogodbenega razmerja.  
 
Ponudniki naj ponudbeno ceno navedejo v evrih (EUR). Ponudbena cena mora vključevati davek na 
dodano vrednost, ki mora biti vključen v končno ceno, vendar ločeno prikazan (cena brez DDV + DDV 
= končna ponujena cena). Če tega ponudnik ne stori, se šteje, da je DDV vključen v ceno. 
NORMATIV za Sklop 1 in Sklop 2 je 3 kilometre pluženja na eno uro in 5 kilometrov posipavanja 
na eno uro ter 2,5 kilometra pluženja in posipavanja na eno uro (za vsa izvajanja  obojestransko).  
 

2.7.6 Plačilni rok 

Plačilo se bo izvajalo po izstavljenih mesečnih računih v 30 dneh po prejemu e-računa. 

2.7.7 Finančna zavarovanja 

Ponudnik mora ponudbi predložiti naslednje finančno zavarovanje: 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Ponudnik mora predložiti lastno izjavo: 
- da bo v primeru, da bo izbran, priložil menično izjavo z menico kot jamstvo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v višini 3.000,00 EUR, z veljavnostjo do 30. 5. 2022 in jo bo predložil 
najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe  (OBR-7). 

 
Ponudnik lahko kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da bo izbran,  priloži 
tudi kakšno drugo vrsto zavarovanja, ki je vsaj enakovredno menici z menično izjavo (npr. bančna 
garancija, kavcijsko zavarovanje,…). 
 
Ponudnikova predložena garancija ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot 
jih določi naročnik ali nižjega zneska zavarovanja, kot ga določi naročnik.  

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa 
katerikoli partner v ponudbi. 

2.8 Priprava ponudb  

2.8.1 Obličnost ponudbe 

Samostojna ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki 
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam z zmogljivostmi in znanji, ki jih ima, v celoti 
prevzema izvedbo naročila. 

Skupna ponudba 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v nadaljevanju: 
partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika neomejeno solidarno 
odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je 
vodilni, ki jih zastopa ter katera dela in za kakšno ceno vsak prevzema. 

Naročnik si pridržuje pravico, da pred sklenitvijo pogodbe zahteva pisni dogovor o skupnem nastopanju, 
iz katerega bodo razvidna medsebojna razmerja in obveznosti vseh partnerjev. 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik iz skupine ponudnikov 
posamično izpolnjevati vse splošne pogoje oziroma osnovno sposobnost, sposobnost za opravljanje 
poklicne dejavnosti in ekonomsko - finančne pogoje oziroma sposobnost, kot je določeno v točki 2.12 
teh navodil. Ponudniki iz skupine ponudnikov pa tehnične pogoje oziroma sposobnost, določeno v točki 
2.12 teh navodil, izpolnjujejo skupno.  
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Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi, 
morajo pa biti izpolnjene vse zahteve (višina, veljavnost,...), ki so določene v teh navodilih.  

Ponudba s podizvajalci 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika nastopajo tudi drugi gospodarski subjekti, 
kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik v 
celoti odgovarja za izvedbo naročila.  

V ponudbi mora biti navedeno, kateri posel in za kakšno ceno prevzema posamezni podizvajalec. Če 
podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo, mora biti ta njegova zahteva predložena v 
ponudbi. 

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob 
izpolnjevanju razpisanih zahtev in pogojev za priznanje sposobnosti. 

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 bo o 
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga. 

Izvajalec lahko to naročilo izvaja samo s podizvajalci, ki jih je priglasil v svoji ponudbi in za katere je 
naročnik ugotovil, da izpolnjujejo vse pogoje, ki so bili za podizvajalce določeni v razpisni dokumentaciji. 

2.8.2 Zmogljivosti drugih subjektov 

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno 
sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne 
glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno 
usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z 
ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo 
slednji izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti 
zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer 
s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 

2.8.3 Variantne ponudbe  

Vsak ponudnik predloži le eno ponudbo. Variantne ponudbe niso dopustne.  

2.8.4 Jezik ponudbe  

Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku.  

2.8.5 Veljavnost ponudbe  

Ponudba mora veljati do vsaj vključno 1. 3. 2020.  

2.8.6 Stroški ponudbe  

Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 

2.9 Pregled in presoja ponudb  

Naročnik lahko skladno z zakonom od ponudnika zahteva odpravo pomanjkljivosti glede predloženih 
listin, soglasje k odpravi računskih napak ter pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila za navedbe v 
ponudbi. Ponudba se izključi kot nedopustna, če ponudnik v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti 
oziroma ne predloži ustreznih pojasnil ali dodatnih dokazil. 
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Naknadno vključevanje gospodarskih subjektov, kadrov in referenc pred oddajo naročila ni 
dopustno, po oddaji pa le, če bi bila sicer ogrožena izvedba naročila skladno s pogodbo, če so izpolnjeni 
zahtevani pogoji za priznanje sposobnosti in ob soglasju naročnika.  

V primeru utemeljenega suma, da je gospodarski subjekt predložil neresnično izjavo ali ponarejeno 
oziroma spremenjeno listino kot pravo, bo naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov 
oddaje javnih naročil skladno z zakonom podal predlog za uvedbo postopka o prekršku. 

2.10 Obvestilo o odločitvi o oddaji naročila  

Naročnik skladno z ZJN-3 najkasneje v 90 dneh od roka za oddajo ponudb sprejme odločitev o oddaji 
naročila in jo objavi na portalu javnih naročil.  

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik iz razlogov in na način, kot je določeno z 
zakonom, odstopi od sklenitve pogodbe oziroma izvedbe javnega naročila. 

2.11 Pravno varstvo  

Ponudnikom je pravno varstvo zagotovljeno po Zakonu o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži v 
desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, 
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 
dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za 
revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije 
ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo 
ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih 
delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave 
obvestila o naročilu. 

Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka 
SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT 
KODA: BSLJSI2X. 

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Občini Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik in sicer 
neposredno na tem naslovu ali po pošti priporočeno s povratnico. 

