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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Naročnik javno podjetje Komunala Koper, d.o.o.- s.r.l.,  Ul.15.maja 4, 6000 Koper,  skladno  z 
določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/2006 s spremembami, v nad. ZJN-2 na 
podlagi javnega razpisa po postopku s pogajanji po predhodni objavi, vabi ponudnika, da v 
skladu z zahtevami in pogoji iz tega povabila in navodil, oddajo ponudbo za naslednji predmet 
javnega naročila : 
 

2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami 
 

Ta javni razpis je izdelan na podlagi pogojev in zahtev naročnika Komunala Koper d.o.o.- s.r.l.. 
V primeru, da določeno razmerje, obveznost, obvezne pogoje ali ravnanja kateregakoli 
udeleženca postopka ni ali ni v celoti urejeno v tem razpisu, veljajo neposredno določila 
veljavnih predpisov, ki urejajo postopke in ravnanja udeležencev v postopkih javnega 
naročanja ali so v zvezi s temi postopki. 
 

II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
1. Dokumenti, ki jih mora vsebovati ponudba 
 

1. Obrazec ponudbe 
 2. Obrazec cenovne tabele 
3. Obrazec izjave za pridobitev osebnih podatkov 
4. Obrazec izjave o popravku računskih napak 
5.. Obrazec bančne garancije za zavarovanje resnosti ponudbe  
6. Obrazec izjave o samostojni izvedbi del ali navedba   
    podizvajalcev 
7. Obrazec izjave o zagotavljanju sposobnosti (vključno z obrazci BON-1 in BON-2 ) 
8. Obrazec izjave o dobavah vozil z nadgradnjami za pobiranje in odvoz 
9. Obrazec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
10. Vzorec pogodbe 
 
Vsi obrazci morajo biti izpolnjeni skladno z zahtevami iz razpisa ter podpisani in žigosani s 
strani ponudnika oziroma zastopnika ali pooblaščenca ponudnika. Referenčna potrdila 
podpišejo in žigosajo pooblaščene osebe referenčnega naročnika. Ponudnik mora predložiti 
tudi z njegove strani potrjen obrazec bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
 
Vzorec pogodbe 
Vzorec pogodbe ponudnik oziroma zastopnik ali pooblaščenec ponudnika podpiše in žigosa na 
mestu za podpis pogodbe.    
 

2. Navodila za izdelavo ponudbe 
 

2.1 Opredelitev in obseg  javnega naročila  
 
Predmet javnega naročila je nakup: 2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi 
emisijami. 
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OPIS BLAGA: Zahteve in pogoji glede tehničnih karakteristik.  
Zahteve predmeta naročila, ki morajo biti izpolnjene, da se ponudba ugotovi kot pravilna: 
 
TEHNI ČNE ZAHTEVE ZA ŠASIJO 
 
Osnovne zahteve:   
Komunalno prirejena 2-osna šasija pripravljena za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4x2. 
Šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU. 
 
Tehnični podatki : 
 
Nosilnost: 
Tehnična dovoljena teža min. 19.000 kg.  
Nosilnost sprednje osi min. 7.500 kg.   
Nosilnost zadnje osi min. 13.000 kg.   
 
Motorni del : 
Vrsta motorja - diesel, Euro 6.    
Moč motorja min 360 KM. 
Prostornina motorja min 10500 ccm. 
Navor min. 1.800 Nm.  
Elektronsko upravljanje motorja. 
Elektronski omejevalec hitrosti. 
Omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30 km/h) in zapora vzvratne vožnje. 
Vserežimski regulator.  
Krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov. 
Rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min. 290 l. 
Pojačana motorna zavora, večstopenjska, min. moč zaviranja 340 kW. 
Izpuh stransko. 
Motorni odgon z elastično sklopko. 
 
Menjalnik :         
Avtomatizirani menjalnik, min. 12-stopenjski. 
Hladilnik menjalniškega olja ali podobna naprava za hlajenje olja. 
Ustrezno prestavno razmerje.  
 
Diferencial 
Zapora diferenciala na zadnji osi. 
 
Zavorni sistem: 
Zračni zavorni sistem s sušilcem zraka. 
Disk zavore na sprednji in zadnji osi. 
ABS. 
Sistem proti zdrsavanju koles pri speljevanju ASR. 
Elektronski stabilizacijski program ESP. 
Postajna zavora za smetarsko vozilo.  
 
Krmilni mehanizem:   
Hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu. 
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Kolesa in vzmetenje:   
Stabilizator na sprednji in zadnji osi.  
Pnevmatike z ustreznim profilom. 
Rezervno kolo. 
Parabolično vzmetenje spredaj in zračno zadaj. 
Plastični blatniki z lovilci nečistoč spredaj in zadaj. 
 
Elektri čne naprave: 
Baterije 2 x 12 V / min. 220 Ah. 
Generator 28 V, min. 100 A. 
 
Kabina:                
Kompaktna kip kabina. 
Min. 300 mm prostora za odlaganje med sedeži in zadnjo steno kabine.  
Ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala. 
Ogledalo za rampo. 
Električni pomik stekel. 
Klimatska naprava. 
Loputa na strehi kabine. 
Zadnja stena kabine brez oken. 
Zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan. 
Sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež z naslonom za glavo in 
varnostnim pasom. 
Komplet sedežnih prevlek (snemljive). 
Senčnik nad vetrobranskim steklom.  
Digitalni tahograf za dva voznika. 
Meglenke. 
Luči za dnevno vožnjo. 
Rotacijske luči na strehi kabine. 
Opozorilni signal za vzvratno vožnjo. 
Kazalnik menjanja prestav ali merilnik vrtljaja motorjev. 
Računalniški prikazovalnik podatkov – DISPLAY v slovenskem jeziku. 
Centralno zaklepanje. 
Obvezna oprema vozila (gasilni aparat, varnostni trikotnik, komplet prve pomoči, baterijska 
svetilka). 
Dvigalka in pripadajoče orodje. 
Radio s CD predvajalnikom in bluetooth povezavo.      
Barva – bela .  
 
Okvir šasije: 
Razdalja med 1. in 2. osjo od 3.800 do 3.900 mm.  
Stranska bočna zaščita na medosju.  
Podložna zagozda, 2 x.  
 
Garancijske zahteve:Splošna garancija min. 24 mesecev,  
 
Servisiranje: 
Servis v Sloveniji.   
Dobava rezervnih delov v največ 48 urah.  
Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila. 
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TEHNI ČNE ZAHTEVE ZA NADGRADNJO  
 
Osnovne zahteve  
Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s Pravilnikom o varnosti strojev in 
harmoniziranim standardom SIST EN 1501. 
Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih odpadkov, manjših kosovnih in 
ločeno zbranih frakcij odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki ipd).  
Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani. Odpadki se nakladajo mehansko 
preko vsipnega roba v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne v keson 
vozila. Vrata se vertikalno odpirajo.  
Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat. Vrata so opremljena z 
stresalnim mehanizmom.  
Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo osnih obremenitev. 
 
Keson:  
Celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi. 
Stranice kesona ustrezno ojačane in prekrite z ravnimi ploščami iz aluminija.  
Pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu s priporočili proizvajalca šasije. 
Dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji.  
Maksimalna širina kesona 2,5 m.  
Sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.  
 
