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Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 

1. Povabilo k sodelovanju 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 

3. Ugotavljanje sposobnosti 

4. Merila 

5. Pravno varstvo v postopku javnega naročanja 

6. Vzorec pogodbe 

7. Dokumentacija za pripravo ponudbe - obrazci 

8. Opis storitve – popis del  

9. Seznam lokalnih cest, javnih poti in kolesarskih poti 
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1. POVABILO K SODELOVANJU 

 

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 28. 09. 2020, pod številko JN005964/2020-

BO1 in Uradnem listu EU dne 28. 09. 2020, Dokument št. 2020/S 189-456634,  objavil 

obvestilo o javnem naročilu po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, 124/2018, 69/2019-Odločba US; v 

nadaljevanju ZJN-3) 

 

Predmet javnega naročila: 

Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 

do 15. 03. 2024 

 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju 

(Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3), uporablja odprti postopek 

naročila.  

 

Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Ponudniki morajo oddati ponudbo samo za 

celotno javno naročilo. Morebitne variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 

 

Za izvedbo predmeta javnega naročila bo z izbranim ponudnikom sklenjena pogodba 

po pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote, s fiksnimi ter 

nespremenljivimi cenami, za celoten čas veljavnosti pogodbe.  

 

Predviden terminski načrt izvajanja storitev: 01. 01. 2021 – 15. 03. 2024.  
 

Ponudniki morajo oddati ponudbo skladno s pogoji in tehničnimi zahtevami glede 

predmeta javnega naročila, kot so razvidne iz razpisne dokumentacije in prilog. 

 

1.1. Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila  
 

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na spletnih straneh 

naročnika: https://obcina.podcetrtek.eu/. 

 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo 

ponudbe poteka izključno preko portala javnih naročil, kjer bo naročnik objavil tudi vsa 

pojasnila in odgovore na zastavljena vprašanja, najkasneje dva dni pred dnevom za 

oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo pravočasno prejet preko 

portala javnih naročil.  

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo 

vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil 

zastavljeno najkasneje do vključno 23. 10. 2020 do 10.00 ure. 

Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni 

način in do navedenega roka. 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po 

potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne 

dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom. 

 

 

https://obcina.podcetrtek.eu/
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1.2. Oddaja ponudb, rok za oddajo ponudb, odpiranje ponudb, ESPD 

 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo 

informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: 

PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne 

dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že 

registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.  

 

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje 

ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji 

ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem 

oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo 

(18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, 

naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 

potekom roka za oddajo ponudb. 

 

Rok za oddajo ponudb je 02. 11. 2020 do 12.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 

ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če 

ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba 

ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo 

ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta 

zadnja oddana ponudba.  

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila 

je na naslednji povezavi:  

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?

zadevaId=21088 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo dne 02. 11. 2020 ob 12:01 uri v informacijskem 

sistemu e-JN, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 . 

 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek «Predračun« naloži izpolnjen 

obrazec Ponudbeni predračun v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju 

ponudb, obrazec Predračun-popis del pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V 

primeru razhajanj med podatki v Ponudbeni predračun - naloženim v razdelek 

»Predračun«, in celotnim Predračunom-popis del - naloženim v razdelek »Drugi 

dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku 

»Drugi dokumenti«. 

 

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 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 

– OROZ631) 

https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21088
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=21088
https://ejn.gov.si/eJN2
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263
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naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi 

po preteku 48 ur. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem 

sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«. 
 

Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo 

razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja 

ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno 

izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben 

predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj razlogov za izključitev oziroma 

izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 

 

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki ji predloži gospodarski subjekt, morajo biti 

veljavni. Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na 

spletni strani Portala javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega 

neposredno vnese zahtevane podatke. 

 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, 

ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru 

skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in 

podizvajalci).   

 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – 

ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 

obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu 

Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno 

zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  

 

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane 

ESPD v pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  

 

Ponudnik odda original menico z menično izjavo za resnost ponudbe v zapečatenem 

ovitku, z jasno oznako in napisom »PONUDBA – NE ODPIRAJ«, z navedbo  

ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila »Opravljanje 

storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 

2024« do roka za oddajo ponudb 02. 11. 2020 do 12.00 ure, na naslov Občina 

Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. 

 

V skladu z 90. členom ZJN-3 si naročnik pridržuje pravico do ustavitve postopka, 

zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila. 

 

                   Župan 

                                                 Peter Misja 

 

 

 

 

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije in priloži zahtevana dokazila. 
 

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente: 

• Ponudba; 

• Ponudbeni predračun; 

• Vzorec pogodbe; 

• Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če gospodarski subjekt 

nastopa s podizvajalci); 

• Izjave, dokazila in listine iz 3. poglavja (Ugotavljanje sposobnosti); 

• Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti 

vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora izjavo izpolniti vsak 

podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo 

izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala); 

• Tehnično specifikacijo/popise; 

• Bianco menico z menično izjavo; 

• Partnersko pogodbo (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji – skupna 

ponudba); 

• Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD obrazec 

 

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. 

 

Ponudnik ponudbo odda elektronsko kot je navedeno v točki 1.2 te razpisne 

dokumentacije. 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene.  

 

2.1. Oblika, jezik in stroški ponudbe 

 

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže 

izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil iz uradne evidence, ki izkazujejo 

zahtevano pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne 

izdajajo tovrstnih dokazil, ponudnik predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 

izjavo kandidata oziroma ponudnika. Izjava mora biti dana pred pravosodnim ali 

upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih in gospodarskih 

subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Tako dokazila pristojnih institucij 

kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v slovenski jezik. 

Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne 

dokumentacije. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno 

stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument 

določene starosti.  

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega 

zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za sklepanje pogodb predvidene 

vrste, vrednosti in obsega.  
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Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake 

morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru 

ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila 

naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. 

Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo prijave izrecno strinjajo. 

 

2.2. Veljavnost ponudbe 

 

Ponudba mora veljati 90 dni od roka za predložitev ponudbe. V primeru krajšega roka 

veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.  

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno 

dodatno obdobje.  

 

2.3. Skupna ponudba   

 

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju 3. Ugotavljanje 

sposobnosti je določeno, kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak 

izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.  

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pogodbo o skupnem 

nastopu. Iz pogodbe o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče: 

• imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,  

• pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis 

pogodbe,  

• izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom 

in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti 

soglašajo,  

• izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne 

dokumentacije, 

• določbe glede načina plačila preko nosilca posla, 

• navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi 

partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. 

 

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z 

naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih 

partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik 

uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.  

 

2.4. Ponudba s podizvajalci 

 

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v 

ESPD obrazcu. Prijavljeni podizvajalci morajo izpolniti ESPD obrazec in izpolnjevati 

pogoje, ki so v poglavju 3. Ugotavljanje sposobnosti določeni za podizvajalce. Če 

ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, mora ponudbi predložiti izpolnjen in 

podpisan obrazec Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če 

podizvajalec zahteva neposredna plačila) za vsakega podizvajalca (OBR-8) ter listine 
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in dokazila iz poglavja 3. (Ugotavljanje sposobnosti), kjer je to zahtevano za 

podizvajalce. 