2.12   RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 
in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 
določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela 
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za 
neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

Ponudnik mora izpolnjevati vse, v tej točki navedene, pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod materialno in kazensko odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 
dokumenti, podani v ponudbi, resnični in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem 
primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki bi mu nastala.  

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se 
izkaže, da pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena 
dejanja, ne izpolnjuje pogojev 1 do 5 (razlogi za izključitev). 
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RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 

 

POGOJ 1 
Nekaznovanost 

Gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali 
odločanje ali nadzor v njem ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz 1. 
odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-3). 

DOKAZILO 
- izjava ponudnika (OBR-3). 

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih evidencah. 

NAVODILO / 

OPOMBA 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh 
primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, 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 organizacijo v 
matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 

PARTNERJI V 
SKUPNI PONUDBI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih evidencah. 

PODIZVAJALCI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri v uradnih evidencah. 

 

POGOJ 2 
Stečaj 

Insolventnost 

1. Gospodarski subjekt ni v stečaju oz. 

2. nad njim se ni 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, ali če se v skladu s predpisi druge 
države nad njim začel postopek ali pa nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

DOKAZILO 

Kot predhodni dokaz: izpolnjen in podpisan obrazec: 

- izjava ponudnika (OBR-3). 

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja naknadno preveri z izpisom 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 ponudnik, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. 

NAVODILO / 

OPOMBA 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
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Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh 
primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, 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 organizacijo v 
matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 

PARTNERJI V 
SKUPNI PONUDBI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

PODIZVAJALCI MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

 

POGOJ 3 
Plačani davki in 

prispevki 

Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati 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 ima sedež, ali predpisi 
države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ne sme znašati 50 eurov ali več.  

Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune 
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do 
dne oddaje ponudbe. 

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan obrazec:  

- izjava ponudnika (OBR-3). 

Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno pridobi potrdilo Finančne uprave RS. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh 
primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, 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. 

PARTNERJI V 
SKUPNI PONUDBI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko naknadno pridobi potrdilo Finančne uprave RS. 

PODIZVAJALCI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko naknadno pridobi potrdilo Finančne uprave RS. 
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POGOJ 4 
Ponudnik ni 

izločen iz 
postopkov oddaje 

javnih naročil 

Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v 
evidenco gospodarskih Subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan obrazec:  

- izjava ponudnika (OBR-3). 

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja preveri v evidenci ponudnikov z negativnimi 

referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

  

 / 

PARTNERJI V 
SKUPNI PONUDBI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi 

referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. 

PODIZVAJALCI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko izpolnjevanje pogoja preveri v evidenci ponudnikov z negativnimi 

referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. 

 

POGOJ 5 
Prekršek v zvezi s 
plačilom za delo 

Naročnik bo iz postopka javnega naročila izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih 
treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike 
Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve 
kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na 
podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v 
zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.  

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan obrazec: 

- izjava ponudnika (OBR-3). 

Naročnik bo naknadno pridobil Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki jo 

vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh 
primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, 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. 
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PARTNERJI V 
SKUPNI PONUDBI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko naknadno pridobi Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki 

jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. 

PODIZVAJALCI 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

Naročnik lahko naknadno pridobi Izpis iz evidence o pravnomočnih odločbah o prekrških, ki 

jo vodi pristojni organ v Republiki Sloveniji, drugi državi članici ali tretji državi. 

 

 

POSLOVNA SPOSOBNOST  

 

POGOJ  
Sposobnost za 

opravljanje 
dejavnosti 

Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in 

jo prevzema v ponudbi. (Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali 

fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za 
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in  vsaka fizična oseba, ki 
opravlja dopolnilno dejavnost na kmetiji storitve s kmetijsko in gozdarsko 
mehanizacijo in opremo ter ročna dela - storitev vzdrževanje cest in pluženje snega 
(SKD 81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje).  

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan obrazec: 

- izjava ponudnika (OBR-3). 

Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti 
ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, v 
kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, bo 
naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 
kandidata oziroma ponudnika. 

PARTNERJI V 
SKUPNI PONUDBI 

MORAJO izpolnjevati pogoj, v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.  

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 

PODIZVAJALCI MORAJO izpolnjevati pogoj, v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del.  

DOKAZILO: - izjava podizvajalca oziroma partnerja v ponudbi (OBR-4) 
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TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST 

 

POGOJ  
tehnične in 
kadrovske 

sposobnosti 

1. Ponudnik mora razpolagati z zadostnim številom ustreznega kadra za izvedbo naročila. 

2. Ponudnik mora razpolagati s tehničnimi sredstvi za izvedbo javnega naročila, in sicer v celoti 
razpolaga  najmanj z naslednjimi tehničnimi  sredstvi: 

- traktor z močjo najmanj 70 kW, plugom širine najmanj 2,8 m in posipalnikom mešanice 
soli in drobljenca širine najmanj 1,5 m. 

Izvajalec mora imeti na dan oddaje ponudbe v lasti ali najemu tehnična sredstva, s katerimi se 
prijavlja na razpis za izvedbo storitev. V kolikor ponudnik ne razpolaga z lastnimi vozili in vozila 
zagotavlja na drug način (npr. z najemom, leasingom,…), mora ponudbi priložiti izjavo, da bo imel 
na razpolago ustrezna vozila, z ustrezno tehnično opremo za pluženje in posipanje cest v času 
izvajanja naročila, ki bo podpisana s strani najemodajalca opreme. V izjavi mora biti navedena 
vrsta tehnične opreme in izjava, da bo imel ponudnik tehnično opremo na razpolago ves čas 
izvajanja naročila.  

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan obrazec: Izjava ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih 
pogojev (OBR-6). 

Naročnik bo lahko od ponudnika naknadno zahteval izpolnjen in podpisan obrazec: Izjava 

ponudnika o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojev (OBR-6) ali dostavo ustreznih listin, ki 

navedeno dokazujejo (npr. izpis iz osnovnih sredstev). 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede tehnične in kadrovske sposobnosti. 

Tehnično in kadrovsko sposobnost lahko ponudnik zagotavlja tudi s podizvajalcem. 