Iztisna plošča:  
Vodena s pomočjo bočnih vodil. 
Pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s teleskopskim cilindrom. 
Avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega efekta zaradi preseganja tlaka 
stiskanja.  
Avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat – preprečuje nasedanje vrat na iztisno 
ploščo.  
 
Vrata:  
Korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdote min. 400 
HB (Hardox 400 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 8 mm. 
Avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju in zapiranju vrat.   
 
Mehanizem stiskanja:  
Mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno 
ploščo. 
Obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz visokokvalitetnega jekla odpornega 
na obrabo trdota min 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent).  
Pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi hidravličnimi cilindri v naslednjem 
zaporedju: odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče, zapiranje potisne plošče in dvig 
drsne plošče.  
Hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani na  zunanji strani zadnjih vrat.  
 
Sistem stiskanja:  
Ročni sistem stiskanja »MAN«. 
Avtomatski sistem z enojnim ciklom »SINGLE«.        
Avtomatski sistem s kontinuiranim ciklom »AUTO«.  
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Tesnjenje :  
100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat. 
 
Stresalni mehanizem: 
Montiran na nihajnih vratih za lažji dostop do stiskalnega mehanizma v času vzdrževalnih del. 
Omogoča praznjenje zabojnikov skladno s standardom EN840/1, -2, -3. 
Deljena zobniška letev za neodvisno praznjenje dveh posod hkrati. 
Avtomatski, polavtomatski in ročni način delovanja. 
Proporcionalno krmiljenje. 
Delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja oz. brez potrebe po povišanju 
vrtljajev motorja. 
Avtomatska prilagoditev hitrosti praznjenja zabojnika. 
Avtomatska nastavitev višine zobniške letve glede na tip zabojnika. 
Avtomatsko otresanje zabojnika (možnost izbire: enkratno, dvakratno, izključeno). 
Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/1, 5 - 7 sekund. 
Čas praznjenja zabojnika (dvig/spust) po EN 840/2, -3, 10 - 12 sekund. 
Deljen naslon za zabojnik, hidravlično krmiljen. 
Avtomatska nastavitev naslona glede na tip zabojnika in neodvisno delovanje leve oz. desne 
strani. 
Oddaljenost spodnjega roba stresalnega mehanizma od tal (izhodiščni položaj za praznjenje 
zabojnika 120l) min. 300 mm. 
Protihrupno zaščitno ohišje. 
Protiprašna zaščita. 
CAN BUS krmilni modul. 
CleANopen komunikacijski protokol. 
Prikaz delovnih podatkov in servisnih intervalov. 
 
Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti :  
Kapaciteta nadgradnje minimalno 14,0 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1. 
Kapaciteta korita minimalno 2,0 m3, računano v skladu s SIST EN 1501-1. 
Maksimalni previs nadgradnje 3.200 mm. 
Maksimalna dolžina vozila 8.600 mm. 
Vse dejanske mere vozila podati v prilogi.  
Izračun obremenitev osi podati v prilogi.  
Maksimalna višina vozila 3.600 mm.  
 
Varnostne zahteve:  
Vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem varnostnim zahtevam 
navedenim v standardu SIST EN 1501.  
 
Komande:  
Vse komande potrebne za delovanje nadgradnje. 
Avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat. 
Dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat ter praznjenje kesona v kabini vozila.  
Dodatne komande za ročno kontrolo delovanja mehanizma stiskanja.  
 
Hidravli čni sistem:  
Dvojna krilna črpalka. 
Samodejni izklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v vozni položaj.  
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Samodejni vklop hidravlične črpalke s prestavitvijo menjalnika v nevtralni položaj.  
Elektromagnetna sklopka.  
 
Elektri čni sistem:  
Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu sistemu šasije. 
Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma krmiljene preko CAN-BUS krmilnega 
modula na osnovi CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora  
dovoljevati vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, ki prav tako temeljijo na CleANopen 
komunikacijskem protokolu (npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…). 
Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila (v slovenskem jeziku), najmanj z naslednjimi 
funkcijami:  
Izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov.  
Prikaz statusa delovanja. 
Števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni).  
Števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni).   
Števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni).  
Prikaz napak v delovanju.  
Prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala.  
Shranjevanje napak v spominski modul.  
Prikaz statusa posameznih digitalnih oz. analognih vhodov in izhodov.  
Možnost individualne nastavitve parametrov.   
 
Mazanje:  
Avtomatsko centralno mazanje vodil in gibljivih delov stiskalnega mehanizma. 
  
 
Zaščita:  
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). 
Barva nadgradnje bela.  
 
Ostalo:  
Rumena rotacijska luč zadaj levo in desno v LED tehniki. 
Dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki.  
Zadnje zgornje luči v LED tehniki. 
Opozorilni signal, ko je keson poln.  
Števec obratovalnih ur hidravlične črpalke.  
Gumijast blatnik po celi širini vrat. 
Protiprašna zaščita. 
Zabojček za orodje. 
Nosilec za metlo in lopato. 
Zaprt televizijski sistem z LCD zaslonom in delovno kamero, barvni.  
Servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora za iztisno ploščo. 
Lovilec izcednih vod na spodnjem delu korita s krogličnim izpustnim ventilom. 
Strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje prehod odpadkov za iztisno 
ploščo. 
Dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni za prevoz delavcev v skladu z 
zahtevami SIST EN 1501.  
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Garancijske zahteve: 
Splošna garancija min. 24 mesecev.  
 
Servisiranje: 
Servisiranje nadgradnje na lokaciji naročnika. 
Dobava rezervnih delov v največ 48 urah. 
Dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena min. 10 let od prevzema vozila. 
 
Dobavni rok: 
- Dobava vozila z nadgradnjo je največ 7 mesecev od dneva podpisa pogodbe. 
 
 
2.2  Jezik  
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem 
jeziku izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije. 
Če ima ponudnik sedež v tuji državi, mora ponudnik predložiti uradno listino, s katero 
ponudnik dokazuje pogoj za priznanje sposobnosti ( poglavje III), ki jih skladno s pravili 
posamezne države, izda pristojni organ. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni 
v slovenski jezik, prevodi pa overjeni s strani sodno zapriseženega prevajalca ali neoverjeni 
prevodi z izjavo ponudnika, da jamči za pravilnost prevoda.  
 
 
2.3  Predložitev ponudbe 
Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 
primerna ter bo vsebovala vse, v tem navodilu in razpisni dokumentaciji zahtevane dokumente 
in izpolnjene obrazce oziroma izjave in sredstva zavarovanja ter morebitne druge zahtevane 
podatke. Ponudnik mora, če želi uspešno konkurirati v postopku izbire izpolnjevati vse pogoje 
sposobnosti iz obrazca o zagotavljanju sposobnosti (obrazec št. 7). Vse prepozne ponudbe bo 
naročnik izločil iz nadaljnjega postopka ter jih neodprte vrnil ponudnikom. 
 
