
Obr - 1  ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 
 
Izpolni vložnik ponudbe (naziv in naslov pošiljatelja), izreže in nalepi na kuverto oz. ovitek ! 
  
 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni sprejemna pisarna!) : 

Naziv:  Datum:   
 Ura:   
Naslov:   Zap. št.:   

 Podpis:  žig 
  

Predmet in oznaka javnega naročila: 

»STORITVE« 

 Prejemnik: 

PREVZEM IN ODLAGANJE 
GREZNIČNEGA MULJA IN 

MULJA IZ MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH 
NAPRAV OD 1. 1. 2017 DO 

31. 12. 2017 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika,  

d. o. o. 

tajništvo 

Pot na Tojnice 40 
1360 Vrhnika 

  
številka:  JN007626/2016-W01 

  

NE ODPIRAJ!!!             - �  PONUDBA  

                                  - �  SPREMEMBA 

                                  - �  UMIK 

 

 

 

 

 

 

 

 



Obr - 2  PODATKI O PONUDNIKU 
 

1. Ponudbo podajamo (ustrezno obkrožiti): 

I. samostojno 

II. skupaj z drugimi ponudniki – skupna ponudba 

III. skupaj s podizvajalci 

Ponudnik v nadaljevanju ustrezno izpolni poglavje I, II ali III glede na to, ali nastopa 

samostojno, v skupni ponudbi oziroma s podizvajalci. 
 

2. Ponudbo podajamo za predmetno javno naročilo 
 

PREVZEM IN ODLAGANJE GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ MALIH 
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017 

I. SAMOSTOJNA PONUDBA 

 

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem): 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik;podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma in ponudbe - z 

navedbo funkcije):  

_______________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _________________________________________ 
 
Elektronski naslov kontaktne osebe: _________________________ 
 
Skrbnik pogodbe/okvirnega sporazuma: _______________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________ 
 
Telefaks: _____________________________________ 
 
Elektronska pošta: _____________________________ 
 
Transakcijski račun podjetja: ___________________________, voden pri banki: ________ 
 
Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: ________________________, davčna izpostava: _____________ 
 
Zakoniti zastopniki ponudnika: __________________________________________________ 



II. SKUPNA PONUDBA 

 
VODILNI PARTNER: 
 
1. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem),  ki nastopa v skupni 

ponudbi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik; podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma in ponudbe):  

_______________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _________________________________________ 
 
Skrbnik pogodbe/okvirnega sporazuma: _________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________ 
 
Telefaks: _____________________________________ 
 
Elektronska pošta: _____________________________ 
 
Transakcijski račun podjetja: _________________, voden pri banki: ________________ 
 
Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: __________________________________ 
 
 

PARTNERJI V SKUPINI: 

2. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem),  ki nastopa v skupni 

ponudbi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

 
Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: __________________________________ 
 
 

 



3. Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem),  ki nastopa v skupni 

ponudbi: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

 

Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: __________________________________ 
 
  

Naročnik naj v fazi do morebitnega podpisa pogodbe/okvirnega sporazuma vse dokumente 
naslavlja na vodilnega partnerja. 
 
Obvezna priloga: akt o skupni izvedbi naročila 
 

III. PONUDBA S PODIZVAJALCI 

 
GLAVNI IZVAJALEC: 

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem): 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

Odgovorna oseba (zakoniti zastopnik; podpisnik pogodbe/okvirnega sporazuma in ponudbe):  

_______________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _________________________________________ 
 
Skrbnik pogodbe/okvirnega sporazuma: ________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________ 
 
Telefaks: _____________________________________ 
 
Elektronska pošta: _____________________________ 
 
Transakcijski račun podjetja: _________________, voden pri banki: ________________ 
 
Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: __________________________________ 



PODIZVAJALCI: 
 
1. Popolno ime ali firma podizvajalca:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: _________________________________ 
 
Vrsta del, ki jih bo opravljal:  
___________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________ v znesku (brez DDV): 
 

 

2. Popolno ime ali firma podizvajalca:  

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

__________ 

Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: _________________________________ 
 
Vrsta del, ki jih bo opravljal:  
__________________________________________________________________________ 
 
_______________________________________ v znesku (brez DDV): 
 
  

Priloga*: Zahteva za naročnikovo neposredno plačilo terjatve do ponudnika (Obr -  
9) (*priloga je obvezna, če podizvajalec zahteva naročnikovo neposredno plačilo) 
 

Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila: 
- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z 

veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi 
navodili, priporočili in normativi, 

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

 
Izjavljamo, da: 
- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje in ostale zahteve naročnika, navedene v 

dokumentaciji v zvezi z oddajo tega javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev, 



- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila, 

- je naše podjetje zanesljivo, sposobno upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zadostno 
število tehničnega osebja, drugih strokovnih delavcev, ki so sposobni izvesti predmetno 
javno naročilo ter razpolagamo z ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi (prevozna 
sredstva, ipd.), 

- imamo svojo dejavnost zavarovano za odgovornost proti škodi, ki bi jo pri izvajanju 
storitev po tem sporazumu povzročil ljudem ali na premoženju, 

- bomo razpisane storitve/dela izvajali strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenih 
terminih, skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji 
ter zahtevami naročnika, 

- ima naše podjetje zadostne tehnične zmogljivosti za izpolnitev predmetnega javnega 
naročila, 

- bomo, v kolikor bomo sodelovali s podizvajalci,  dostavili kopije pogodb, sklenjene 
najmanj za čas trajanja okvirnega sporazuma po tem razpisu, torej najmanj do 31. 12. 
2017. V kolikor zgoraj omenjena medsebojna pogodba poteče pred 31. 12. 2017 bomo 
novo pogodbo naročniku dostaviti samoiniciativno. 

- smo, mi oziroma naši podizvajalci, registrirani za prevoz odpadkov, katere bomo 
prevzemali, skladno z veljavno zakonodajo s tega področja, 

- bomo svoji ponudbi predložili vsa potrebna in veljavna dovoljenja za prevzem in 
odlaganje grezničnega mulja in mulja iz MKČN ter vse pogodbe z morebitnimi 
podizvajalci, prav tako pa tudi dovoljenja podizvajalcev za izvajanje storitev, ki so 
predmet tega razpisa,  

- bomo za prevzem grezničnega blata (s strani pravnih in fizičnih oseb) napisali tudi 
evidenčni list o ravnanju z odpadki - za vsako praznjenje na ČN ter delovne naloge 
(strojna poročila) s potrjeno količino odvzetega, načrpanega grezničnega blata s strani 
imetnika odpadka, 

- imamo za ves čas trajanja okvirnega sporazuma vsa zakonsko predpisana dovoljenja za 
opravljanje obveznosti okvirnega sporazuma ter jih bomo predložili svoji ponudbi, 

- do naročnika ne bomo imeli nikakršnega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani 
za izvedbo javnega naročila, 

- smo podali resnične, verodostojne izjave oziroma podatke. 
 
 

 
 
Navodila za izpolnitev: 
 
* Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni 
partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci. 
 
* V primeru večjega števila partnerjev/podizvajalcev se ta obrazec kopira. 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 



Obr - 3  PONUDBA 
 

 

 

 

Predmet naročila: 
PREVZEM IN ODLAGANJE GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ 
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 
2017 

Naročnik:  
Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 

 

Ponudnik: 
 
 

 
 
1. Ponudbena cena  

 
predračunska vrednost (brez DDV):  EUR 
znesek DDV:  EUR 
ponudbena cena (predračunska vrednost + 
DDV):  EUR 

 
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 
 
2. Ponudba velja za celotno naročilo in 90 dni po roku za oddajo ponudb, torej do 12. 3. 

2017. 
 

3. Z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila smo seznanjeni in se z njo v celoti 
strinjamo. 

 
 
 

 
 
 
 
Navodila za izpolnitev: 
 
* Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni 
partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci. 
 
* V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira.  
 

Ponudba št.:  

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 



Obr - 4  PONUDBENI PREDRAČUN 
 

Na osnovi javnega naročila št. JN007626/2016-W01, po postopku naročila male vrednosti, za 
predmet naročila »PREVZEM IN ODLAGANJE GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ 
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017«, dajemo 
ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti!): 
a)   Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik; 
b)   Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov; 
c)   Ponudbo s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci; 

NAZIV IN SEDEŽ 
PONUDNIKA: 

 

 

PREDRAČUN ŠT. *______________ 

Vrsta storitve 
Klas. št. 
odpadka 

Količina EM 

Cena v € brez 
DDV/m3 prevzeto 

na naslovih 
fizičnih oz. 

pravnih oseb v 
treh občinah in 
odloženo na ČN z 

dovoljenjem 

Cena v € brez 
DDV/m3 prevzeto 

na naslovih 
fizičnih oz. 