 

Tuji ponudniki morajo v primeru, da ne predložijo uradnih dokumentov, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, 
naročniku poleg lastnih izjav o izpolnjevanju pogojev in izjav iz 4. odstavka 77. člena ZJN-3, predložiti tudi podatke 
z natančnim nazivom, sedežem ter drugimi podatki o organu, ki izdaja posamezno potrdilo ter soglasje o uporabi 
njihovih osebnih podatkov za namen preverjanja izpolnjevanja pogojev. V kolikor se bo pri preverjanju izpolnjevanja 
pogojev za tujega ponudnika izkazalo, da organ, ki je naveden v ponudbi, ne izdaja uradnega potrdila o 
izpolnjevanju posameznega pogoja ali da se potrdila v zvezi s tem pogojem sploh ne da pridobiti, bo naročnik 
takšno ponudbo izločil iz postopka oddaje javnega naročila. Namen te določbe je v tem, da se prepreči 
neupravičeno zavlačevanja oddaje javnega naročila zaradi pomanjkljivih podatkov iz ponudbe tujega ponudnika. 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, kot so navedena za vsakim zahtevanim 
pogojem. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih 
dokumentov, ki morajo ustrezati dejanskemu stanju. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne 
dokumente. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali 
na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo odstopati od priloženih obrazcev. Izjave ponudnika morajo biti pisne ter 
podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika oz. njegovega pooblaščenca in žigosane. Če obstaja naročnikova 
zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih naročnik prilaga kot dokazila, je to navedeno v oklepaju ob vsakem 
posameznem dokazilu. Dokumenti morajo odražati zadnje stanje. Začetek roka za starost dokumentov, se šteje od 
dneva roka za predložitev ponudbe, razen če ni pri posameznem dokazilu določeno drugače.  

Za skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točko, ki se nanaša na pripravo skupnih ponudb v teh navodilih.  

2.13 Merila  

Merilo za izbor izvajalca za vsak posamezen sklop bo ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev ekonomsko 
najugodnejša ponudba, in sicer »najnižja cena«. 



 

17 
 

2.14 Ponudbena dokumentacija 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene naslednje obrazce in druge listine, zahtevane v 
razpisni dokumentaciji v vrstnem redu, kot so navedeni: 

Številka 
obrazca 

Naziv obrazca Navodila za izpolnjevanje obrazcev 

OBR-1 Ponudba / predračun 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa.  
- V primeru skupne ponudbe obrazec izpolni le vodilni partner.  
- Ponudniki pri izpolnjevanju navedenih obrazcev ne smejo posegati v vsebino 

obrazcev, kot jih je pripravil naročnik, ampak morajo izpolniti le prazna – 
neizpolnjena polja, ki se nanašajo na ponujeno ceno.  

OBR-2 

 

Podatki o gospodarskem 

subjektu 

 

- Priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa  vsak sodelujoči subjekt v 
ponudbi. 

OBR-2a 

 

Zahteva podizvajalca za 

neposredno plačilo 

 

- Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo 

neposredno plačilo, se obrazec kopira.  
 

OBR-3 

 

Izjava ponudnika 

 

- Priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa  ponudnik oz. vodilni partner v 
ponudbi 

- Izpolnjen in podpisan obrazec ponudnik skenira in ga v formatu .pdf v 
informacijskem sistemu e-JN naloživ razdelek »ESPD / Izjava« 
 

OBR-4 

 

Izjava podizvajalca oz. 

partnerja v ponudbi 

 

- Priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa  partner oz. podizvajalec v 
ponudbi 

OBR-5 
Izjava za pridobitev 

osebnih podatkov 

- Vpisati je potrebno vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastilo za 
njegovo zastopanje, ali odločanje ali nadzor v njem. Vsak od njih se mora 
tudi lastnoročno podpisati.  

- V primeru skupne ponudbe se obrazec izpolni, podpiše in žigosa za vse 
partnerje v skupni ponudbi.  

- V primeru ponudbe s podizvajalci se obrazec izpolni, podpiše in žigosa za 
vse podizvajalce.  

- Obrazec se po potrebi fotokopira.  

OBR-6 
Izjava o zagotavljanju 

kadrovskih in tehničnih 

zmogljivosti 

- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. 
 

OBR-7 
Izjava o predložitvi 

garancije za dobro 

izvedbo posla 
- Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. 

OBR-7a 
Vzorec garancije za dobro 

izvedbo posla 

- Garancijo za dobro izvedbo posla izbrani izvajalec predloži najkasneje v 10 
dneh od podpisa pogodbe, in sicer v višini 3.000 EUR  z veljavnostjo še 
najmanj šestdeset (60) dni po zaključku vseh del. 

OBR-8 Vzorec pogodbe - Ponudnik v vzorec pogodbe vnese manjkajoče podatke, jo žigosa in parafira 
na vsaki strani. 
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3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 
 
 
 
 

 
 

Za javni razpis 
 
 

»Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 - PONOVITEV« 
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OBR-1 
Ponudnik: __________________________________ 
 
                 ___________________________________ 
 
Naročnik: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 

PONUDBA 
št.:  

 

Predmet naročila: »Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022« 
 

Ponudbo dajemo za (ponudnik obkroži): 

 SKLOP 1  (ZG.VELOVLEK, LEVANJCI, DESENCI, LOČKI VRH, GOMILCI, DOLIČ, SVETINCI, 
DESTRNIK, JANEŽOVSKI VRH); 

 SKLOP 2  (PLACAR, JANEŽOVCI, DRSTELJA); 
 

1. Ponudbena cena: 
 

Cena za 1 km pluženje ceste (asfaltirane in 

makadamske ceste) brez DDV 
 EUR 

Cena za 1 km posipavanja ceste (asfaltirane 

ceste) brez DDV 
 EUR 

Cena za 1 km pluženje in posipavanje (asfaltirane 

ceste) brez DDV 
 EUR 

Cena za pluženje avtobusne postaje (brez DDV)  EUR 

Cena za pluženje in posipavanje avtobusne 

postaje (brez DDV) 
 EUR 

Cena za pluženje obračališča (brez DDV)  EUR 

znesek DDV (9,5%):  EUR 

SKUPAJ CENA Z DDV   EUR 

 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

2. Ponudba velja  do vključno  1. 3. 2020. (V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani 

na ponudbo do sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne 
revizijske komisije). 