Vse zahtevane navedbe, izjave, izvršnice ali garancije, vzorce, obrazce, pogodbe in ostale 
dokumente, ki so navedeni oziroma priloženi razpisni dokumentaciji, je potrebno dostaviti v 
ponudbi naročniku izpolnjene z neizbrisnim črnilom in podpisane s strani osebe, ki je zakoniti 
zastopnik oziroma je nedvoumno pooblaščena s strani ponudnika (razen v primeru, da je 
izrecno drugače določeno).  
 
 
Variantne ponudbe : 
 
 
K osnovni ponudbi skladno z razpisno dokumentacijo lahko ponudnik ponudi tudi finan čni 
aranžma v smislu finančnega leasinga in sicer: 
kot ponudbo prodaje/nakupa predmeta javnega naročil po sistemu finančnega leasinga od 
konkretne družbe-ponudnika leasinga 
 
Taka ponudba se bo štela kot variantna ponudba.  Drugačne variantne ponudbe niso dopustne 
oziroma se ne bodo upoštevale. 
 
V morebitni variantni ponudbi skladno s to točko je treba navesti naslednje podatke:  
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Za financiranje nakupa z obliko finančnega leasinga: 

navedba leasingodajalca 

vrednost predmeta leasinga (DDV vključen) 

višina pologa 

doba financiranja (max. pet let) 

obrestna mera 

mesečni najem/obrok 

stroški odobritve financiranja  

oblika in strošek zavarovanja 

skupna vrednost leasinga 

 
 
Skupna ponudba: 
Ponudbo na javni razpis lahko poda tudi več oseb skupaj, ki vložijo skupno ponudbo za 
pridobitev javnega naročila (skupina gospodarskih subjektov). V tem primeru morajo vsi 
partnerji skupne ponudbe pri ponudbi predložiti izjavo, da bodo v primeru izbora na tem 
javnem razpisu predložili ustrezni akt o skupni izvedbi naročila. V primeru, da skupno 
ponudbo predloži en ponudnik iz skupine, mora predložiti pooblastilo ostalih partnerjev za 
podpis ponudbe in ostalih dokumentov ponudbene dokumentacije, ki jih podpisuje v imenu 
skupine.  Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila bo moral natančno opredeliti naloge in 
odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo javnega naročila in nosilca izvedbe. V skupni 
ponudbi mora biti razvidno, katera dela prevzema vsak izvajalec. Ne glede na predložitev 
skupne ponudbe, partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.  
 
V primeru, da skupina izvajalcev predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev 
(osnovna sposobnost ponudnika) ugotavljal za vsakega izvajalca posamično. Vsi ponudniki v 
skupini morajo predložiti podpisano in žigosano izjavo obrazca o zagotavljanju sposobnosti 
(obrazec št. 7). Ugotavljanje pogojev za izvajanje dejavnosti, dovoljenja, vpisi v ustrezne 
evidence in registre, obvezno članstvo v organizacijah ali združenjih pa se ugotavlja za vsakega 
ponudnika posamično glede na dela oziroma storitve, ki jih bo dejansko izvajal. 
 
Podizvajalci: 
Ponudnik lahko dela izvaja sam ali s podizvajalci. Podrobneje o tem, kdo šteje skladno z 
zakonom in tem razpisom za podizvajalca je obrazloženo v besedilu obrazca št. 6. V primeru, 
da ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, v celoti odgovarja naročniku za izvedbo 
javnega naročila ne glede na to, kdo je dejansko izvajal posamezna dela.  
Podizvajalec ne sme sodelovati pri izvedbi javnega naročila, če ima na dan, ko je bila oddana 
ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, 
neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov 
v vrednosti 50 EUR ali več. 
 
 
 
 



 

 11

2.4. Cena  
 
Cena mora biti v EUR brez DDV (vpisana na dve decimalni mesti) glede na pogoje in opis 
storitev tega razpisa. Ponudnik mora ponuditi in vpisati ceno, ki vključuje vse elemente, ki 
vplivajo na njen izračun ter upoštevati vse zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije. 
Morebitne dodatne popuste mora ponudnik upoštevati že v ponudbeni ceni. Na predloženem 
obrazcu cenovne tabele (obrazec št. 2) mora biti razvidna skupna vrednost ponudbe za blago. 
Na obrazcu ponudbe (obrazec št.1) se vpiše cena iz cenovne tabele z besedami. Cena mora biti 
fiksna in nespremenljiva za ves čas dobave blaga.  
 
Ponudnik mora v ponudbi že upoštevati tudi vse dodatne pogoje, ki izhajajo iz razpisne 
dokumentacije, četudi ti v ponudbi in ponudbenem predračunu niso izrecno poudarjeni. 
Izdelovalec mora v ponudbeno ceno všteti tudi tiste stroške, ki lahko nastanejo zaradi 
spremenjenih ali sicer veljavnih pravno - tehničnih predpisov in zaradi drugih nalog, ki 
jih je potrebno izvesti za uspešno izpolnitev predmeta javnega naročila, čeprav jih 
naročnik ni navedel. 
 
OPOZORILO: Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe podrobno prouči razpisno 
dokumentacijo. Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali 
neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni 
dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na 
celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel. 
 
 
2.5  MERILA ZA IZBOR 
 
Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe 
 
1.) Ponudbena vrednost (delež 98%) 
 
Merilo upošteva ponudbeno vrednost, delež merila znaša 98 % in določa maksimalno število 
točk 98. 
 
Izračun: (NAJNIŽJA PONUDBENA CENA/PONUDBENA CENA)*98  
 
Najnižja ponudbena cena = 98 točk 
 
2.) Ostala merila (delež 2 %) 
 
a) Uporaba obnovljivih virov energije: DA = 1 točka 
      NE = 0 točk 
 
b) Nižje emisije hrupa do 70 dB/A: DA = 1 točka 
      NE = 0 točk 
 
Največje število točk je 100. Najugodnejši je ponudnik, ki doseže največje število točk. 
Najmanj ugoden je ponudnik z najmanjšim številom točk, ostali pa so razporejeni med njima 
glede na doseženo število točk. Najcenejša ponudba ni nujno najugodnejša.  
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2.6.Zavarovanja (bančne garancije)   
 
Ponudnik mora predložiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancija za resnost ponudbe 
t.j. bančna garancija na prvi poziv (obrazec št. 5) v višini 6.000,00 EUR, ob predložitvi 
ponudbe. Garancija mora veljati 90 dni po odpiranju ponudb. Bančna garancija za 
resnost ponudbe mora biti izdana najkasneje na dan predložitve ponudbe.  
Garancija zapade v korist naročnika v primerih določenih v tej razpisni dokumentaciji.  
 
V primeru vložitve zahtevka za revizijo mora ponudnik, na poziv naročnika, podaljšati rok 
veljavnosti bančne garancije za resnost ponudbe. 
 