pravnih oseb v 
treh občinah in 
odloženo na ČN 
Vrhnika-Tojnice 

Vrednost v € 
brez DDV 

Prevzem in 
odlaganje 
grezničnega 
mulja*  

20 03 04 2.000,00 m3  / 

 

Prevzem in 
odlaganje mulja 
iz MKČN* do 
50PE 

19 08 05 15,00 m3  / 

 

Prevzem in 
odlaganje mulja 
iz MKČN* od 
50PE 
do 2000PE 

19 08 05 100,00 m3  / 

 

Prevzem 
grezničnega 
mulja*,** 

20 03 04 5000 m3 /  

 

Prevzem mulja 
iz MKČN*,** do 
50PE 

19 08 05 200 m3 /  
 

Prevzem mulja 
iz MKČN*,** od 
50PE 
do 2000PE 

19 08 05 200 m3 /  

 

Predhodno 
odobreni 
manipulativni 
stroški 

/ 50 ura  

 

SKUPAJ vrednost v € brez DDV  



*(prevzem pri fizičnih in pravnih osebah v občinah Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer ter odlaganje 
na ČN - z dovoljenjem oziroma na ČN Vrhnika - Tojnice) 
** NI STROŠKOV ODLAGANJA MULJA!!! (mulj se odlaga na ČN Vrhnika-Tojnice) 
 

- Navedene količine so ocenjene in za naročnika niso zavezujoče, kar pomeni da bodo 
lahko dejanske količine tudi nižje ali višje od navedenih. 

- Enota na katero se oblikuje cena je m3, izjemoma pri postavki »predhodno odobreni 
manipulativni stroški« je enota ura.  

- Ponudbene cene in vrednosti morajo biti za prevzem (iz občin Borovnica, Log – 
Dragomer in Vrhnika)in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz malih komunalnih 
čistilnih naprav (v nadaljevanju MKČN) na pogodbeno čistilno napravo oziroma za 
prevzem (iz občin Borovnica, Log – Dragomer in Vrhnika) grezničnega mulja in mulja iz 
MKČN, katere se odlaga na centralno čistilno napravo Vrhnika. Ponujene cene veljajo 
tudi v primeru intervencije. 

- Ponudnik mora v ponujeno ceno vključiti vse svoje storitve, od prevzema grezničnega 
mulja in mulja iz MKČN iz vseh treh občin do prevoza na izbrano čistilno napravo. 

- Predhodno odobreni manipulativni stroški so stroški, ki nastanejo kot nepredvidena 
dela pri prevzemu grezničnega mulja in mulja iz MKČN. 

- Cena storitve je enotna, ne glede na to, ali je stranka pravna ali fizična oseba. 
- Ponujena izvedba, storitev mora ustrezati tehničnim zahtevam, katere je naročnik 

navedel v poglavju 3.3. TEHNIČNE ZAHTEVE IN POGOJI. 
- Ponudnik bo prevzeti greznični mulj in mulj iz MKČN odlagal na ČN Vrhnika – Tojnice 

oziroma na naslovu pogodbene čistilne naprave 
_________________________________(vpišite naziv in naslov čistilne naprave, kjer 
boste v primeru preobremenjene CČN Vrhnika, odlagali prevzeti greznični mulj in mulj 
iz MKČN). 

- Naročnik bo naročila za primere intervencij naročal po elektronski pošti na naslov 
__________________________________ (vpišite elektronski naslov ponudnika za 
sprejem naročil). 

- Vse v ponudbi navedene cene so fiksne tekom veljavnosti okvirnega sporazuma, 
zajemajo vse stroške. Ponudnik ni upravičen do podražitev. 

 
 
 
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: 
• popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. 

Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 
• lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične 

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

• napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
Ponudba velja: 90 dni od dneva odpiranja ponudb, torej do 12. 3. 2017. 
 
 
 

 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 



Obr - 5  IZJAVA O STROJNI OPREMI 
 

Predmet naročila: 
PREVZEM IN ODLAGANJE GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ 
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 
2017 

Naročnik:  Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., 
Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika 

 

Ponudnik:  
 

 
Izjavljamo, da razpolagamo s spodaj navedeno mehanizacijo, ki je nujno potrebna za 
izvajanje storitev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za izvedbo 
javnega naročila »Prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz malih 
komunalnih čistilnih naprav od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017«. 
 