 

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo 

naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa 

zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za 

izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo 

predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili 

ZJN-3. 

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem mora v ponudbi  predložiti 

zgoraj navedena dokazila, katera bo mogel predložiti tudi v primeru zamenjave 

podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. 

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil 

podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo 

naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca 

vplivalo na nemoteno delo ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je 

naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema 

predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.  

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z 

deli, ki jih je oddal podizvajalcem.  

 

2.5 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov 

 

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso 

vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, 

ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik bo 

obravnaval kot zaupne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli 

oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo zaupen samo določen 

podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti 

vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«.  

 

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet 

vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz 

specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz 

ponudbe) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo 

pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti. Če bodo kot zaupno ali kot 

poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo v prejšnjem odstavku navedenim 

pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti umakne. Če ponudnik v 

roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče zaupnosti, lahko naročnik oznako »ZAUPNO« 

ali »POSLOVNA SKRIVNOST« umakne sam. 

 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo 

za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. 

2.6 Posredovanje podatkov naročniku 

 

Izbrani ponudnik mora na naročnikov poziv v postopku javnega naročanja ali pri 

izvajanju javnega naročila v osmih (8) dneh od prejema poziva posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih 

in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 
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- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

2.7. Sprememba obsega predmeta javnega naročila in sklenitev pogodbe  

 

V skladu z 90. členom ZJN-3 si naročnik pridružuje pravico do ustavitve postopka, 

zavrnitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila. 

 

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za 

dobro izvedbo del, kot izhaja iz vzorca pogodbe. 

 

Če se ponudnik v osmih (8) delovnih dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval, 

lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik si pridržuje tudi pravico 

sodno iztožiti podpis pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. 

 

2.8. Terminski načrt 

 

Predviden terminski načrt izvajanja storitev: 01. 01. 2021 – 15. 03. 2024.   

 

2.9 Finančna zavarovanja 

 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti 

finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v razpisni dokumentaciji, oziroma na 

dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz 

razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži ustrezno 

zavarovanje pri bankah ali zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme bistveno 

razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj. 

 

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi 

pa nosilec posla. 

 

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak 

oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki 

urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe  

Kot zavarovanje za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bianco menico z 

menično izjavo, v višini 3.000,00 EUR in z veljavnostjo najmanj 90 dni po izteku roka 

za oddajo ponudb.  

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje v naslednjih primerih: 

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v 

ponudbi; 

- 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 za izdelavo ponudbe; 

- če ponudnik po sklenitvi pogodbe v roku ne predloži garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti; 

-   v določenem roku ne predloži zahtevanih pojasnil, dopolnitev ali stvarnih dokazil 

za navedbe v ponudbi, ne da soglasja k odpravi računskih napak ali se na 
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naročnikov poziv sploh ne odzove ter s tem doseže svojo izločitev oziroma 

zavrnitev ponudbe. 

Menica in menična izjava za unovčitev menice morata biti v originalu. 

 

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 

Izbrani ponudnik mora naročniku najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe, 

kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti dve bianco menici z dvema meničnima 

izjavama za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % letne ocenjene vrednosti 

javnega naročila z DDV. 

 

Izvajalec je dolžan najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe predložiti tudi 

kopijo zavarovalne police ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da 

ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba, z veljavnostjo zavarovanja za 

čas izvajanja pogodbe.  

 

Predračun, popis del 

Ponudnik izpolni predračun tako, da vpiše cene in jih pomnoži s količinami. Ponudnik 

mora navesti končno ceno v evrih. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih 

stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu, popisih del ali opisih storitev. V 

kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke 

ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne 

dokumentacije. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh postavk v popisih, 

izločil iz ocenjevanja ponudb. Pripisi in popravki v ponudben predračun niso dovoljeni. 

 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

Ponujena cena mora zajemati DDV, vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, 

prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).  

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske 

napake, bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 
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3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV  

 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval 

naslednje razloge za izključitev: 

 

3.1. Predhodna nekaznovanost 

 

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

če  je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 

nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo 

zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima 

elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 

list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) 

in taksativno našteta v 75. členu ZJN-3. 

(Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed 

partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce) 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in predloži(jo) izpolnjene 

izjave za pridobitev osebnih podatkov (OBR-3) 

 

3.2. Uvrstitev na seznam ponudnikov z negativnimi referencami in evidenco 

poslovnih subjektov iz ZIntPK 

 

3.2.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski 

subjekt, če je ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudbe izločen iz postopkov 

oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 

referencami. 

(Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed 

partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce) 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

 

3.2.2. Ponudnik ne sme biti uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona 

o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011; v nadaljevanju: ZIntPK-

UPB2). 

(Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed 

partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce) 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

 

3.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki 

Naročnik bo izključil ponudnika, če bo ugotovil, da ima ponudnik na dan oddaje 

ponudbe neplačane zapadle 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 dan ali prijave, ki znašajo  50 eurov ali več. Kot neizpolnjevanje 
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pogoja se šteje tudi, če na dan oddaje ponudbe ponudnik ni imel predloženih vseh 

obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 

petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

(Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed 

partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce) 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

 

3.4. Izrek globe v zvezi s plačilom za delo 

Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ne 

sme biti s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge 

države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačili 

za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava 

kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno.  

(Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed 

partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce) 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec  

 

3.5. Pretekla slaba izvedba 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je naročnik pri prejšnji 

pogodbi o izvedbi javnega naročila predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma 

pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije, ker 

so se pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne 

obveznosti. 

(Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed 

partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce) 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

 

3.6. Dajanje zavajajočih razlag in nepredložitev dokazil  

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če je kriv dajanja resnih 

zavajajočih razlag pri dajanju informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja 

razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh 

informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom tega 

zakona. 

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, 

v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

 

3.7. Hujša kršitev poklicnih pravil 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če bo z ustreznimi 

sredstvi izkazal, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi 

česar je omajana njegova integriteta. 

Kot ustrezna sredstva štejejo pravnomočne odločbe inšpekcijskih organov.  
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Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, 

v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce. 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

 

3.8. Stanje insolventnosti 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki: 

- je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka 

in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz 

drugih razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem 

koli podobnem položaju. 

Pogoj mora v primeru v primeru skupne ponudbe izpolniti vsak izmed partnerjev, v 

primeru nastopa s podizvajalci pa tudi podizvajalci. 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec 

 

POGOJI ZA SODELOVANJE 

 

3.9. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 

3.9.1. Da je ponudnik  vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo 

v državi članici EU, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.  

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in OBR-2 

 

3.9.2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, 

ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi 

posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne 

organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali dejavnost.  

 

DOKAZILA: Dovoljenje in/ali dokazilo o članstvu in ESPD obrazec, OBR-2 

(če je skupna ponudba ESPD obrazec izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s 

podizvajalcem mora ESPD obrazec izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje 

na kapacitete drugih, morajo ESPD obrazec izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost 

se bo uporabljala). 