Ponudnik mora v roku veljavnosti te garancije skleniti pogodbo in izročiti garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Ponudnik mora predložiti tudi potrjen obrazec (obrazec št. 8) bančne garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti (nepreklicna garancija na prvi poziv). V primeru izbire dane 
ponudbe mora ponudnik od ustrezne banke pridobiti nepreklicno in brezpogojno bančno 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % od pogodbene vrednosti 
(Z DDV)) izpolnjeno in potrjeno v vsebini in obliki kot izhaja iz priloženega  obrazca. 
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik izročiti 
naročniku najkasneje  v desetih delovnih dneh od sklenitve pogodbe. Po predložitvi popolne 
bančne garancije za dobro izvedbo, naročnik vrne izbranemu ponudniku bančno garancijo za 
resnost ponudbe. Ob ne predložitvi garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, 
da ponudnik odstopa od sklenitve pogodbe, t.j. od javnega naročila, zato zapade garancija za 
resnost ponudbe, ki jo naročnik unovči. 
 
Naročnik lahko uporabi garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izbrani 
ponudnik ne izpolni v celoti določil pogodbe, če dela v nasprotju z določili razpisne in 
ponudbene dokumentacije, oziroma če ne upošteva navodil pooblaščene osebe naročnika. 
 
Veljavnost garancije: vsaj en dan po dobavi obeh vozil. Če se med trajanjem pogodbe 
spremenijo roki za dobavo blaga, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija, oziroma 
podaljšati njena veljavnost. 
 
2.7  Varovanje podatkov 
 
 
Naročnik bo varoval zaupnost podatkov v skladu z  ZJN- 2, zakonom o varstvu osebnih 
podatkov in drugimi veljavnimi predpisi, ki urejajo varovanje podatkov. Ponudnik naj obrazce, 
izjave ali podatke, za katere meni, da so zaupni oziroma poslovna skrivnost, da jih kot take 
nedvoumno označi. Ob tem naročnik opozarja, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost 
ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb, oziroma na podlagi predpisov o javnem 
naročanju ne sodijo pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost. 
 
2.8 Pojasnila 
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Potencialni ponudniki, ki bodo zahtevali pojasnila o ponudbeni dokumentaciji, morajo 
svojo zahtevo podati naročniku preko PORTALA JAVNIH NAROČIL skladno z veljavnimi 
predpisi.  
 
Zaprosilo za pojasnilo morajo ponudniki poslati pravočasno. Naročnik bo štel, da je zaprosilo 
podano pravočasno, če bo vprašanje objavljeno preko portala najmanj 6 dni pred iztekom roka 
za oddajo ponudb. Naročnik bo pisni odgovor poslal v roku najmanj 3 dni pred iztekom roka za 
oddajo ponudb preko portala javnih naročil. 
 
Naročnik si v skladu z določili ZJN-2 pridržuje pravico spremeniti ali dopolnit i razpisno 
dokumentacijo. Take spremembe ali dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatka k razpisni 
dokumentaciji in jih objavil na portalu javnih naročil. V primeru obsežnejših sprememb šest dni 
ali manj pred rokom za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno 
podaljšal rok za oddajo ponudb. 
 
Kakršnokoli posredovanje ponudnika pri naročniku in vplivanje nanj, ki ni skladno z 

ZJN-2, med objavo razpisa JN, postopkom pregledovanja, obrazložitve, ocenjevanja 
in primerjave ponudb ter pri odločanju glede sklenitve pogodbe ima za posledico 
zavrnitev njegove ponudbe. 

 
3. Način in roki za oddajo ponudbe 

 
Ponudnik mora predložiti zapečateno kuverte s ponudbo, na kateri je na naslovni strani 
napisan naslov naročnika ter vidna oznaka "Ne odpiraj – ponudba za javni razpis za :  
 
2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami. 
 
.Na hrbtni strani morata biti navedena ime-firma in točen naslov ponudnika.  
 
Ponudbe, ki ne bodo prispele pravočasno se bodo kot nepravočasne zavrnile.  
 
Upoštevali bomo tiste ponudbe, ki bodo predložene ali ki bodo prispele najkasneje do dne  
10.5.2016 do 11 ure, na Komunalo Koper, d.o.o. - s.r.l.,  Ul. 15.maja 4, 6000 Koper.  
 
Ponudba mora veljati 90 dni po datumu roka za oddajo ponudb. Oziroma do sklenitve 
pogodbe ali drugačnega zaključka postopka javnega naročila.  
 
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške za sodelovanje v tem postopku. 
 

4. Odpiranje ponudb in odločitev naročnika 
 
4.1  Odpiranje ponudb in rok za odločitev 
Komisija naročnika bo odprla ponudbe predvidoma dne : 11.5.2016 ob 10 uri  v sejni sobi 
Komunale Koper, Ul. 15.maja 4, 6000 Koper. Naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji 
naročila najkasneje v 30 dneh od dneva odpiranja ponudb in pogajanj. Naročnik bo najkasneje 
v 3 dneh od sprejete odločitve o oddaji naročila, vsem ponudnikom poslal odločitev o oddaji 
naročila. Šteje se, da naročnik hkrati s poslano odločitvijo o oddaji javnega naročila poziva 
izbranega ponudnika k podpisu pogodbe.  
. JAVNO ODPIRANJE NI PREDVIDENO 
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4.2 Naročnik bo po ugotovitvi, da je ponudnik predložil ponudbo (prvotna ponudba) 
ISTEGA DNE IN SICER 11.5.2016 ob 11,00 URI povabil ponudnika k pogajanjem na 
podlagi 89. čl. v zvezi z 91. čl. ZJN-2 za oddajo končne ponudbe; 
4.3 Pogajanja se bodo izvršila v dveh krogih na sedežu naročnika. Na pogajanjih lahko 
sodelujejo zakoniti zastopniki ponudnika ali osebe s pisnim pooblastilom, v katerem mora biti 
izrecno navedeno, da so pooblaščeni za pogajanja v predmetnem postopku javnega naročanja;  
4.4 Ponudnik na pogajanjih ponudi ceno izraženo v EUR (brez DDV). Cena ponujena med 
pogajanji, ne sme biti večja od cen danih v prvotni ponudbi. 
4.5 Naročnik se bo pogajal s ponudnikom o ponudbeni vrednosti,  
4.6 Po zaključku pogajanj bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev končne ponudbe na 
obrazcu , ki ga bodo sodelujoči ponudniki prejeli na samih pogajanjih , v skladu z 
doseženim na pogajanjih. 
Pravilnost in ustreznost vsebine posameznih listin in dokumentov, ki jih je predložil 
ponudnik, bo preverjena in ugotovljena v nadaljnjem postopku preučitve ponudb. 
4.7 Naročnik si pridržuje pravico ne izbrati nobene ponudbe in ponoviti razpis, v kolikor 
ponudbe kljub pravilnosti vsebinsko in/ali cenovno ne ustrezajo. V tem primeru ne more 
prevzeti odškodninske odgovornosti ali odgovornosti za povrnitev stroškov. 
 
Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov, ki bi jih imel v zvezi z izdelavo svojih 
ponudb ali kasnejšimi pismenimi pojasnili. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki 
bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. 
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške, razen, da ponudnik ob dvigu razpisne 
dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške in morebitne stroške 
pošiljanja dokumentacije. 
Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika na predlog komisije za izbiro ponudnika. 
Naročnik ne plača ponudnikom nobenih stroškov, ki bi jih imel v zvezi z izdelavo svojih 
ponudb ali kasnejšimi pismenimi pojasnili. Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki 
bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova ponudba. 
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške, razen, da ponudnik ob dvigu razpisne 
dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške in morebitne stroške 
pošiljanja dokumentacije. 
 