Zap. št. Strojna oprema število enot 

1. Specialno vozilo za prevzem grezničnega mulja in mulja iz MKČN 1 

2. 
Traktor s cisterno ali drugo ustrezno vozilo za prevzem grezničnega 
mulja in mulja iz MKČN na težko dostopnih področjih 1 

 
V primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik in bomo s strani naročnika 
prejeli poziv za predložitev izpisa iz registra osnovnih sredstev na dan 30. 11. 2016 iz 
poslovnih knjig ponudnika, partnerja in podizvajalca, bomo kot prilogo te izjave 
posredovali v roku, ki ga določi naročnik. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis 
Prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz malih komunalnih 
čistilnih naprav od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
 

 
Navodila za izpolnitev: 
 
* Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni 
partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci. 
 
* Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponunika. 
Ponudnik s svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave. 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 



Obr - 6  IZJAVA O LASTNIŠKIH RAZMERJIH 
 
Ponudnik: 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba izbrana kot 
najugodnejša, pred sklenitvijo pogodbe/okvirnega sporazuma v vrednosti nad 10.000 eurov 
brez DDV skladno z določbo 6. odstavka 14. člena ZintPK ter 6. odstavkom 91. člena ZJN-3, 
naročniku v osmih dneh od prejema njegovega poziva posredovali podatke o: 
 

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

 
• gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. 
 
To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje 
korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke 
o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 



Obr - 7  VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

 

OKVIRNI SPORAZUM ZA PREVZEM IN ODLAGANJE 
GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ MALIH 

KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV  
OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017 

 
4142-0006/2016 
infrastrukturno področje 

 
 

ki ga sklepata:  
 
Naročnik:  Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o.  

Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika,  
   ki ga zastopa  

direktorica mag. Brigita Šen Kreže 
 

Matična številka naročnika: 5015707 
ID številka za DDV: SI75879611 
Zavezanec za DDV: DA 
 
in 
 
Izvajalec:  __________________________________________ 
   
   __________________________________________ 
   ki ga zastopa 
   direktor/ica _______________________ 
 
Matična številka izvajalca: _____________ 
ID številka za DDV: ______________  
Zavezanec za DDV: _____________ 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da: 
 

� sklepata okvirni sporazum na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo naročila - 
po postopku naročila male vrednosti, objavljenim pod zaporedno številko 
JN007626/2016-W01, v skladu z ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15); infrastrukturno 
področje; in na podlagi poročila o oddaji javnega naročila, št. 4142-0006/2016, z dne 
____________ (vpiše naročnik naknadno). 

 



� je predmet okvirnega sporazuma prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz 
malih komunalnih čistilnih naprav, v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017, kar je 
razvidno tudi iz Obr - 3 Ponudba in Obr - 4 Ponudbeni predračun, ki sta sestavni del 
ponudnikove ponudbe z dne ______________ dane na razpis. 
 

� je bil za izvedbo storitev, določenih v 2. členu tega okvirnega sporazuma, izbran 
ponudnik ______________________________. 

 
� je izvajalec zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki bi jo pri opravljanju storitev 

povzročil ljudem ali premoženju,  
 

� je izvajalec strokovno usposobljen in da razpolaga s potrebno mehanizacijo (svojo ali 
najeto) ter ustreznimi in veljavnimi dovoljenji za opravljanje razpisane dejavnosti, 
 

� sta izvajalec in morebitni podizvajalec registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet tega sporazuma, 
 

� bo izvajalec prevzeta dela opravljal na podlagi navodil naročnika in veljavnih 
predpisov, normativov in standardov, 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. 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni 
v povabilu k oddaji ponudbe ter dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da bo 
upošteval svojo ponudbo z dne  ______________, na podlagi katere je bil izbran. 
 
 

II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

2. člen 
Predmet okvirnega sporazuma je prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz 
malih komunalnih čistilnih naprav, v obdobju od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.  
 
S tem sporazumom izvajalec prevzame v izvedbo dela povezana s prevzemom, predelavo in 
odstranjevanjem ter odlaganjem grezničnega mulja in mulja iz MKČN (v nadaljevanju - 
odpadek). 
 
 

III. OCENJENA VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

3. člen 
Morebitne podražitve so kot riziko izvajalca upoštevane v vrednosti sporazuma. Za storitve 
določene v tem sporazumu naročnik ne daje avansa.  
 
Ocenjena vrednost tega sporazuma znaša ____________________€ brez DDV. 
 
V skladu z določili Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, se obračunava 
9,5 % stopnja za DDV. 
 