3. Storitev se obvezujemo izvajati do 15. 3. 2022 (oziroma glede na vremenske razmere). 

4. Ponudbo oddajamo: (ponudnik obkroži): 

- samostojno – kot samostojen ponudnik 

- s podizvajalci – kot samostojen ponudnik s podizvajalci 

- skupno ponudbo v skupini ponudnikov 

- skupno ponudbo v skupini ponudnikov s podizvajalci. 

 
 
Datum, kraj:                  Žig in podpis ponudnika: 
 
____________________________________       _______________________________ 
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OBR-2 
 
 
 
Naročnik : Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 

  

Predmet naročila: »Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022« 

 
 

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
 
V ponudbi nastopamo kot: 

 

 (samostojni) ponudnik,  (vodilni) partner, podizvajalec 

 
 

POLNI NAZIV PONUDNIKA: 
 

 

NASLOV PONUDNIKA: 
 

 

KONTAKTNA OSEBA: 
 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON: 
 

 

TELEFAX: 
 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: 
 

 

MATIČNA ŠTEVILKA: 
 

 

ŠT. TRR-ja IN BANKA: 
 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE (z navedbo funkcije): 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
 
____________________________________ __________________________________ 
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Dela, ki jih gospodarski subjekt prevzema 

(navesti le, kadar v ponudbi nastopa več gosp. subjektov): 

Prevzeta dela 
Vrednost 

(brez DDV) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

žig 

gospodarski subjekt 

 
(ime in priimek pooblaščene osebe) 

 
(podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga: Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo 
(*priloga je obvezna, če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo)  

Skupna vrednost prevzetih del 
 (brez DDV): 

 EUR 
odstotek od ponudbene 

cene za celotno naročilo: 
% 
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OBR-2a 
 
 
 
Podizvajalec: ____________________________________________________________________ 

 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 
 
 

V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik, Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik na 

podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje 

podizvajalcu: 

_________________________________________________________________________________ 

za javno naročilo: »Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 2019/2020, 

2020/2021 in 2021/2022 - PONOVITEV«, objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave 

JN008240/2019-W01, z dne 26. 11. 2019. 

 
 
 

SOGLASJE PODIZVAJALCA 
 

soglašamo, da naročnik, Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, na podlagi pogodbe št. 

____________________ ter v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/dobavitelja: 

_______________________________________________________________________________ 

poravna našo/e terjatev/ve do ponudnika/dobavitelja. 

 
 
 
 
Kraj in datum: 

___________________________ 

Odgovorna oseba podizvajalca: 

_______________________________ 

                                                                     Žig: 

 

 

Podpis: 

_______________________________ 
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OBR-3 
 
 
Ponudnik: __________________________________ 
 
                 ___________________________________ 
 
Naročnik: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 
 

I  Z  J  A  V  A 
PONUDNIKA 

 
Predmet javnega naročila: »Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 2019/2020, 
2020/2021 in 2021/2022«  
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 

Št. Pogoji Ustreza 
1. Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali 

ponudnika iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 
[  ] 

2. Nismo v stečaju oz.nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 

[  ] 

3. Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem 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 
imamo sedež, ali predpisi države naročnika, so na dan oddaje ponudbe ali 
prijave, nižje od 50 eurov.  
Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

 
[  ] 

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

[  ] 

 
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, 
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava 
kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. 

 
[  ] 

6. Imamo registrirano dejavnost, ki je predmet naročila in jo prevzemamo v ponudbi. 
 

[  ] 

7. 
Razpolagamo z zadostnim številom ustreznega kadra in s tehničnimi sredstvi za 
izvedbo javnega naročila, in sicer v celoti razpolaga  najmanj z naslednjimi 
tehničnimi  sredstvi:  

- traktor z močjo najmanj 70 kW, plugom širine najmanj 2,8 m in posipalnikom 
mešanice soli in drobljenca širine najmanj 1,5 m, ali tovorno vozilo nosilnosti do 20 
t, snežni plug širine najmanj 2,2 m in posipalnik soli in drobljenca s širino posipa 
najmanj 1,8 m s pogonom 6x6 in posipalnikom ter plugom širine najmanj 3,5. 

V kolikor bo naročnik od nas to zahteval, mu bomo predložili potrebna dokazila. 

 
 

[  ] 

10. Za nas ne velja omejitev poslovanja v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 45/10 in 26/11), ki določa, da 
organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja 
voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev 
ali gradenj pri subjektih, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji 
opravlja funkcijo ali njegov družinski član udeležen kot poslovodja, član 
poslovodstva ali zakoniti zastopnik, ali pa je neposredno ali preko drugih pravnih 
oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, 
upravljanju ali kapitalu. V skladu s 7. točko 4. člena istega zakona se za 
»družinskega člana« smatra zakonec, otroci, posvojenci, starši, posvojitelji, bratje, 
sestre in osebe, ki s posameznikom živijo v skupnem gospodinjstvu ali 
zunajzakonski skupnosti. 

 
 
 
 

[  ] 
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11. Sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije in bomo z naročnikom sklenili 
pogodbo v skladu z njimi. 

[  ] 

12. S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba 
izbrana kot najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe skladno z določbo šestega 
odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 45/10, 26/11 in 43/11) v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu 
posredovali izjavo oziroma podatke o: 
- udeležbi fizičnih (ime in priimek, naslov prebivališča ter delež lastništva) in 

pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov,  
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 

 
[  ] 

 

 
V kolikor ustrezate zgoraj navedenim pogojem, v kvadratek pri vsakem pogoju vpišite >x<. 
 
 
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v 
ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega 
javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. 
 
 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
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OBR-4  
 
Naročnik: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA OZ. PARTNERJA V PONUDBI 
o izpolnjevanju pogojev  

 
 
_________________________________________________________________________________                                             
                                                                    (naziv in naslov) 
 
kot podizvajalec / partner (obkroži) v ponudbi  ponudnika ___________________________________ 
 
za predmet javnega naročila »Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022« pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 
 
Št. Pogoji Ustreza 
1. Izpolnjujemo obvezne pogoje vezane na osnovno sposobnost kandidata ali 

ponudnika iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 
[  ] 

2. Nismo v stečaju oz. nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega 
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 
prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 

[  ] 

3. Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. imamo registrirano dejavnost 
oz. smo vpisani v enega od poklicnih in poslovnih registrov. 