 

3.10. Ekonomski in finančni položaj 

3.10.1. Ponudnik/podizvajalec/partner v skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih ni 

imel blokiranih transakcijskih računov. 

 

DOKAZILA:  

- Obrazec BON, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega 

je razvidno, da ponudnik/podizvajalec/partner v skupni ponudbi v zadnjih šestih 

mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 
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ALI 

- Potrdila vseh bank, ki vodijo TRR ponudnika/podizvajalca/partnerja v skupni 

ponudbi, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je 

razvidno, da ponudnik/podizvajalec/partner v skupni ponudbi v zadnjih šestih 

mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

(če je skupna ponudba mora pogoj izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s 

podizvajalcem mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec) 

 

3.10.2. ponudnik mora imeti zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba 

(zavarovanje za škodo iz dejavnosti, lastnosti in pravnega razmerja, kar pred sklenitvijo 

pogodbe dokaže s predložitvijo dolgoročne police) 

(v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner) 

 

DOKAZILA:  

- Izjava o zagotavljanju tehnične sposobnosti in upoštevanju veljavnih predpisov 

(OBR-5) 
 

3.11. Tehnična in strokovna sposobnost 

3.11.1. Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih 

treh letih pred objavo tega javnega naročila že izvedel najmanj eno referenčno storitev, 

pri čemer je vrednost znašala najmanj 120.000,00 EUR brez DDV. Naročnik bo za 

priznanje tehnične sposobnosti (in za nadaljnje ocenjevanje po merilu »reference«) 

upošteval dela, ki izpolnjujejo sledeče pogoje naročnika:  

- izvedena dela po vsebini odgovarjajo predmetu javnega naročanja (storitev zimskega 

vzdrževanja državnih in občinskih cest ter javnih poti, kolesarskih poti in 

pločnikov); 

- storitev se je opravljala neposredno za naročnika javnega sektorja; 

- nosilec reference je bil v referenčnem delu udeležen kot izvajalec ali partner v okviru 

skupne ponudbe ali kot nominiran podizvajalec (opredeljen v izvajalski pogodbi). 

 

DOKAZILA: 

- Ponudnik izpolni obrazec izjave o referencah (OBR-4) in referenčno potrdilo 

(OBR-4A) za vsako vpisano referenco ter kopijo pogodbe.  

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci 

 

3.11.2. Ponudnik mora zagotavljati izpolnjevanje pogojev tehnične sposobnosti in 

upoštevanje veljavnih predpisov: 

- da bo v času trajanja pogodbe razpolagal z zahtevano strojno mehanizacijo;  

- da bo v času trajanja pogodbe razpolagal z bazo za skladiščenje materiala in 

parkiranje vozil v pripravljenosti, ki od centra Podčetrtka ne bo oddaljena več 

kakor 30 minut potovalnega časa in sicer na nepremičnini, parc. št. ________ , 

k. o. __________ ; 

- da bo dela zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest izvajal v skladu s 

predpisi in standardi stroke; 

- zagotavljati prometno varnost in povezanost lokalnih cest kot dober gospodar v 

skladu z Zakonom o cestah, Zakonom o varstvu cestnega prometa, Odlokom o 

občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in 

nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in Pravilnikom o prometni signalizaciji 

in prometni opremi na javnih cestah; 
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- zagotavljati pripravljenost ustreznih ekip za usposabljanje prevoznosti lokalnih 

cest v času izven rednega delovnega časa. 

(V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.) 

 

DOKAZILA: 

- Izjava o zagotavljanju tehnične sposobnosti in upoštevanju veljavnih predpisov 

(OBR-5). 

 

3.11.3. Ponudnik razpolaga najmanj z naslednjo strojno mehanizacijo: 

- 2 x Tovorno vozilo 8-12 t s plugom in posipalcem z možnostjo doziranja 

posipnega materiala od 15 do 30 g/m2 

- 4 x Traktor > 90 KS s plugom in posipalcem 

- 3 x Traktor < 60 KS s plugom in posipalcem 

- Ustrezen stroj za pluženje pločnikov in poti-širina stroja max. 1,5 (freza za sneg 

+ posipalec) 

- Nakladalec snega 

- Pregledniško vozilo 

- Zaščiteno deponijo za sol oz. posipno mešanico. 
 

Sodelujoči gospodarski subjekti v okviru ponudbe morajo pogoj izpolniti skupaj 

(kumulativno). 
 

DOKAZILA: 

- Izjava o zagotavljanju strojne mehanizacije za izvedbo naročila (OBR-6) 

 

 

 

4. MERILA 
 

Naročnik bo ekonomsko najugodnejšo ponudbo izbral na podlagi ekonomsko 

najugodnejše ponudbe, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ceno brez DDV, 

podano v ponudbi. 

 

Cene iz ponudbenega predračuna so za čas trajanja pogodbe fiksne. Cene na enoto mere 

navedene v ponudbenem predračunu se tekom izvajanja storitve ne smejo spreminjati.  

 

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci so obvezne priloge računu glavnega 

izvajalca računi podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil 

podizvajalcem. 
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5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 

 

Pouk o pravnem sredstvu: 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 

določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 

št. 43/2011, 60/2011 - ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 

96/2015 - ZIPRS1617, 80/2016 - ZIPRS1718, 60/2017, 72/2019; v nadaljevanju: 

ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. 

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah 

postopka oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki 

ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo 

lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem 

besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila, 

predmet javnega naročila, pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem 

postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem, potrdilo o plačilu takse iz prvega, 

drugega, tretjega ali četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter dejstva in dokaze, s 

katerimi se kršitve dokazujejo. 

 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na transakcijski račun pri Ministrstvu 

za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom 

Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. 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 

krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). 

Taksa znaša 4.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo 

k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če se javno naročilo oddaja po odprtem 

postopku.  

Taksa znaša dva odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe za javno naročilo (z 

DDV), vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR, če se zahtevek za 

revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila.  

Kadar se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o ustavitvi postopka javnega 

naročanja, priznanju sposobnosti ali zavrnitvi ali izločitvi vseh ponudb, znaša taksa 

1.000 eurov.Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen 

plačila takse. 

 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali 

razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o 

naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni 

navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko 

zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino 

objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo 

v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih 

delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o 

nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 

dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-43-2040-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-60-2820-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-63-2513-2013
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-90-3646-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-95-3952-2014
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-96-3772-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-3386-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-60-2880-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/UL101D20191204RS72O3209TO
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Zgoraj navedenega zahtevka ni mogoče vložiti po roku za prejem ponudb. 