Cene po enoti iz ponudbenega predračuna izvajalca št. _____________ so fiksne od 1. 1. 
2017 in veljajo do 31. 12. 2017. Cene zajemajo vse stroške, takse, tudi čakanje, ipd. 
Izvajalec ni upravičen do podražitev. 
 
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja ponudbene količine, 
opredeljene v predračunu (Obr - 4), v kolikor bi bila to upravičena posledica zmanjšanja 
potrebe po prevzemu in odlaganju mulja, ki je predmet tega sporazuma, iz objektivnih 
razlogov. 
 
 

IV. ROK, NAČIN IN KRAJ IZVAJANJA 
 

4. člen 
Izvajalec bo storitve izvajal na območju občin Vrhnika, Borovnica in Log - Dragomer. 
 
Storitve se izvajajo v času veljavnosti okvirnega sporazuma, to je od 1. 1. 2017 do 31. 12. 
2017. 
 

5. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo obveznosti iz 2. člena tega okvirnega sporazuma izvajal 
strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem roku, skladno z načeli stroke in dobrega 
gospodarja ter v skladu z razpisnimi pogoji in določili iz okvirnega sporazuma. 
 

6. člen 
Količine, kot jih je navedel naročnik v specifikaciji javnega naročila, so okvirne in so izražene 
glede na podatke preteklih let. Naročnik nikakor ni zavezan k naročilu določenega obsega 
storitev po tem okvirnem sporazumu. Naročnik pa se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, 
da bo v primeru, če bo naročal storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, kupoval po 
cenah in pod pogoji, kot je navedeno v tem okvirnem sporazumu.  
 

V. PREVZEM ODPADKA 
 

7. člen 
Odpadek bo pričel izvajalec/podizvajalec po tem okvirnem sporazumu prevzemati s 1. 1. 
2017. 
  
Ob oddaji odpadka je izvajalec/podizvajalec dolžan zagotavljati merjenje oddanega odpadka. 
Odpadek bo izvajalec/podizvajalec prevzemal v dopoldanskem in popoldanskem času.  
 
Izvajalec/podizvajalec bo odpadek pripeljal na izbrano ČN oziroma Centralno ČN Vrhnik-
Tojnice in ga oddal skupaj z evidenčnim listom. Prevzemnik odpadka ob prevzemu v 
evidenčni list vpiše m3 prevzetega odpadka, ga potrdi in vrne izvajalcu/podizvajalcu. 
Evidenčni list podpiše izvajalec/podizvajalec, ki je odpadek pripeljal in predstavnik 
prevzemnika. 
 
Fotokopijo evidenčnega lista, ki je osnova za obračun storitve, mora izvajalec/podizvajalec 
kot prilogo predložiti računu skupaj s strojnimi poročili potrjenimi s strani imetnika odpadka. 

 
 
 



VI. PLAČILNI POGOJI 
 

8. člen 
Ponudnik bo naročniku izstavil enkrat mesečno račun, najkasneje do tretjega delovnega dne 
v mesecu za pretekli mesec. Naročnik bo poravnal prejet račun v skladu z Zakonom o 
izvrševanju proračuna Republike Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno 
izstavljenega računa. Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati 
izstavljeni račun, se šteje prvi delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. 
Če posamezni račun zapade v plačilo na nedelovni dan oziroma na dan, ko v Republiki 
Sloveniji ni mogoče izvajati plačilnega prometa, se zapadlost podaljša do prvega naslednjega 
delovnega dne. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko 
naročnik izroči nalog za plačilo banki, pri kateri ima svoj račun.  
 
Na računu mora biti označen sklic na naročnikovo številko okvirnega sporazuma (4142-
0006/2016). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih dokumentih, ki 
spremljajo račun. 
 
V skladu z zakonom o davku na dodano vrednost, se pri postopno opravljenih mesečnih 
storitvah kot datum opravljanja storitev šteje zadnji dan tekočega meseca, v katerem je bila 
opravljena storitev. 
 
Opravljene storitve bo izvajalec obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe in po dejanskih 
prevzetih oziroma oddanih količinah. Cene okvirnega sporazuma so veljavne do 31. 12. 2017. 
 
Storitve se obračunajo po 9,5 % stopnji za DDV. 
 
Naročnik bo izvajalcu plačal račun 30. dan po uradnem prejemu pravilno izstavljenega 
računa, na transakcijski račun izvajalca številka _________________________________ 
odprt pri ______________________. 
 