4.8  Zahteva za dodatno obrazložitev 
Če odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil 
izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran lahko ponudnik, 
ki ni bil izbran vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, 
v kateri mora jasno navesti, o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v 
treh delovnih dneh po prejemu odločitve naročnika. Če ponudnik ne vloži zahteve pravočasno 
ali če je ta nepopolna ali če niso izpolnjeni pogoji za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, 
jo naročnik zavrže. Zahteva za dodatno obrazložitev ni pogoj za uporabo pravnega varstva t.j. 
za vložitev zahtevka za revizijo odločitve naročnika (glej tč. 6 tega poglavja).  
 
 
4.9  Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe javnega naročila    
Naročnik si pridržuje pravico ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali 
odstopiti od izvedbe javnega naročila vse skladno in pod pogoji določenimi v ZJN-2 brez 
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.  
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Naročnik se ne obvezuje skleniti pogodbe ne glede na izid razpisa in sicer brez obveznosti do 
ponudnikov. Naročnik si pridržuje pravico skleniti pogodbo z izbranim ponudnikom do višine 
razpoložljivih sredstev. 
 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da 
pogodba ni bila sklenjena. 
 
 

5.  Pogodba in podpis  
 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za dobavo blaga, ki je razpisano, po 
pridobitvi ustreznega načina financiranja. 
 
Izvajalec se zaveže skleniti ustrezno pogodbo z dajalcem leasinga v primeru, če bo naročnik 
nakup predmeta javnega naročila nabavil po sistemu finančnega leasinga od izbranega 
leasingodajalca.  
 
Nadzor nad izvajanjem pogodbe opravlja pooblaščena oseba naročnika. 
V primeru nekvalitetnega izvajanja pogodbe ali nekorektnega odnosa izvajalca ima naročnik 
pravico razdreti pogodbo brez odpovednega roka. Izvajalec mora skrbeti za dosledno 
spoštovanje dogovorjenih obveznosti.  
 
Naročnik  je pravna oseba, ki je z izvajalcem sklenila pogodbo o dobavi blaga. 
 
Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki je na osnovi pogodbe in ostale ponudbene 
dokumentacije kot sestavnega dela te pogodbe sprejela obveznost za dobavo blaga . 
 
Pooblaščena predstavnika sta pooblaščenca pogodbenih strank z nalogo, da rešujeta vse 
nastale probleme in tako omogočita nemoten potek dobave blaga. Predstavnika nimata pravice 
spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in njenih sestavnih delov. Pooblaščeni 
predstavnik naročnika ima pravico kontrolirati delo izvajalca, z upoštevanjem določil 
pogodbene in razpisne dokumentacije 
 
Obrazec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, mora biti podpisan in žigosan ter 
priložen k ponudbi. Ostalih rubrik v pogodbi ni potrebno izpolnjevati. 
 
Vzorec pogodbe, ki je vsebovana v razpisni dokumentaciji, bo naročnik poslal izbranemu 
ponudniku v roku štirinajstih dni od izdaje odločitve o oddaji naročila. Po prejemu obrazca 
pogodbe mora izbrani ponudnik podpisati in datirati pogodbo ter jo najkasneje v roku 5 
delovnih dni vrniti naročniku, sicer zapade zavarovanje za resnost ponudbe 
 
Ob sklenitvi pogodbe mora izbrani ponudnik tudi predložiti zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti skladno s predpisi in to razpisno dokumentacijo  
 

6. Pravica do zahteve za revizijo postopka  
 
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Ur. list RS, št. 43/2011 s spremembami - ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je 
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imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je ali bi ji lahko nastala škoda 
zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev v postopku oddaje 
javnega naročila. 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in / ali razpisno dokumentacijo  se lahko 
vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma 
obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se 
s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega 
ponudnika iz razpisne dokumentacije. 
 
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v osmih delovnih 
dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. 
 
V skladu z 71. členom ZPVPJN  mora vlagatelj zahtevka za revizijo ob vložitvi plačati takso. 
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način 
plačevanja obveznih dajatev in drugih javno-finančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za 
namen plačila taks za pred revizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 –   
izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje 
podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-
XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. 
V kolikor je št. Objave javnega naročila krajših šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj 
vpiše O ). 
 
Taksa znaša 1.500,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k 
oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku, postopku s predhodnim 
ugotavljanjem sposobnosti, postopku s pogajanji po predhodni objavi, postopku s pogajanji 
brez predhodne objave, konkurenčnem dialogu, javnem natečaju. 
 
Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo in naročnik v postopku oddaje javnega naročila ali v postopku oddaje 
posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma ali v dinamičnem nabavnem sistemu ni 
ali še ni sprejel odločitve o oddaji naročila, znaša taksa en odstotek od ocenjene vrednosti ( z 
davkom na dodano vrednost ) vendar ne manj kot 200,00 in ne več kot 10.000,00 EUR. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih. Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri 
naročniku t.j. Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., Ulica 15 maja 4, 6000 KOPER,  po pošti 
priporočeno ali priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je podpisan z varnim 
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance.   
 
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno 
legitimirana oseba iz 14.člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena 
ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje 
v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. 
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III.  O B R A Z C I 
 
 
1.   OBRAZEC PONUDBE  
 
Naročnik:  Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 
                  Ul. 15. maja 4, 6000  Koper 
 
Številka JN:…………………………….. 
 
 
Datum: ………………………………… 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 
 
Ponudnik:……………………………………………………………………………………….. 

Sedež:…………………………………………………………………………………………… 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:………………………………………………………..... 

Kontaktna  oseba:……………………………………………………………………………….. 

Tel/fax številka………………………………………………………………………………….. 

Matična številka…………………………………………………………………………………. 

Ident. štev. za DDV:………….………………………………………………………………….. 

Številka transakcijskega računa:…………………………………………………………………. 

 
 
Potem, ko smo pregledali in preučili razpisno dokumentacijo potrjujemo, da v celoti 
sprejemamo vse razpisne pogoje in zahteve ter vam za:  
 
2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami 
 
v skladu z razpisno dokumentacijo nudimo CENO  (vpisati znesek iz  
 
cenovne tabele z besedo ) _____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 (skupna ponudbena cena z besedami BREZ DDV ) 

 

 
Obrazcu ponudbe, je potrebno priložiti vse podatke in dokumente, ki jih zahteva naročnik  
Ponudba je skladna z obrazcem ponudbene cene iz cenovne tabele. 
 
Kot ponudnik potrjujemo, da smo pri določitvi in oblikovanju ponujene cene v celoti upoštevali 
navodila ter vse zahteve in pogoje naročnika iz te razpisne dokumentacije.  
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Ob sklenitvi pogodbe vam bomo dostavili pravilno izpolnjeno bančno garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti najmanj 10% od višine ponudbe (od neto zneska 
brez DDV kot je vpisan v obrazec ponudbe).    
 