 

Zoper obvestilo o izboru lahko vlagatelj vloži zahtevek za revizijo v roku 8 delovnih 

dni od dneva prejema odločitve. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži prek portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/), 

ustrezna povezava je vzpostavljena na portalu javnih naročil v dosjeju javnega naročila 

(Zavihek pregled objav). 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.portalerevizija.si/
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6. VZOREC POGODBE 

 

        

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek,  

  ki jo zastopa župan Peter Misja 

identifikacijska številka za DDV: SI83117989 

matična številka: 5883997 

in 

 

Izvajalec:          ___________________________________,   

                          ki jo zastopa ________________________ 

 identifikacijska številka za DDV:  

 matična številka:  

 

sta sklenili naslednji 

 

POGODBA O IZVAJANJU ZIMSKE SLUŽBE 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

- je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 

91/2015 in 14/18, v nadaljevanju ZJN-3) izvedel javni razpis za oddajo javnega 

naročila storitev po odprtem postopku »Opravljanje storitev zimske službe v 

Občini Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024«, ki je bilo 

objavljeno na Portalu javnih naročil RS, dne 28. 09. 2020, pod št. objave 

JN005964/2020-BO1 in v Uradnem listu Evropske unije, Dokument št. 2020/S 189-

456634, z dne 28. 09. 2020, 

- je naročnik, na podlagi ocene prejetih pravočasnih ponudb, dne ______, izdal 

odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je ponudnike, ki so oddali ponudbe 

obvestil o izidu javnega naročila,   

- je bil za najugodnejšega ponudnika, ki je oddal popolno ponudbo izbran izvajalec, 

ki je pogodbena stranka te pogodbe in s katerim je naročnik po pravnomočnosti 

odločitve o oddaji javnega naročila sklenil to pogodbo, 

- se s to pogodbo se naročnik in izvajalec dogovorita o splošnih pogojih izvajanja 

predmetnega javnega naročila. 

 

2. člen 

Naročnik odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo izvajanje storitev zimske službe na 

celotnem območju občine Podčetrtek v obdobju od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024. Dela, 

dogovorjena s to pogodbo, obsegajo vsa dela po ponudbenem predračunu izvajalca, 

št.__________, z dne ________, ki je tudi sestavni del te pogodbe, predvsem pa: 

- opravljanje cestno-pregledniške službe za zagotavljanje prometne varnosti, 

- opravljanje zimske službe z dežurstvom, 

- zavarovanje proti poledici, pluženje in odstranjevanje snega, ipd., 

- odstranjevanje posledic prometnih nesreč, izlitja tekočin, snegolomov in drugih 

podobnih ovir z javnih prometnih površin, ipd. 
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Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbeno dogovorjena dela izvajal skladno z zahtevami 

naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tehnično dokumentacijo, 

veljavno zakonodajo in standardi, občinskimi predpisi, pravili stroke, kot dober 

gospodar.  

 

Izvajalec po izpolnjeval vse obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, 

o ureditvi delovnih pogojev, o varstvu pri delu.  

 

Seznam lokalnih cest, javnih poti ter kolesarskih poti v Občini Podčetrtek, na katerih 

se izvaja zimska služba, je sestavni del pogodbe. V primeru spremembe kategorizacije 

občinskih cest se ustrezno spremeni seznam cest s sklenitvijo aneksa k osnovni 

pogodbi. 

 

3. člen 

 

Izvajalec bo dela izvedel brez podizvajalcev. 

ALI 

Pogodbena dela bo izvajalec opravil skupaj z naslednjimi podizvajalci: 

<podatki o podizvajalcu – naziv, polni naslov, matična št., ID za DDV, TRR> 

1. ________/__________________________________________________________ 

Matična številka: ____________________________ 

ID za DDV: ________________________________ 

TRR: SI___________________________________ 

Vrsta del, ki jih bo opravil podizvajalec:____________________________________ 

Količina del __________________________________________________________ 

 

Naročnik je dolžan namesto glavnega izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do 

glavnega izvajalca, za kar podizvajalec predloži pisno soglasje, ki je sestavni del 

pogodbe. Izvajalec je dolžan svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune 

oziroma situacije svojega podizvajalca, ki jih je predhodno potrdil. 

Če neposrednega plačila podizvajalec ni zahteval, bo naročnik od izvajalca zahteval, da 

mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene 

storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o 

morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije  o novih 

podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer 

najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 

glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati poleg podatkov iz prvega odstavka te 

točke tudi podatke: 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev; 

- izpolnjen ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 

prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega 

odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo 

razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 

podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in 
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če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji 

v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega 

podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema 

predloga. 

 

4. člen 

 

 Pogodba se sklene za obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024.   

 

V primeru, da nastopijo potrebe za izvajanje zimske službe po koncu pogodbenega 

roka, je dolžan izvajalec opravljati zimsko službo v soglasju z naročnikom do konca 

zimskih razmer v sezoni 2023/2024. 

 

5. člen 

 

Cena pogodbenih del je določena v skladu s sprejetim  predračunom št. __________, z 

dne ___________, ki je sestavni del te pogodbe.  

 

V pogodbeni ceni je zajet tudi davek na dodano vrednost (DDV).  

 

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno v 

naprej ne more določiti. Količine in vrste storitev po predračunu so okvirne. Naročnik 

ni zavezan k realizaciji vseh predračunskih postavk oziroma vseh predračunskih 

količin.  

 

Za izvedbo predmetnega javnega naročila je z izvajalcem sklenjena pogodba po 

pogodbeni klavzuli obračuna izvedenih del od merske enote, s fiksnimi ter 

nespremenljivimi cenami, za celoten čas veljavnosti pogodbe.  

 

Naročnik ima in bo imel zagotovljena sredstva v proračunu Občine Podčetrtek in se 

koristijo največ do razpoložljive višine, določene pod proračunsko postavko 13001, 

konto 4025990 – zimska služba. 

 

Skladno s 76.a členom ZDDV-1 in 4. odstavkom 127.a člena PZDDV izjavljamo, da 

dela po tej pogodbi naročamo v zvezi z opravljanjem svoje neobdavčljive dejavnosti. 

 

6. člen 

 

Izvajalec bo izvedeno storitev obračunaval mesečno in do 5. v mesecu izstavil 

naročniku račun, z natančno specifikacijo opravljenih storitve za pretekli mesec. 

 

Naročnik bo navedeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca, št.: 

_______________, odprt pri __________, 30. dan po prejemu računa oz. situacije. 

Plačilni rok prične teči naslednji dan od prejema situacije. 

 

V primeru zamude plačila s strani naročnika po potrjenem in zapadlem računu je 

izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti. 
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Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo e-računa, pri čemer mora izvajalec 

pri podaji cen izhajati iz ponudbene dokumentacije (predračuna), ki je sestavni del te 

pogodbe.  

 

V primeru, da so v e-računu obračunana dela, ki niso bila potrjena, se lahko e-račun 

zavrne v celoti. E-račun se lahko zavrne v celoti tudi, če ni ustrezno označen, opremljen 

oziroma potrjen s strani naročnika. 

 

Naročnik potrdi prejem e-računa in si pridržuje pravico, da v osmih (8) dneh še sam 

preveri račun in preuči vsa dejstva, ki bi morebiti vplivala na izplačilo. Naročnik je 

dolžan v osmih (8) dneh od prejema potrditi račun, o spornem delu pa v tem roku podati 

ugovor in o tem obvesti izvajalca. 