[  ] 

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

[  ] 

 
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, 
delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub 
obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. 

 
[  ] 

6. Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem 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 
imamo sedež, ali predpisi države naročnika, so na dan oddaje ponudbe ali prijave, 
nižje od 50 eurov.  
Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih pet let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

 
[  ] 

7. Za nas ne velja omejitev poslovanja v skladu s 35. členom Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 45/10 in 26/11). 

 
[  ] 
 

 
V kolikor ustrezate zgoraj navedenim pogojem, v kvadratek pri vsakem pogoju vpišite >x<. 
 
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v 
ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Soglašamo, da naročnik za potrebe tega 
javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. 
 
 
Datum, kraj: Žig in podpis ponudnika: 
 
____________________________________ __________________________________ 
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OBR-5a 
 

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV  
PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba,  

________________________________________________________________________  
                                                           (naziv) 
 
_________________________________________________________________________ 

                                                          (naslov)  

matična številka: ______________________________ 

ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Obenem izjavljamo, da: 

 ponudniku ni 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, delovnim časom, počitki, opravljanjem 
dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi 
z zaposlovanjem na črno, 

 lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 
vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

 bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki 
se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, 
organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

in 

POOBLASTILO 

Pooblaščamo naročnika OBČINO DESTRNIK, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v 
postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence in 
evidence o prekrških. 

Polno ime družbe:   

Sedež družbe:   

Številka vpisa v sodni register 
(št. vložka): 

  

Matična številka družbe:   

Davčna številka družbe:   

NAVODILO: Obrazec se po potrebi razmnoži in izpolni za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi. 

 

Datum, kraj: Žig in podpis gospodarskega subjekta: 
 
 
____________________________________ _________________________________ 
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OBR-5b 
 

IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Obenem izjavljam, da: 
 lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, 

ki jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 
 bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna 

potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

POOBLASTILO 

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika OBČINO DESTRNIK, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja 
pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 

Moji osebni podatki so naslednji: 

Ime in priimek:   

Funkcija v gospodarskem 
subjektu:   

EMŠO:   

Kraj in država rojstva:   

Naslov stalnega prebivališča:   

Naslov začasnega 
prebivališča:   

Državljanstvo:   

Moj prejšnji priimek se glasi:   

NAVODILO: Obrazec se po potrebi razmnoži in izpolni za vse zastopnike, pooblaščence za odločanje ali nadzor, 
in člane upravnih, vodstvenih in nadzornih organov vsakega gospodarskega subjekta. 

Obrazec mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Te izjave ni mogoče podpisati prek 
pooblaščencev. 

 

Datum, kraj: Podpis osebe, na katero se izjava nanaša: 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
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OBR-6 
Ponudnik: __________________________________ 
 
                 ___________________________________ 
 
Naročnik : Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik 
 

I Z J A V A 
o zagotavljanju kadrovskih in tehničnih zmogljivosti 

 

1. 
Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del. 
 

2. 
Izjavljamo, da za opravljanje storitve pluženja in posipanja cest razpolagamo oziroma bomo imeli 
na razpolago vsa potrebna vozila, da bomo storitev zimske službe v obsegu, ki je razpisan, lahko 
izvajali nemoteno in v skladu z vsemi zahtevami naročnika.  
 
Izjavljamo, da razpolagamo oziroma bomo imeli na razpolaga naslednja tehnična sredstva (ustrezna 
vozila z ustreznimi tehnično upremo), in sicer:  
(opomba: ponudnik mora navesti tehnična sredstva (vozila), ki jih ima oziroma s katerimi bo razpolagal in jih bo 
uporabljal pri izvedbi naročila in so potrebna, da lahko ponudnik uspešno izvede celotno naročilo v sklopu, za 
katerega daje ponudbo):  

 
Vrsta vozila Število 

vozil 
Tehnična oprema (priključki) Uporaba za 

sklop (navesti 
št. sklopa) 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
Druga tehnična sredstva ki jih imamo na razpolago za izvajanje storitev: (navedite) 
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naročnik lahko zahteva dokazila o zagotovljenih tehničnih sredstvih in lastništvu ali leasing najemu. 
 
 
 
Datum, kraj: Žig in podpis gospodarskega subjekta: 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
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OBR-7 
 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI MENIČNE IZJAVE Z MENICO KOT JAMSTVO ZA 
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot izvajalec na javnem naročilu »Izvajanje 
zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 2019/2020, 2020/2021 in 
2021/2022 - PONOVITEV« in pozvani k podpisu pogodbe, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, 
kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti naročniku predložili menično izjavo z 
bianko menico v višini 3.000,00 EUR in veljavnostjo do 30.5.2022, ki jo je naročnik upravičen 
v primeru kršitev pogodbenih obveznosti z naše strani takoj unovčiti. 
 
Menična izjava bo izdana po vzorcu iz razpisne dokumentacije, od katerega ne bo bistveno 
odstopala in ne bo vsebovala dodatnih pogojev za izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil 
naročnik ali nižjega zneska, kot ga je določil naročnik.  
 

 
 
 
 
Datum, kraj: Žig in podpis gospodarskega subjekta: 
 
 
____________________________________ __________________________________ 
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OBR-7a 

 
MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 
 
 
Ponudnik: 
 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 
 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 
 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam Občino Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, da lahko 
podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
za javno naročilo Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 - PONOVITEV, z oznako 430-12/2019-7 skladno z določili razpisne 
dokumentacije za predmetni javni razpis in našo ponudbo, brez poprejšnjega obvestila, izpolni v vseh 
neizpolnjenih delih z zneskom v višini  

3.000,00 EUR 

ter jo na naš račun unovči. 
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko 
dospe, v gotovini. 
 