Izjavljamo, da je veljavnost ponudbe 90 dni šteto od roka oddaje ponudbe dalje in da nas 
zavezuje ter je lahko sprejeta kadarkoli pred iztekom navedenega roka. Rok ponudbe vključno 
z zavarovanjem bomo ustrezno podaljšali po pozivu naročnika v primeru, da postopek v tem 
roku ne bo uspešno zaključen. 
 
Izjavljamo, da nas ta ponudba zavezuje k izvedbi vseh aktivnosti za uspešno in kvalitetno 
dobavo blaga skladno s pogoji in zahtevami iz te razpisne dokumentacije ter na podlagi vseh 
veljavnih predpisov normativov in standardov.  
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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2. OBRAZEC CENOVNE TABELE 
 
 

CENOVNA TABELA S PONUDBENO CENO za 
 
2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami 
 
 
 
Naziv blaga Količina   CENA v EUR (brez DDV) 

 

smetarsko vozilo za odvoz odpadkov 
z nizkimi emisijami 

2 KOSA   

 
 
 

 
___________________________________________________________________________ 

 (skupna ponudbena cena z besedami BREZ DDV ) 

 
 
 

V ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. Cena je fiksna in nespremenljiva za ves čas 
dobave blaga.   
 
Plačilni rok je 30 dni od dobave blaga  
 
 
 
 
 
                                                                                                        Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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3. OBRAZEC IZJAVE ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV  
 
 
Naročnik:  Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 
                  Ul. 15. maja 4, 6000  Koper 
 
Številka JN: 
 
 
 
 
Datum.: 
 
 
 
Zadeva:  I Z J A V A  
 
 
Kot ponudniki razpisanih del po predmetnem javnem razpisu  
 
 
soglašamo, da lahko naročnik za namene tega javnega naročila pridobi naše osebne podatke iz 
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila 
za  naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 
 
 
Ime in priimek:____________________________,  podpis____________EMŠO___________ 
 
Ime in priimek:____________________________,  podpis____________EMŠO___________  
 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis  
 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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4. OBRAZEC IZJAVE O POPRAVKU RA ČUNSKIH  NAPAK  
 
 
Naročnik:  Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 
                  Ul. 15. maja 4, 6000  Koper 
 
Številka JN: 
 
 
 
 
Datum.: 
 
 
 

  I Z J A V A 
 
Kot ponudniki razpisanih del po predmetnem javnem  razpisu za: 
 
2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami 
 
soglašamo, da naročnik po odpiranju ponudb popravi očitne računske napake, ki bodo odkrite 
pri pregledu ponudbe na način, da se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 
V primeru neskladja med ceno izraženo v številki in ceno izraženo v besedi, se upošteva in 
velja cena izražena v številki (iz cenovne tabele).  
 
 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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5. OBRAZEC GARANCIJE  ZA RESNOST PONUDBE 
 

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
Naziv banke 
 
Kraj in datum 
 
 
Upravičenec 
 
 
GARANCIJA ŠT. _____________ 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, štev.______________, z dne ______________ , za 
nabavo naslednjega blaga ( izdelavo naslednje storitve): 
1._______________________________________________________________________________________ 
2.________________________________________________________________________________________ 
3.________________________________________________________________________________________ 
 
Za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) _____________________________________ je ponudnik 
_____________________________________________ dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti 
naročniku bančno garancijo v višini____________________EUR. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom , ali 
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami 

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

1. originalno pismo naročnika za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebi, ki so pooblaščene za 

zastopanje in  
3. original Garancije št. ____________/__________ 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in ( v primeru, da je celovita 
ali delna ponudba sprejeta ) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe 
 
Če  od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do__________________, ta garancija 
preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
       BANKA 
       ( Žig in podpis ) 
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6. OBRAZEC IZJAVE O SAMOSTOJNI IZVEDBI DEL ALI NAVE DBA     
    PODIZVAJALCEV 
 
 
Naročnik:  Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 
                  Ul. 15. maja 4, 6000  Koper 
 
Številka JN: 
 
 
 
Datum.: 
 
 
 
 
Zadeva:  I Z J A V A 
 
Kot ponudniki razpisanih del po predmetnem javnem  razpisu  
 
 
i z j a v l j a m o, da bom vsa razpisana dela opravili sami brez podizvajalcev. 
 
 
 
 

                Ponudnik: 
(žig in podpis pooblaščene osebe) 

 
 
 
 
 

(ali) 
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Številka JN: 
 
Datum.: 
 
Zadeva:  I Z J A V A 
 
Kot ponudniki razpisanih del po predmetnem javnem  razpisu 
 
izjavljam, da bom pri izvedbi del vklju čil naslednje podizvajalce in z njimi sklenil 
podizvajalske pogodbe: 
 

UDELEŽENEC - PODIZVAJALEC   VRSTA DEL VRSTA BLAGA 

   

   

   

   

   

   

 
V primeru, da bo izbrani ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci mora upoštevati, da so 
neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 obvezna in naslednje: 
 

− za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za izvajalca dejansko 
dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s 
predmetom javnega naročila.  

(Za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim 
ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe. V tem primeru se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki za 
osebo, povezano z izbranim ponudnikom dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev 
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. S takim 
podizvajalcem mora izbrani ponudnik skleniti pogodbo, s katero uredi obveznosti in 
pravice povezane s predmetom javnega naročanja.); 

 
− ponudnik mora v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, podizvajalec pa mora naročniku 
predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika; 

 
− obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila je vsaka vrsta del, ki jih bo 

izvedel ali vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, podatki o podizvajalcu 
(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) ter 
predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del; 
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− ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora na 
način in v rokih skladno z določili zakona pridobiti ponudnikovo pooblastilo in 
podizvajalčevo soglasje, če teh še nima; 

 
− ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma 

situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil; 
 

− če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če 
ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil 
pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti svojo izjavo, da je 
poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil le ta zamenjan, 
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu;  

 
 

            Ponudnik: 
                                                                                         (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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7. OBRAZEC IZJAVE O ZAGOTAVLJANJU SPOSOBNOSTI 
 
 
Naročnik:  Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l. 
                  Ul. 15. maja 4, 6000  Koper 
 
 
Številka JN: 
 
Datum.: 
 
Zadeva:  I Z J A V A ( razpis objavljenem na portalu javnih naročil 
 za javno naročilo za: 
 
2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami 
 

Ponudnik pod materialno in kazensko odgovornostjo zagotavlja:  
 
 
A. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 
 
1. da je pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu registriran kot gospodarski 
subjekt in ima registrirano dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila ter ima za opravljanje 
dejavnosti vsa ustrezna dovoljenja in/ali vpis v predpisane evidence, oziroma je član 
organizacije ali združenja, če je to z veljavnimi predpisi zahtevano.  
2.   da ne on ne njegov zakoniti zastopnik niso bili pravnomočno obsojeni za  
kazniva dejanja kot so našteta v 1. odstavku 42. člena ZJN-2; 
3.  da ne on ne njegovi morebitni podizvajalci nimajo na dan, ko je bila oddana ponudba 
v skladu s predpisi države v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, 
neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili 
davkov v vrednosti 50 EUR ali več;  
4.  da zoper ponudnika ni uveden in/ali začet postopek stečaja, likvidacije, 
prisilne poravnave ali prisilnega prenehanja, oziroma da ni bil zanj podan predlog za 
začetek katerega od teh postopkov, da z njegovimi posli ne upravlja sodišče, da ni opustil 
poslovne dejavnosti ali da ni v kakršnemkoli podobnem položaju; 
5.   da ni storil velike strokovne napake ali hujšo kršitev poklicnih pravil; 
6.  da ponudnik ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi pristojno 
ministrstvo; 
in da ni ponudniku na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka pri opravljanju 
storitev ali pri dobavi blaga ter v primeru lastnih negativnih referenc s strani naročnika, kar 
pomeni, da ponudnik v preteklosti ni korektno izpolnjeval prevzetih obveznosti do naročnika  
(zamude pri pogodbenih rokih po krivdi ponudnika, neizpolnitev pogodbenih obveznosti, 
opravljena storitev ni ustrezala zahtevam naročnika, naročnik je moral unovčiti katero od 
finančnih zavarovanj, naročnik je moral za dokončanje oddanega javnega naročila poiskati 
nadomestnega izvajalca ipd.). 
 