7. člen 
 

Izvajalec se zaveže naročniku izročiti kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti dve podpisani in žigosani menici z menično izjavo v višini 5 % letne 

ocenjene vrednosti z DDV, najkasneje v desetih (10) dneh od sklenitve pogodbe, sicer 

se šteje, da pogodba ni začela veljati. Garancija mora biti veljavna vsaj še 30 dni po 

preteku roka za dokončno izvedbo iz 4. člena te pogodbe, 

 

Izvajalec je dolžan najkasneje desetih (10) dneh od podpisa pogodbe predložiti tudi 

kopijo zavarovalne police ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno, da 

ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba, z veljavnostjo zavarovanja za 

čas izvajanja pogodbe.  

8. člen 

 

Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji iz razpisne in ponudbene dokumentacije 

v količini in rokih, ki bodo dogovorjeni s programom vzdrževanja cest. 

 

Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi pomanjkljivosti, ki mu jih določi naročnik 

oz. nadaljuje z izvajanjem storitev neskladno z pogoji iz razpisne in ponudbene 

dokumentacije, lahko naročnik unovči predložen finančni instrument, s katerim je 

izvajalec zavaroval izpolnitev naročila.  

 

Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z 

upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.  

 

Izvajalec se obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo 

škodo, ki jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam 

zaradi nestrokovno in nepravilno opravljene storitve. 

 

Izvajalec se tudi obvezuje:  

− izdelati izvedbeni program zimske službe in ga predložiti naročniku pred pričetkom 

izvajanja pogodbe, 

− prevzeta dela rednega zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest opravljati po 

programu, sestavljenem na podlagi normativov in standardov za redno vzdrževanje 

cest, strokovno pravilno, po vseh sodobnih izsledkih znanosti in stroke, vestno in 

kvalitetno, v skladu z vsemi ostalimi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 

uzancami, ob sodelovanju z naročnikom in upoštevanju njegovih tehničnih pogojev, 
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− da omogoča strokovni ter finančni nadzor in nadzor nad kakovostjo in zakonitostjo 

dela, 

− da pred pričetkom posameznih opravil obvesti nadzornika o pričetku in lokaciji del, 

− da naročnika samoiniciativno obvešča o vsem, kar je povezano z izpolnjevanjem te 

pogodbe, 

− da zagotavlja, da bo vsa javna in zasebna lastnina, ki bi bila zaradi posegov ali del 

uničena ali poškodovana, vrnjena v prvotno stanje oziroma, da bo škoda poravnana, 

− da je zavarovan za odgovornosti za škodo iz dejavnosti, lastnosti in pravnega 

razmerja, kar je dokazal s predložitvijo  police št.  ______________, sklenjeno pri 

______________________, 

− skrbeti za varnostne ukrepe v zvezi z izvedbo del po tej pogodbi in v skladu z 

veljavno zakonodajo ter zagotoviti ustrezno signalizacijo in opozorilne prometne 

znake, 

− da mora v primeru posebnih razmer, ki jih ugotovi sam ali je o njih obveščen, takoj 

intervenirati, 

− je za stanje prevoznosti cestne mreže in objektov na cestah odgovoren samo za 

obseg del iz dogovorjenega programa, ki ga je naročnik potrdil in zagotovil za ta 

dela tudi finančna sredstva, 

− dajati tolmačenje o izvršenih pogodbenih delih ter podati kratko poročilo o 

opravljenih delih, 

− predstavniku naročnika omogočati vpogled v izvajanje pogodbenih storitev in 

upoštevati njegova navodila, 

− o izvajanju zimske službe voditi dnevnik del v skladu z veljavnimi predpisi, 

− pisno in pravočasno obvestiti naročnika, če nastopijo okoliščine, ki utegnejo 

vplivati na vsebinsko izvršitev nalog, 

− da bo nosil odgovornost za morebitno povzročeno škodo z njegove strani in 

poskrbel za postopek sanacije povzročene škode (npr. škoda na elementih ceste oz. 

opremi, poškodba ograje, avtomobila na parkirišču,…), 

− po koncu izvajanja zimske službe vsako sezono, najkasneje do 1. aprila, odstraniti 

ostanek posipnih materialov. 

 

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi 

subjekt le v primeru če naročnik s tem soglaša.  

Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.  

 

9. člen 

 

Predstavnik naročnika po tej pogodbi je_________________. 

Predstavnik izvajalca po tj pogodbi je __________________  .  

 

Spremembo predstavnika morata pogodbeni stranki pisno sporočiti najkasneje v petih 

dneh pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile. 
                                         

10. člen 

 

Naročnik lahko prekine to pogodbo v naslednjih primerih: 

- če izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ter s takšnim 

početjem kljub opozorilom naročnika nadaljuje,  

- če brez soglasja naročnika prepusti izvedbo del podizvajalcem. 
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Naročnik mora obvestilo o prekinitvi pogodbe posredovati izvajalcu pisno z navedbo  

razlogov za to.                                          

 

Če izvajalec na pisni poziv naročnika ne odpravi pomanjkljivosti in napake, lahko 

naročnik unovči predložene finančne instrumente za kvalitetno izvedbo del in naroči 

storitev po drugem izvajalcu na račun izvajalca storitve. 

 

11. člen 

 

Protikorupcijska klavzula 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 

predstavniku organa,  posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 

drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, 

je nična. 

 

12. člen 

 

Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 

stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 

 

13. člen 

 

Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 

stranka po dva izvoda.  

     

               Številka: ______________ 

Datum:  _________________                                 Datum: ________________ 

 

 

Izvajalec:                          Naročnik: 

                          Občina  Podčetrtek         

                           župan   

                        Peter Misja 

 

 

 

 

 
 
           
 

7. DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE - OBRAZCI 
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  OBR-1 

P O N U D B A 

Ponudnik: 

_____________________________________________________________________ 

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Predmet naročila: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za 

obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024.  

Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, 

»Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 

15. 03. 2024«, dne 28. 09. 2020, pod št. objave JN005964/2020-BO1 in v Uradnem 

listu Evropske unije, Dokument št. 2020/S 189-456634, z dne 28. 09. 2020, se 

prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z 

navodili za izdelavo ponudbe. 

 

o Samostojno 

o Skupno ponudbo 

(Ustrezno obkrožite) 

1. Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime 

 

Zakoniti zastopnik 

 

Davčna številka in pristojna finančna uprava 

 

Številka transakcijskega računa 

 

Matična številka 

 

Naslov 
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Številka telefona 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

2. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:  

Št. Firma partnerja v skupni ponudbi                         

1  

2  

3  

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem 

subjektu pod točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).  

3. Nastopanje s podizvajalci 

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite) 

DA 

NE 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti 

obrazec OBR-8: Podizvajalci v ponudbi s podatki o podizvajalcih in soglasjem za 

neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno plačilo), ter ostale obrazce in 

dokazila v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.  

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži tega obrazca. 

 

 

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-1a  

PONUDBENI PREDRAČUN  št. _________________ 

 

Ponudnik:_____________________________________________________________ 

 

V postopku oddaje javnega naročila »Opravljanje storitev zimske službe v Občini 

Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024«, objavljen na Portalu javnih 

naročil, dne 28. 09. 2020, pod št. objave JN005964/2020-BO1 in v Uradnem listu 

Evropske unije, Dokument št. 2020/S 189-456634, z dne 28. 09. 2020, podajamo 

ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega 

ponudbenega predračuna. 