Menični znesek se nakaže na račun Občine Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, št. SI56 0121 
8010 0016 674. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica 
naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
 
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Občino Destrnik, da predloži menico na unovčenje in izrecno 
dovoljujem banki izplačilo take menice.  
 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih 
mojih računov (domiciliat- naziv in naslov banke  ali drugega plačnika ter št. TRR): 
 
 

 
 

 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in 
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  
Menico se lahko unovči najkasneje do:        30. 5. 2022 
 (datum) 

 
 
Kraj:   Izdajatelj menice:  

Datum: 
   (podpis in žig) 

 
 
 
Priloga: bianco menica 
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OBR-8 
 

POGODBA  
za izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik 

 
 

ki jo skleneta 
 
NAROČNIK: Občina Destrnik, Janežovski Vrh 42, 2253 Destrnik, matična številka: 5882966000, 
davčna številka SI76286193, ki jo zastopa župan Franc Pukšič, (v nadaljnjem besedilu: naročnik) 
 
in 
 
2.  IZVAJALEC: ___________________________ , ki ga zastopa direktor __________________, 
matična številka: _____________________, davčna številka: _________________, številka TRR: 
___________________ odprt pri banki:______________ ( v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 
 

 

UVODNE UGOTOVITVE 

1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 
- je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15 in 14/18)  za oddajo 

javnega naročila Izvajanje zimske službe na območju Občine Destrnik v zimskih sezonah 
2019/2020, 2020/2021 in 2021/2022 - PONOVITEV izvedel postopek oddaje naročila male 
vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 26. 11. 2019 pod oznako JN008240/2019-
W01; 

- je bil na sklopu št. ____ izvajalec z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. __________________ 
z dne _________ izbran kot najugodnejši ponudnik po ponudbi št. _____________ z dne 
_________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe; 

- je odločitev naročnika postala pravnomočna dne __________, 
- sta Razpisna dokumentacija št. __________ z dne ___________ in ponudbena dokumentacija 

osnovi za tolmačenje predmetne pogodbe 
- je izbrani ponudnik kadrovsko in tehnično sposoben izvesti naročilo. 

 
 

PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet pogodbe je izvajanje zimske službe (v nadaljevanju: storitev), v zimski sezoni 2019/2020, in 
sicer za sklop: ________________________________  
(opomba: naveden bo sklop za katerega bo ponudnik izbran),  

 
na naslednjem območju: _______________________  
(opomba: navedena bodo območja sklopa 1 in/ali sklopa 2, za katerega bo ponudnik izbran).  

 
 

CENA STORITVE 
3. člen 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal storitev, ki je predmet te pogodbe, po cenah na enoto mere, ki jo je 
ponudil v svoji ponudbi št. __________ z dne ____________, na podlagi katere je bil izbran.  
 
Cena za izvajanja storitve znaša:  
 

SKLOP   

Cena za 1 km pluženje ceste (asfaltirane in 
makadamske ceste) brez DDV 

 EUR 

Cena za 1 km posipavanja ceste (asfaltirane 
ceste) brez DDV 

 EUR 

Cena za 1 km pluženje in posipavanje (asfaltirane 
ceste) brez DDV 

 EUR 
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Cena za pluženje avtobusne postaje (brez DDV)  EUR 

Cena za pluženje in posipavanje avtobusne 
postaje (brez DDV) 

 EUR 

Cena za pluženje obračališča (brez DDV)  EUR 

znesek DDV (9,5%):  EUR 

SKUPAJ CENA Z DDV   EUR 

 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da se cena izvajanja zimske službe obračunava na kilometer. 
Prevzeto območje izvajanja zimske službe je grafična priloga pogodbe (Sklop 1 in/ali Sklop 2). 
 
 
INFORMATIVNA VREDNOST POGODBE 

4. člen 
 
Pogodbena vrednost storitve za SKLOP št. _____  znaša: 
 

Vrednost pluženja ceste brez DDV:                                                   ____________  EUR 

Vrednost posipavanje ceste brez DDV:                                             ____________  EUR 

Vrednost pluženja in posipavanja skupaj brez DDV:                         ____________  EUR 

Vrednost pluženje in posipavanje avtobusne postaje brez DDV:       ____________ EUR 

Vrednost pluženje obračališča brez DDV:                                          ____________ EUR 

9,5% DDV:                                                                                         ____________  EUR 

SKUPAJ vrednost z DDV                                                                 ____________  EUR 

Z besedo: _______________________________________ evrov __/00 
 
 
Davek na dodano vrednost se obračunava po vsakokratni veljavni zakonodaji. 
 
Informativna vrednost pogodbe za predmetni sklop je določena na podlagi ponudbenega predračuna, 
in sicer izhaja iz naslednjih postavk:  

- število kilometrov po razpisni dokumentaciji za posamezni sklop,  
normativ za pluženje in posipanje cest je 2,5 km/h, za pluženje 3 km/h in za posipavanje je 5 km/h (za 
vsa izvajanja  obojestransko).  

- cene za en obratovalni kilometer. 
 
Končna pogodbena vrednost posameznega sklopa bo znana po končnem obračunu izvedenih storitev.   
 

OBDOBJE IZVAJANJA STORITVE 
5. člen 

 
Izvajalec bo za naročnika izvajal zimsko službo na občinskih cestah v času od nastanka zimskih razmer, 
ki predvidoma trajajo od 15. 11. do 15. 3., oziroma ko bo glede na vremenske razmere to potrebno 
(možen pričetek pred navedenim rokom in zaključek po navedenem roku). 
Predviden začetek izvajanja del v zimski službi je glede na vremenske razmere z začetkom zimske 
sezone v letu 2019/2020, predviden konec izvajanja del v zimski službi je 15. 3. 2020, oziroma ko bo 
glede na vremenske razmere to potrebno. 

OBRAČUN IZVEDENIH DEL IN PLAČILNI POGOJI 
 

6. člen 
 
Opravljena dela izvajalec obračuna mesečno po ceni za kilometer iz predračuna ob upoštevanju 
dejansko izvršenih količin. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 
 
Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu. 
 