7.  da se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje in zahteve naročnika za izvedbo tega 
javnega naročila ter, da bo pri sestavljanju ponudbe in izvedbi javnega naročila (če bo izbran) 
dosledno upošteval vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu zaposlovanju in 
delovnih pogojih veljavnih v RS; 
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8.  da ima izpolnjene vse obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.  
V zvezi z izpolnjevanjem pogojev iz tega poglavja, mora ponudnik priložiti v ponudbeni 
dokumentaciji informacije o boniteti poslovanja in tekoči plačilni sposobnosti na obrazcih 
BON-1 in BON-2. 
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva: 
poročilo pooblaščenega revizorja, potrdilo ponudnikovih poslovnih bank o ponudnikovi 
solventnosti ali drugo enakovredno dokazilo iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogojev. 
9.  da pri ponudniku ne smejo obstajati okoliščine, ki bi nakazovale na omejitev poslovanja 
naročnika pri predmetnem javnem naročilu skladno s 35.členom Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije ( Ur.list RS ŠT.69/2011 –ZIntPK-UPB2). V ta namen mora izbrani 
ponudnik pred podpisom pogodbe na poziv naročnika posredovati izjavo o udeležbi fizičnih in 
pravnih oseb v lastništvu ponudnika na podlagi 6 odstavka 14.člena ZintPK. 
10 ponudnik mora na poziv naročnika navesti v kateri evidenci in kateri državni organi, organi 
lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik te podatke pridobi sam.  
11. na poziv naročnika mora v zakonitem roku izbrani ponudnik skladno in v postopku javnega 
naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati podatke o:  
– svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 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. 
Osnovno sposobnost morajo v celoti izpolnjevati vsi gospodarski subjekti iz skupine 
ponudnikov v primeru skupne ponudbe. Tudi podizvajalci morajo izrecno izpolnjevati pogoj iz 
tč. 3 osnovne sposobnosti.  
 
B. TEHNIČNO KADROVSKA SPOSOBNOST 
 
Ponudniki lahko ponudijo le preizkušene tehnične rešitve, kar dokažejo z ustreznimi referencami.  
(8.I Z J A V A  o dobavah vozil z nadgradnjami za pobiranje in odvoz odpadkov) 
Reference ustrezajo, če je ponudnik v zadnjih treh let v Republiki Sloveniji dobavili vsaj tri 
smetarska vozila z nadgradnjami, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah: 

-mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob 
iztisno ploščo,  

-hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,  
-krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,  
-enak stresalni mehanizem ki je primerljiv z zahtevami iz tehničnih specifikacij za 
predmetno javno naročilo. 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika zahteva 
tudi dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. Ponudnik mora na poziv naročnika navesti v 
kateri evidenci in kateri državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilcu javnega 
pooblastila lahko naročnik te podatke pridobi. 
 
Ponudnik je seznanjen in soglaša, da bo naročnik iz postopka javnega naročanja izločil 
ponudnika, ki ne bo izpolnjeval pogojev iz te izjave, niti po ponovnem pozivu ne bo 
predložil podpisane izjave ali zahtevanih potrdil, oziroma ponudnika, ki bo podal 
zavajajoče ali neresnične informacije ali podatke glede ponudnika, drugih oseb na katere 
se podatki ali izjave nanašajo ter glede samega predmeta javnega naročila.  
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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8. OBRAZEC IZJAVE o dobavah vozil z nadgradnjami za pobiranje in odvoz 
 
I Z J A V A  o dobavah vozil z nadgradnjami za pobiranje in odvoz odpadkov 

 

 
Podpisani (naziv in naslov ponudnika) 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
izjavljamo, da smo v obdobju zadnjih treh let v Republiki Sloveniji dobavili vsaj tri smetarska 
vozila z nadgradnjami, ki so ponujeni nadgradnji identične v naslednjih točkah: 

-mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob 
iztisno ploščo,  

-hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,  
-krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula,  
--enak stresalni mehanizem ki je primerljiv z zahtevami iz tehničnih specifikacij za 
predmetno javno naročilo 

 
 
naslednjim kupcem: 
 
Zap
Št. 

Kupec Kontaktna oseba kupca 
 

Tel. številka Leto dobave 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
(Obrazcu priložite fotografije vozil z referenčnega seznama!) 
 
Po prejemu zahteve bomo na lastne stroške naročniku omogočili ogled vozila pri kupcu z 
referenčnega seznama.  
 
Kraj: …………………    Ponudnik: 
        (žig in podpis pooblaščene osebe) 
Datum: ……………… 
   _______________________ 
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9. OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
Naziv banke 
 
Kraj in datum 
 
 
Upravičenec 
 
 
GARANCIJA ŠT. _____________ 
 
 
V skladu s pogodbo_______________ ( naziv pogodbe , številka pogodbe, datum...,) sklenjene med upravičencem 
( naziv naročnika javnega naročila ) ______________________________________________ in  
____________________________________________________ ( naziv prodajalca oziroma izvajalca ) za nakup 
(izdelavo, dobavo )__________________________________________________________________________ 
(predmet pogodbe) v vrednosti :___________________________ EUR, je prodajalec ( izvajalec ) dolžan dobaviti 
naslednje blago ( opraviti naslednje storitve): 
1.___________________________________ 
2.___________________________________ 
3.___________________________________ 
 
v skupni vrednosti _______________________EUR( z besedo ______________________________________ ), v 
roku _______________________( datum, dni, mesecev ) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo prodajalca ( izvajalca) se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh  
Po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ______________________ EUR , če prodajalec ( izvajalec ) 
svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v zgoraj citirani 
pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če dobavljeno blago  
( opravljena storitev ) tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebi, ki so 

pooblaščene za zastopanje in  
3. original Garancije št. ____________/__________ 

 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Ta garancija velja najkasneje do_________________. Po poteku navedenega roka garancija ne velja  
več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 
 
Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu ( izvajalcu ) podaljša 
pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec ( izvajalec ) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko 
naročnik garancije oziroma prodajalec/izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani. 
 