 

Ponudbena cena: 

 

SKUPAJ (EN KROG) BREZ DDV:   _______________________EUR 

ZNESEK DDV 9,5%     _______________________EUR 

SKUPAJ (EN KROG) Z DDV:   _______________________EUR 

SKUPAJ (10 KROGOV) brez DDV :   _______________________EUR 

ZNESEK DDV 9,5%     _______________________EUR 

SKUPAJ (10 KROGOV) z DDV :   _______________________EUR 

 

Predmet javnega naročila je izvajanje storitev, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne 

more vnaprej določiti. Količine in vrste storitev po predračunu so okvirne. 

Naročnik ni zavezan k realizaciji celotne predračunske količine ali predračunske 

vrednosti 

 

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

Ponudba velja 90 dni od roka za predložitev ponudbe. 

V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila. 

 

Ponudniki v elektronskem sistemu za oddajo ponudb eJN v razdelek predračun 

oddajo le- ta obrazec, priloga – popis del (excel tabela) se odda v druge razdelke. 

 

 

Kraj in datum:                                                                          Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-2 

 

Ponudnik: 

_____________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE 

 

 

1. Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 

številko _______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, 

AJPES, izpostava _______________, številka ________________.  

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 

Zakona_________________________________________________________

_____ pridobili ustrezno dovoljenje, številka ________________ , izdano pri 

______________ dne ________________. 

Smo člani naslednje organizacije: 

__________________________________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje 

dejavnosti član posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega 

dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register 

oz. vpisa pri Finančnem uradu. 

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

točke B, izpolnite točko C.) 

 

2. V zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.  

Ponudnik predloži dokazila v skladu s točko 3.10. (3. Ugotavljanje sposobnosti) 

 

Datum: ____________________                                                   Žig in podpis         

ponudnika: 
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 OBR-3 

Ponudnik: ___________________________________ 

Polni naziv podjetja: ___________________________ 

Sedež in njegova občina: _______________________ 

Št. vpisa v sodni register: _______________________ 

Št. vložka: ____________________________________ 

Matična številka podjetja: _______________________  

Naročnik ________________________________________ 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 

Podčetrtek, za namene javnega razpisa »Opravljanje storitev zimske službe v Občini 

Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024«, objavljenega na Portalu 

javnih naročil RS, dne 28. 09. 2020, pod št. objave JN005964/2020-BO1 in v Uradnem 

listu Evropske unije, Dokument št. 2020/S 189-456634, z dne 28. 09. 2020, pridobi 

naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov 

lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje: 

 

a) Ime in priimek: ________________________________ podpis _____________ 

EMŠO _______________, datum in kraj rojstva____________________________,  

stalno bivališče _____________________________________________________. 

 

b) Ime in priimek: _________________________________ podpis _____________ 

EMŠO _______________, datum in kraj rojstva____________________________,  

stalno bivališče _____________________________________________________. 

 

c) Ime in priimek: _________________________________ podpis _____________ 

EMŠO _______________, datum in kraj rojstva____________________________,  

stalno bivališče _____________________________________________________. 

 

Datum: ___________ 

Žig in podpis ponudnika: 
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OBR- 4 

Ponudnik: 

____________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O REFERENCAH 

                  Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih samostojno ali v skupni ponudbi že izvedli najmanj 

eno primerljivo storitev zimskega vzdrževanja državnih in občinskih cest ter javnih 

poti, kolesarskih poti in pločnikov neposredno za naročnika javnega sektorja, v 

vrednosti najmanj 120.000,00 EUR brez DDV in prilagamo ustrezna potrdila. 

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH:  _________________________ 

Naročnik        

Predmet pogodbe        Leto realizacije        Vrednost pogodbe brez DDV 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika:  
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OBR-4A 

 

POTRDILO 

Podpisani izdajatelj potrdila 

(naziv) 

 ______________________________________________________________ 

(naslov)

 ______________________________________________________________ 

 

Kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec 

(naziv)       

_______________________________________________________ 

(naslov)       

 _______________________________________________________ 

 

za nas izvajal 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________, 

v vrednosti  ____________________ v obdobju od  ___________  do  ___________ . 

 

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 

korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela  izvedel v skladu s pogodbenimi določili. 

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.  

 

Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični. 

 

 

 

Datum: __________________                                    Žig in podpis izdajatelja potrdila: 
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OBR-5 

Ponudnik 

 

_________________________  

 

_________________________  

 

_________________________  

 

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

 

IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU TEHNIČNE SPOSOBNOSTI IN 

UPOŠTEVANJU VELJAVNIH PREDPISOV 

 

Predmet javnega naročanja: 

»Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 

2021 do 15. 03. 2024«, 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 

- da imamo zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba, kar bomo v 

primeru dodelitve javnega naročila, pred sklenitvijo okvirnega sporazuma, 

dokazali s predložitvijo dolgoročne police št. ___________________ , 

sklenjeno pri _________________; 

- da bomo v času trajanja pogodbe razpolagali z zahtevano strojno mehanizacijo;  

- da bomo v času trajanja pogodbe razpolagali z bazo za skladiščenje materiala in 

parkiranje vozil v pripravljenosti, ki od centra Podčetrtka ne bo oddaljena več 

kakor 30 minut potovalnega časa in sicer na nepremičnini, parc. št. ________ , 

k. o. __________ ; 

- da bomo dela zimskega vzdrževanja in varstva lokalnih cest izvajali v skladu s 

predpisi in standardi stroke; 

- bomo zagotavljali prometno varnost in povezanost lokalnih cest kot dober 

gospodar v skladu z Zakonom o cestah, Zakonom o varstvu cestnega prometa, 

Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih 

cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in Pravilnikom o prometni 

signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah; 

- bomo zagotavljali pripravljenost ustreznih ekip za usposabljanje prevoznosti 

lokalnih cest v času izven rednega delovnega časa. 

- da je v ponudbi upoštevana tudi pripravljenost ustreznih ekip za usposabljanje 

prevoznosti lokalnih cest v času izven rednega delovnega časa. 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na ta razpis. 

 

       Kraj in datum:            Podpis ponudnika: 

 

 

____________________________     ______________________________
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OBR-6 

 

Ponudnik 

 

_________________________  

 

_________________________  

 

_________________________  

 

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

 

IZJAVA O  ZAGOTAVLJANJU STROJNE MEHANIZACIJE  

ZA IZVEDBO NAROČILA 

 

Predmet javnega naročanja: 

»Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 

2021 do 15. 03. 2024«, 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da za izvedbo naročila 

zagotavljamo najmanj naslednjo opremo in mehanizacijo: 2 tovorna vozila 8-12 t s 

plugom in posipalcem z možnostjo doziranja posipnega materiala od 15 do 30 g/m2, 4 

traktorje > 90 KS s plugom in posipalcem, 3 traktorje > 60 KS s plugom in posipalcem, 

ustrezen stroj za pluženje pločnikov in poti - širina stroja max. 1,5 (freza za sneg + 

posipalec), nakladalec snega in pregledniško vozilo ter razpolagamo z zaščiteno 

deponijo za sol oz. posipno mešanico oz. razpolagamo z vso potrebno opremo in 

mehanizacijo, ki je v storilnostnem smislu najmanj enakovredna navedeni: 

 

Zap.št. Tip (oz. naziv) Starost lasten / najet / drugo 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

Navedene tehnične zmogljivosti izpolnjujejo zahteve predpisov in standardov, uveljavljenih 

v Sloveniji in v Evropski uniji, zahteve, navedene v tehničnem popisu del tega naročila ter 

zahteve, navedene v tehničnih specifikacijah za javne ceste. 
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V kolikor nas bo naročnik pozval, bomo v določenem roku predložili vsa zahtevana 

dokazila (dokazilo o lastništvu, pogodbo o najemu, ali drug ustrezen dokument) o 

zagotovitvi zgoraj navedenih tehničnih zmogljivosti. 