Izvajalec bo naročniku do vsakega 8. v mesecu za pretekli mesec izstavil e-račun za vse storitve 
opravljene v preteklem mesecu. 
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K računu mora biti priložena specifikacija opravljene storitve, ki je podlaga za izstavitev računa in bo 
omogočala naročniku nadzor nad opravljeno storitvijo.  
 

7. člen 
 
Naročnik bo izvajalcu plačal račun v roku 30 dni od uradnega datuma vsakega prejetega e-računa, na 
transakcijski račun izvajalca številka SI ___________________________ pri __________________.  
 
V primeru reklamacije se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije.  
 
Naročnik predmetno javno naročilo financira iz proračuna Občine Destrnik, proračunske postavke 04008 
– Zimska služba na JP in LC. 
 
 
SESTAVNI DELI POGODBE: 

8. člen 
 
Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge: 
- priloga 1: Ponudba št. ___________ z dne_________. 
 
 
PODIZVAJALCI: 
 
(Opomba: Določbe navedene v tem delu bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec 
nastopal skupaj s podizvajalci. V nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe, ki se nanaša na 
izvajanje storitev s podizvajalci, črta). 

xx. člen 

Izvajalec bo pogodbene storitve izvajal samo s podizvajalci, navedenimi v obrazcih ponudbe, ki se 
nanašajo na podizvajalce in so priloga te pogodbe. 

xx. člen 

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah informacij iz drugega 
odstavka 94. člena ZJN-3 in jim poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po 
spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev, mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. 
člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju ZJN-3) skupaj z 
obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev; 
- izpolnjene obrazce »Izjava za ostale gospodarske subjekte v ponudbi« novih podizvajalcev in 

ostala zahtevana dokazila za nove podizvajalce, v skladu z razpisno dokumentacijo, na podlagi 
katere je bilo naročilo oddano izvajalcu; 

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva. 
 

xx. člen 
 
V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.  
 

xx. člen 
 
Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni 
dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen v tem členu, ima 
pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo, 
kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku 
dolžni dati verodostojne podatke.  
 

xx člen: 
 
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so 
obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno 
plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu 
obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca (-cev), ki so opravljali storitve po neposredni 
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pogodbi.  
 
/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 
(šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, 
da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega 
naročila. 
 
 
OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

9. člen  
 
Naročnik se obvezuje: 
- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo 

izvedbe storitev potrebne, 
- zagotoviti posipni material, 
- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo, 
- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele 

vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti, 
- izvesti svoje plačilne obveznosti iz pogodbe. 
 
 
OBVEZNOSTI IZVAJALCA: 

10. člen  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo: 
- dela po tej pogodbi opravil z ustrezno mehanizacijo, strokovno, kvalitetno, upoštevajoč  predpise, ki 

urejajo javne ceste, varnost v cestnem prometu, vzdrževanje javnih cest ter druge, predvsem pa v 
skladu z veljavnimi predpisi ter v skladu s strokovnimi navodili odgovornega zaposlenega v občinski 
upravi ter predpisanimi normativi;  

- v času trajanja zimske službe stalno dosegljiv naročniku na telefonski številki ____________, v 
kolikor je zadržan ali nezmožen za delo, je o tem nemudoma dolžan obvestiti naročnika, ter v 
soglasju z naročnikom poskrbeti za nadomeščanje; 

- pričel s pluženjem, ko bo na vozišču 10 cm snega, po prioritetnem vrstnem redu in na klic. Pri 
pluženju snega debeline manj kot 10 cm in preventivnega posipavanja mora izvajalec pridobiti 
soglasje naročnika; 

- ves čas trajanja te pogodbe izvajal storitev nepretrgano, kontinuirano, skladno z zahtevami naročnika 
in glede na vremenske razmere, na katere je vezana storitev;  

- zagotavljal svoja vozila, ki morajo biti ustrezna za storitev po tej pogodbi, imeti morajo vso potrebno 
opremo, gorivo, maziva in vso ostalo opremo, ki se zahteva skladno s predpisi, ki urejajo področje 
storitve, ki je predmet te pogodbe.  Izvajalec jamči, da so vozila v tehnično brezhibnem stanju, redno 
servisirana, z veljavno registracijo in ustrezno zavarovana pri zavarovalnici. Izvajalec je v celoti 
odgovoren za stanje vozil in tehnične opreme in iz tega naslova naročnik ne nosi nobene 
odgovornosti ali škode;  

- svojemu osebju, ki opravlja storitev po tej pogodbi, priskrbel delovno opremo in bo v celoti odgovoren 
za njihovo varnost. Naročnik iz tega naslova ne nosi nobene odgovornosti.  

- v roku najkasneje 7 dni po izvršitvi dela dal v potrditev poročilo o opravljenih urah pluženja občinski 
upravi. V primeru, da prevzemnik dela tega ne stori, mu naročnik za morebitne sporne količine ni 
dolžan poravnati stroškov za izvajanje del,  

- namestil GPS sledenje, ki mu ga bo dal naročnik in ga vključi ob prihodu v Občino in izključi ko 
zapusti območje Občine. 

11. člen 
 
V primeru, da izvajalec pri izvajanju storitev po tej pogodbi povzroči prometno nesrečo, drugo nesrečo 
ali pa stori prometni prekršek, naročnik iz tega naslova ne nosi nobene materialne ali odškodninske 
odgovornosti.  
 
Za strokovno in v skladu z veljavnimi predpisi izvedbo storitve na vseh prevzetih odsekih občinskih cest 
po tej pogodbi, je v celoti odgovoren izvajalec sam.  
 

12. člen 
 
V primeru, da pri izvedbi storitve pride do poškodovanja oziroma uničenja lastnine pravnih oseb ali 
občanov ali drugega škodnega dogodka, je izvajalec na svoje stroške dolžan škodo odpraviti oziroma 
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prizadetemu poravnati vso nastalo škodo. Naročnik iz tega naslova nima nikakršnih obveznosti niti do 
izvajalca niti do tretje osebe.  
 

13. člen 
 

Če naročnik ugotovi, da izvajalec ne opravlja dela v skladu z zahtevami naročnika in določili te pogodbe, 
na nepravilnost ali kršitev pisno opozori izvajalca.  
 