 
 
      BANKA 
      ( Žig in podpis ) 
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IV.10. VZOREC  POGODBE 

 
                    P O G O D B A 
 
Ta pogodba je sklenjena med: 
 
NAROČNIKOM: KOMUNALO KOPER, d.o.o. - s.r.l., Ulica 15. maja 4, Koper, 
ki jo zastopa v.d.direktorja Gašpar Gašpar Mišič 
Id. številka za DDV :32375204, davčni zavezanec po DDV 
Matična št:5072255 
 
in 
 
PONUDNIKOM- IZVAJALCEM: ……………………………………………….. 
 
ki ga zastopa…………………………………………………………………………. 
 
Id. številka za DDV :…………………….., davčni zavezanec po DDV 
 
Matična št:………………….. 
 
 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata , da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila na 
osnovi ZJN-2 za dobavo blaga in sicer za:  
 
2 kosa smetarsko vozilo za odvoz odpadkov z nizkimi emisijami 
 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega razpisa objavljenega  
 
na portalu javnih naročil , datum______________________ . štev.________________. 
 

2. člen 
 
To pogodbo tvorijo in so njeni sestavni deli naslednji dokumenti: 
 

a) razpisna dokumentacija naročnika; 
b) ponudba izvajalca;  

 
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo, v primeru praznin, razlik in 
nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo veljavo po vrstnem redu, kot so 
razvrščeni 
V primeru neskladnosti določil te pogodbe in zgoraj navedenih dokumentov veljajo in se 
upoštevajo določila pogodbe. 
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3. člen 
 
Vrednost vozila z nadgradnjo brez DDV po tej pogodbi znaša ____________________ EUR in 
je fiksna in nespremenljiva za ves čas izvedbe-dobave blaga. Cena je določena po klavzuli 
FCO naročnik.   
 
Naročnik bo račun za opravljeno dobavo vozil z nadgradnjo s to pogodbo poravnal v roku 
________________dni od dneva prejema računa.  
 

4 člen 
 
Rok dobave blaga:  
 
________________________________________________________________________ 
 
Izvajalec bo dobavil naročeno blago v skladu s pogoji razpisne in ponudbene dokumentacije ter 
te pogodbe, kvalitetno in pravočasno sicer lahko naročnik razdre pogodbo o izvedbi javnega 
naročila in unovči zavarovanje za dobro izvedbo posla. 
 

5. člen 
 

Za izvajanje te pogodbe pogodbeni stranki imenujeta naslednja pooblaščena predstavnika. 
  
Pooblaščeni  predstavnik naročnika pogodbe je ___________________________________. 
 
Pooblaščeni  predstavnih izvajalca pogodbe je ____________________________________. 
 

6. člen 
 

Primopredajo izvršita zapisniško pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika. Ob 
primopredaji mora biti predložena zahtevana dokumentacija iz razpisne dokumentacije.  
 

7. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta naredili vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe in 
da bosta ravnali kot dobra strokovnjaka. Za škodo povzročeno tretjim naročnik ne odgovarja. 
Morebitne spore bosta stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče , je za rešitev spora 
pristojno sodišče v Kopru. 
 
Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da v primeru , če kdo v imenu ali na račun druge 
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja 
obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
-pridobitev posla ali 
-za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
-za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem  pogodbenih obveznosti ali 
-za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku, je pogodba nična. 
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8. člen 
 
 

Pogodbeni stranki se izrecno strinjata, da so neposredna plačila podizvajalcem na podlagi te 
pogodbe in skladno z zakonom obvezna. V ta namen bo izvajalec v primeru izvajanja del s 
podizvajalci sklenil z naročnikom aneks k tej pogodbi, v katerem bo opredeljeno: 
- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel, in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec; 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski  
  račun); 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del;       
 
Izvajalec iz te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa – situacije 
neposredno plača izvedena dela podizvajalcem. Izvajalec se zaveže od podizvajalcev pridobiti 
soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo 
terjatev do glavnega izvajalca. Soglasja mora naročnik prejeti najkasneje v roku 5 dni od 
sklenitve te pogodbe.  
Predmet, količino, vrednost, kraj in rok izvedbe del določita izvajalec in podizvajalec v 
medsebojni pogodbi o izvedbi del, kar pa mora biti v celoti skladno s ponudbo izvajalca, ki jo 
je sprejel naročnik v postopku oddaje javnega naročila, v nasprotnem primeru jih naročnik ne 
bo priznal.  
 
Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. V pogodbi s podizvajalcem se podrobneje določi 
način neposrednega plačila podizvajalcu skladno s to pogodbo. Potrjevanje situacij in vsa 
plačila se morajo izvajati na način in v rokih skladno z razpisnimi pogoji in to pogodbo.  
Če se zamenja podizvajalec oziroma če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora 
izvajalec iz te pogodbe najkasneje v roku 5(pet) dni po sklenitvi pogodbe predložiti naročniku:  

- svojo izjavo da je poravnal vse obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del  oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in  
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu 

 
 
Za vsa ostala razmerja, ki s to pogodbo niso izrecno urejena  se za razmerja med naročnikom in 
podizvajalci in med glavnim izvajalcem in podizvajalci upoštevajo določila veljavne 
zakonodaje. Pogodbeni stranki soglašata, da določila neposrednih plačil podizvajalcem v 
ničemer ne spreminjajo obveznosti glavnega izvajalca do naročnika v zvezi z izvedbo vseh del 
in drugih obveznosti skladno z razpisno dokumentacijo, ponudbo izvajalca  in to pogodbo. 
Pogodbeni stranki sta tudi izrecno soglasni, da določila o razmerju do podizvajalcev iz te 
pogodbe v ničemer ne spreminjajo in ne vplivajo na odgovornost za napake, jamčevanje in na 
druge odgovornosti glavnega izvajalca v zvezi z izvajanjem del, kot to določajo predpisi«  
 

9. člen 
 
Za blago, ki ima garancijski rok, bo izvajalec izročil tudi vse potrebne in potrjene garancije. 
Kvaliteta blaga mora ustrezati obstoječim standardom in deklarirani kvaliteti. 
 
Naročnik lahko oporeka kvaliteto blaga v zakonsko določenih rokih po tem, ko ugotovi 
neustrezno kvaliteto. 
. 
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V garancijskem roku pa lahko vsak čas zahteva odpravo napak, ki jo je izvajalec dolžan 
odpraviti. Določba prvega odstavka ne posega v odgovornost za stvarne napake in upravičenja 
iz garancije, kot je to določeno v Obligacijskem zakoniku in Zakonu o varstvu potrošnika. 
 
Ta pogodba je veljavna pod odložilnim pogojem  predložitve finančnega zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti s strani dobavitelja, skladno z zahtevami iz razpisne 
dokumentacije. 
 

10. člen 
 
Pogodba velja od dneva, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki  
 
Napisana je v 2 enakovrednih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po en izvod. 
 
 
 
 
Številka:       Številka: 46/__-16 
 
Datum:       Datum: 
 
Številka javnega naročila : 2-JN-B/2016 
 
 
IZVAJALEC-DOBAVITELJ     NARO ČNIK 
 
____________________________   KOMUNALA KOPER, d.o.o.- s.r.l. 
 
Direktor       V.d.direktorja 
____________________________     Gašpar Gašpar Mišič 