 

Za vsako spremembo (prodaja, odpis, prekinitev pogodbe o najemu, ali podobno) v 

podanem seznamu za letno vzdrževanje cest zagotavljamo najmanj enakovredno 

zamenjavo. 

 

Seznanjeni smo: 

- da je izjava sestavni del dokumentacije, na osnovi katere bo naročnik presojal o 

sposobnosti posameznega ponudnika za izvedbo posla. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na ta razpis. 

 

 

 

Kraj in datum:                  Podpis ponudnika 

 

____________________________              ___________________________

               (ime in priimek pooblaščene osebe) 

             

                                                       žig 

     

     

   ________________________ 

                 (podpis) 
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 OBR-7 

                                                                                                                   

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

 

Ponudnik: 

_________________________________________________________________ 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 

___________________________________________________________________ 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 

Podčetrtek, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost 

ponudbe za javni razpis »Opravljanje storitev zimske službe v Občini Podčetrtek za 

obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024«, objavljenega na Portalu javnih naročil RS, dne 

28. 09. 2020, pod št. objave JN005964/2020-BO1 in v Uradnem listu Evropske unije, 

Dokument št. 2020/S 189-456634, z dne 28. 09. 2020, skladno z določili razpisne 

dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v 

vseh neizpolnjenih delih za znesek 3.000,00 EUR. Ponudnik se odreka vsem ugovorom 

proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo. 

Menični znesek se nakaže naročniku Občini Podčetrtek na račun, številka 01292 

0100003930, odprt pri Banka Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic 

izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 

Podčetrtek, 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: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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. Ta izjava 

velja za čas veljavnosti ponudbe oziroma najkasneje do______________.  

PRILOGA: PODPISANA IN POŽIGOSANA MENICA! 

 

Datum:                     Žig in podpis odgovorne osebe 

_________________          ________________________ 
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OBR-7A 

                                                                                                                    VZOREC 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

 

Ponudnik: 

_________________________________________________________________ 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 

___________________________________________________________________ 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, p. 

Podčetrtek, da lahko podpisano menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro in 

pravočasno izvedbo del za javni razpis »Opravljanje storitev zimske službe v Občini 

Podčetrtek za obdobje od 01. 01. 2021 do 15. 03. 2024«, objavljenega na Portalu javnih 

naročil RS, dne 28. 09. 2020, pod št. objave JN005964/2020-BO1 in v Uradnem listu 

Evropske unije, Dokument št. 2020/S 189-456634, z dne 28. 09. 2020, skladno z določili 

razpisne dokumentacije in ponudbe za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu 

izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek ________________ EUR. Ponudnik se odreka 

vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v 

plačilo. 

Menični znesek se nakaže naročniku Občini Podčetrtek na račun, številka 01292 

0100003930, odprt pri Banka Slovenije. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic 

izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 

Podčetrtek, 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: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

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.  

Ta izjava velja do______________.  

 

Datum:                     Žig in podpis odgovorne osebe 

_________________          ________________________ 
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OBR-8 

Ponudnik: 

____________________________________________________________________ 

 

PODIZVAJALCI V PONUDBI 

Naziv podizvajalca  

Naslov  

Matična številka  

Davčna številka  

Transakcijski račun  

Vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec  

 

Ocenjen delež (%) podizvajalca pri celotni 

izvedbi naročila 

 

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem 

naročilu. Ponudnik predloži za vsakega podizvajalca še ESPD obrazec. 

 

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani 

naročnika:   DA     NE       (ustrezno obkroži) 

 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s 

podpisom te izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 

podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu 

pogodbe. 

 

 

Datum: __________________                                           Žig in podpis podizvajalca: 
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8. OPIS STORITVE – POPIS DEL 

 

TEHNIČNI POGOJI ZA IZVAJANJE ZIMSKE SLUŽBE V OBČINI 

PODČETRTEK V OBDOBJU V OBDOBJU OD 01.01.2021 DO 15.03.2024 

 

1. Izvajalec izvaja zimsko službo v zimskem obdobju, ki praviloma traja od 15. 

novembra tekočega leta do 15. marca naslednjega leta, v skladu z Odlokom o 

ureditvi zimske službe v Občini Podčetrtek (U.l. RS, št. 26/2001), Pravilnikom o 

rednem vzdrževanju javnih cest (U.l.RS, št. 38/16) in v skladu z izvedbenim 

programom zimske službe, katerega pripravi izvajalec zimske službe in ga predloži 

upravljalcu cest najkasneje do 15. oktobra tekočega leta. 

Zimska služba se po potrebi, lahko izvaja tudi pred 15. 11. in po 15. 03. v kolikor 

to narekujejo vremenske razmere. 

 

2. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje 

prevoznosti javnih cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere 

nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pojavov (sneg, poledica in drugo) lahko 

ogroženo normalno odvijanje prometa. 

 

3. V obdobjih, ko obstaja nevarnost nastanka poledice, se izpostavljeni in prometno 

nevarni odseki cest posipajo zaradi preprečevanja poledice. Mesta in način 

posipanja se določijo glede na vremenske razmere, geografsko-klimatske razmere, 

lego, naklon in kategorijo ceste ter druge lokalne razmere. 

 

4. Na delih cest, kjer se poledica pogosto pojavlja, je treba namestiti dopolnilno 

prometno signalizacijo, ki na to nevarnost opozarja. 

 

5. Posipanje poledice je potrebno izvesti takrat, ko je zaradi možnega nastanka 

poledice ali sneženja in ostalih zimskih pojavov ogroženo normalno varno 

odvijanje prometa.  

Ločimo več vrst posipov cest in sicer:  

- Preventivni posip, ki se izvaja takrat, ko je slaba vremenska napoved in ko se 

pričakuje nenadna temperaturna sprememba, megla in podobno. Izvaja se lahko na 

celotnem cestnem omrežju, posameznem odseku ceste ali v presledkih. Pogosto se 

izvaja takrat, ko na cesti še ni bilo predhodno uporabljenih posipnih materialov ali 

pa so le ti bili sprani zaradi dežja in na cestišču ni preostalih posipnih materialov 

(drobca). Pri suhi poledici je obvezna uporaba mokre soli MgCl2/CaCl2 ali solnice 

NaCl v določenem razmerju.  