Če izvajalec kljub pisnemu opozorilu stori ponovno kršitev oziroma storitve po tej pogodbi še vedno ne 
izvaja v skladu z zahtevami naročnika, naročnik lahko takoj odstopi od te pogodbe.  
 

14. člen 
 
Izvajalec je dolžan posipni material, ki ga zagotovi naročnik, uporabljati samo na območju, ki je določen 
s to pogodbo in ga ne sme uporabljati na drugih območjih ali za druge naročnike. V primeru kršitve je 
izvajalec dolžan naročniku povrniti vso nastalo škodo in mu plačati porabljen posipni material.  
 
 
VARSTVO PRI DELU: 

15. člen 
 
Izvajalec del je dolžan v času izvajanja pogodbenih obveznosti upoštevati vse zakonske in druge 
predpise ter določbe o varstvu pri delu. 

 
 
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK: 

16. člen 
 
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ............................................, e-mail: .................................. 
 
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje 
te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika. 
 
Pooblaščeni predstavnik naročnika je ..........................................., e-mail: ................................. 
 
Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na 
izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja 
pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe 
dolžan dajati. 
 
Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3) 
delovnih dni po zamenjavi. 
 

17. člen 
Način komunikacije 
 
Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti, 
ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek storitve, 
potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe. 
 
Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. 
 
Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to 
pogodbo. 
 
Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na 
elektronske naslove, navedene v 16. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju. 
 
 
FINANČNA ZAVAROVANJA  
 

18. člen 
Oblika in namen finančnih zavarovanj  
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Finančna zavarovanja morajo biti izdana v obliki menice. 
  
Namen finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pokritje vse škode, ki je 
naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti s strani izvajalca.  
 

19. člen 
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  
 
Izvajalec mora najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe, naročniku izročiti finančno 
zavarovanje kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer bianco menico skupaj z 
menično izjavo v vsebini, ki je skladna z vzorcem naročnika, ki vsebuje pooblastilo za njeno izpolnitev 
in unovčitev brez protesta in s klavzulo »ne po odredbi«. 
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči pod naslednjimi 
pogoji:  
- če bo izvajalec kršil pogodbene obveznosti;  
- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca. 
 
Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 3.000,00 EUR. 
 
Trajanje finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 30.5.2022. 
 
 
ODSTOP OD POGODBE  

20. člen 
Splošno o odstopu od pogodbe  
 
Katerakoli od pogodbenih strank lahko zaradi hujših kršitev pogodbenih obveznosti s strani druge 
pogodbene stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, v katerem je naveden primeren rok za 
odpravo kršitev, odstopi od te pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati 
medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.  
 

21. člen 
 

Izvajalec ima pravico zahtevati razvezo pogodbe v naslednjih primerih : 
- če z deli ne more pričeti po krivdi naročnika v dogovorjenem roku, 
- če se dela prekinejo na zahtevo naročnika oz. po njegovi krivdi, 
- če naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih plačil obveznosti za več kot 30 dni. 
 
Naročnik ima pravico razveze pogodbe v primerih, če izvajalec: 
- ne izpolnjuje določil te pogodbe,  
- uporablja tehnična sredstva, ki ne ustrezajo izvajanju storitve po tej pogodbi,  
- namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na javni lastnini ali lastnini tretjih oseb,  
- ne upošteva navodil naročnika v zvezi z izvajanjem storitve po tej pogodbi,  
- ne upošteva pisnega opozorila s strani naročnika. 

 
22. člen 

 
Prepoved prenosa ali delnega odstopa pogodbe  
 
Nobena stranka ne sme odstopiti celotne pogodbe ali dela pogodbe tretji osebi, ki ni pogodbena stranka, 
brez predhodnega pisnega soglasja druge pogodbene stranke, razen morebitnih pravic do zneskov, ki 
so že zapadli ali bodo zapadli v okviru te pogodbe.  
 
 
POSLOVNA SKRIVNOST  

23. člen 
Varovanje poslovne skrivnosti  
 
Izvajalec in naročnik se zavezujeta, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in 
druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja 
pogodbe oziroma dlje, če je glede narave dokumentov to smiselno.  
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Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določita izjeme od te določbe. 
 
 
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

24. člen 
 
Izvajalec se obvezuje, da ne bo obljubil, ponudil ali dal kakšne nedovoljene koristi (darila ali plačila v 
denarju, ali kakem drugem dragocenem predmetu), posredno ali neposredno kakemu funkcionarju, 
uslužbencu ali drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu, oziroma katerikoli 
politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako napeljeval takega 
funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi svojega položaja ali 
k vplivanju na odločitev naročnika, da bi s tem: 

- pridobil posel 
- sklenil posel pod ugodnejšimi pogoji 
- vplival na opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 
- vplival na drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi županu, funkcionarju, zaposlenemu ali drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 
V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule je že sklenjena pogodba nična. 
 
 
RAZVEZNI POGOJ 

25. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  
o delovnim časom,  
o počitki,  
o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov 

delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena 
globa za prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev 
oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu 
izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in 
določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z 
dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve 
nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca. 
 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, 
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
 
SPOŠNE DOLOČBE: 
 

26. člen 
Spremembe pogodbe  
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni 
stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače. Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane 
neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim 
bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba. 

 
27. člen 

Reševanje sporov 
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Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta poskušali vse spore iz te pogodbe rešiti sporazumno. V 
kolikor sporazum med strankama ne bi bil mogoč, se dogovorita, da bo o sporih iz pogodbe odločalo 
stvarno pristojno sodišče na Ptuju. 
 

28. člen 
Število izvodov pogodbe 
 
Ta pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 2 (dva) izvoda, naročnik 
pa tri (3) izvode. 
 

29. člen 
Datum sklenitve pogodbe 
 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank in velja za čas veljavnosti, kot je 
opredeljeno v pogodbi. 
 
 
Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pridobitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Dne,____________                                                                            Dne,____________ 
 
 
Številka: 430-12/2019- 
 
Naročnik:                                                                                                            Izvajalec: 
Občina Destrnik       
Franc PUKŠIĆ, župan 
                                                                                      

 
            