- Posip cest, ki se izvede, ko začne intenzivno snežiti, sneg pa oprijemati cest. S tem 

dosežemo, da se sneg ne sprime s podlago in da ne nastane ledena površina - 

»snežna deska«. Enak posip se izvaja tudi v času neprekinjenega sneženja po 

vsakokratnem potrebnem pluženju cest. Za posip se uporablja izključno suha sol 

NaCl ali mešanica soli in peska v razmerju 1:3 (1 del soli in 3 dele drobca 

granulacije 4/8 mm). Količino posipnih materialov potrebno sprotno optimizirati, 

glede na dane vremenske pogoje (suh ali moker sneg, žled, intenziteta sneženja…).  

- Dopolnilni posip se izvaja na cestah nižjega prednostnega razreda in cestah z 

manjšo intenziteto prometa, nižjimi hitrostmi odvijanja prometa, tam kjer ostaja 

posipni drobec na vozišču in je potrebno posipe cest in porabo posipnega materiala 
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smiselno prilagoditi. Zadeva je aktualna na pločnikih, peš in kolesarskih poteh, 

ulicah, parkiriščih in ostalih javnih površinah.  

 

6. Posipavanje proti poledici in zmrzali se izvaja na asfaltnih cestah s posipnim 

materialom frakcije 4/8 mm, ki mu je primešana sol, ki mora biti v razmerju 3:1. 

Posip se opravi takoj, ko se zazna pojav poledice oziroma ko nastopijo okoliščine, 

v katerih se lahko pričakuje poledica.  

 

7. Na gramoznih cestah in parkiriščih se uporablja  posipni material frakcije 8 /16 

mm. 

 

8. Pluženje mora biti izvedeno tako, da bodo nanosi snega ostali pod maksimalno 

dovoljeno mejo. V primeru močnejšega sneženja pa so možni zastoji, kot veleva 

tabela 1 prednostnih razredov za vzdrževanje cest v zimskih razmerah pravilnika o 

rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16). Ves sneg in led morata 

biti med pluženjem odstranjena tako, da bodo asfaltirane, oziroma utrjene površine 

odkrite. 

 

9. Pluženje se prične, ko na cestah višjega prednostnega razreda zapade do 10 cm 

snega, na nižjih pa do 15 cm. Le to se vsakokratno ponavlja v času neprekinjenega 

sneženja. Ko preneha snežiti, se ceste dokončno služijo. Pločniki, peš poti se 

dokončno splužijo po končanem pluženju vseh cest.  

 

10. Hitrost strojnega pluženja mora biti takšna, da je sneg potisnjen zadosti daleč od 

voznih pasov, razen v urbanih področjih, kjer mora biti hitrost tako prilagojena, da 

bo spluženi sneg ustvarjal čim manjše težave in ne bo povzročal poškodb ljudem 

in njihovi lastnini. Če so temperature zraka med pluženjem in po pluženju 

asfaltiranih cest znotraj meja temperatur za efektivno delovanje kemikalij proti 

zmrzali, morajo biti te kemikalije nanesene na cestišče takoj po pluženju. Če so 

temperature nižje od meja temperatur za efektivno delovanje kemikalij proti 

zmrzali, mora biti površina obdelana s posipnimi sredstvi. Spluženi sneg sme ležati 

na zunanjem robu bankine, da ob taljenju snega, voda lahko odteka s cestišča. Med 

pluženjem mora izvajalec po najboljših močeh paziti, da ne bi prišlo do poškodb 

ceste ali privatne lastnine. 

 

11. Prevoznost je zagotovljena, če višina snega na cestah ne presega 10 cm, promet pa 

je možen z uporabo zimske opreme vozil. Na odsekih cest z vzdolžnim naklonom 

nad 10 odstotkov se šteje, da je prevoznost zagotovljena tudi, če je promet možen 

samo z uporabo snežnih verig. 

 

12. Ob nastopu izrednih razmer je potrebno zagotoviti najnujnejšo prevoznost. Manj 

pomembni odseki cest, se ob izrednih razmerah zaprejo. O zapori se javnost obvesti 

preko sredstev javnega obveščanja. Sočasno pa se vsa mehanizacija za zagotovitev 

prevoznosti usmeri na ceste ki so v višjem prioritetnem razredu (tabela 1)    

 

13. Po koncu izvajanja zimske službe, najkasneje do 1. aprila, je potrebno odstraniti 

ostanek posipnih materialov. 

 

14. O izvajanju zimske službe izvajalec vodi dnevnik del, ki ga sprotno potrjuje 

odgovorni uslužbenec občinske uprave. 
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15. Izvajalec nosi odgovornost za pravočasno in pravilno izvedbo del zimske službe, 

ter skrbi za pregledniško  dežurno službo. 

 

16. V določilih Pravilnika o rednem vzdrževanju javnih cest (Uradni list RS, št. 38/16) 

je opredeljeno vzdrževanje prevoznosti posameznih cest v zimskih razmerah, in 

sicer s prednostnimi razredi, v katere so ceste razvrščene glede na kategorijo, 

gostoto in strukturo prometa, geografsko – klimatske razmere in krajevne potrebe. 

 

Tabela 1: Prioritetni razredi 

 

 

 
 

 

Opombe k tabeli:  

1. Šteje se, da je prevoznost zagotovljena, če višina snega na cestah I. in II. prednostnega razreda 

ne presega 10 cm, na drugih cestah pa 15 cm, promet pa je možen z uporabo zimske opreme 

vozil.  

2. Ne glede na določila v 3. stolpcu, v obdobju izredno močnega sneženja ob močnih zametih in 

snežnih plazovih prevoznosti ni nujno potrebno zagotavljati. Podobno velja za poledico, če je 

zaradi dežja cesta gladka in poledice ni možno odpraviti z razpoložljivimi tehničnimi sredstvi.  

3. Za preprečevanje poledice na javnih poteh in javnih pešpoteh se zagotovi posipni material ob 

robu javne ceste.  

4. Kolesarske poti se uporabljajo za odlaganje snega in so opremljene z dopolnilno prometno 

signalizacijo. 
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Material 

Izvajalec mora priskrbeti ves potreben material. Material za posipanje in kemična 

sredstva za preprečevanje zmrzovanja so potrebna za zagotavljanje oprijema pnevmatik 

s površino v pogojih, ko je površina drsna in za odstranjevanje ledu. 

Deponije za posipni material je potrebno pripraviti pred pričetkom izvajanja zimske 

službe. Urejene morajo biti tako, da je posipni material pokrit in se ne razsipa okoli 

deponije. Izvajalec vodi evidenco nabave posipnega materiala (dobavnice) in 

distribucije po posameznih deponijah. 

 

 

Popis del za izvajanje zimske službe v Občini Podčetrtek v obdobju od 01. 01. 2021 

do 15. 03. 2024 se nahaja v posebnem dokumentu. 
 
 
 
 

9. SEZNAM LOKALNIH CEST, JAVNIH POTI IN KOLESARSKIH POTI 

 
 

Seznam lokalnih cest se nahaja v posebnem dokumentu – Priloga 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