9. člen 
Podlaga za izdajo posameznega računa je evidenčni list, ki se izda ob oddaji odpadka ter 
delovni nalog (strojno poročilo) s potrjeno količino odvzetega, načrpanega grezničnega 
odpadka s strani imetnika odpadka in ju priloži k računu. 
Delovne naloge (strojna poročila izvedenih del), s potrjeno količino odvzetega, načrpanega 
grezničnega odpadka s strani imetnika odpadka, bo izvajalec izstavljal na 15 dni (dvakrat 
mesečno). 
 
V primeru reklamacije izstavljenega računa se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 
 

10. člen 
V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima ponudnik/izvajalec pravico 
obračunati zamudne obresti skladno z zakonom. 
 
 

VII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

11. člen 
Naročnik se zavezuje, da bo nudil ustrezne pogoje ter posredoval izvajalcu vse dodatne 
potrebne podatke, ki jih bo potreboval pri izvajanju storitev, ki so predmet tega sporazuma. 
Vse dodatne podatke bo naročnik posredoval izvajalcu na podlagi pisne ali ustne zahteve 
izvajalca in lastne presoje o nujnosti zahtevanih podatkov za dokončanje storitev. Naročnik 



bo naročila za praznjenje greznic posredoval ponudniku sproti, predvidoma ob ponedeljkih, 
sredah in petkih, razen v primeru intervencije, po elektronski pošti. 
 
V kolikor je kateri izmed omenjenih dni nedelavni dan, bo naročnik poslal po zgoraj navedeni 
elektronski pošti naročila na delavni dan, torej en dan prej. Naročnik in ponudnik se lahko 
sporazumno dogovorita za drug termin (način) posredovanja naročil ponudniku. 
 
Naročnik se obvezuje: 

• Naročati izvajanje storitev. 
• Plačati izvedene storitve. 
• Tekoče obveščati izvajalca o vseh bistvenih spremembah, ki so povezane z 

izvajanjem okvirnega sporazuma. 
 
 

VIII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

12. člen 
Izvajalec se obvezuje: 

� Da bo prevzeta dela/storitve izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno. 
� Da bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko 

vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti. 
� Da bo greznični mulj prevzemal pri fizičnih in pravnih osebah v občinah Vrhnika, 

Borovnica in Log - Dragomer. 
� Opraviti storitev po tem okvirnem sporazumu kot dober strokovnjak in gospodar, ob 

upoštevanju naročnikovih pogojev in zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila. 

� Opraviti storitve po tem okvirnem sporazumu gospodarno in ekonomično v okviru 
določil tega okvirnega sporazuma in morebitnih dodatnih dogovorov med strankama 
okvirnega sporazuma in v korist naročniku. 

 
 

IX. POGODBENA KAZEN 
 

13. člen 
V primeru, da izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma iz prej navedenih 
členov le-tega, ima naročnik pravico da unovči zavarovanje, katero mu je izvajalec predložil 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

14. člen 
V primeru bistvenih in ponavljajočih se kršitev določil in obveznosti tega okvirnega 
sporazuma, lahko po predhodnem pisnem obvestilu, naročnik odpove in prekine okvirni 
sporazuma z izvajalcem ter sklene nov sporazum z drugim izvajalcem. V takšnem primeru, 
bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
V primeru, da izvajalec storitev ne bo opravil v skladu z določili tega okvirnega sporazuma, 
jih bo naročnik opravil sam ali s pomočjo drugega izvajalca. Dodatne stroške, ki bodo pri tem 
nastali, pa bo zaračunal izvajalcu po tem okvirnem sporazumu.  
 
V primeru, da ponudnik ne more zagotoviti prevzema mulja mu naročnik prekine okvirni 
sporazum ter unovči menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik prekine 
okvirni sporazum ter unovči menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v kolikor 



naročnik ugotovi nepravilnosti pri izpolnjevanju obveznosti okvirnega sporazuma s strani 
ponudnika (prevzem in/ali praznjenje mulja na nedogovorjenih/nedovoljenih mestih,…). 
 
 

X. SKRBNIŠTVO IN OBVEŠČANJE 
 
Stranki se bosta medsebojno obveščali prek pooblaščenih skrbnikov tega okvirnega 
sporazuma. 
 
Pooblaščena skrbnika tega okvirnega sporazuma sta: 
 
Za naročnika: Mojca Usenik Plečnik, dipl. inž. grad. 
 
Tel.: 01/750-29-63 GSM: 041/760-398 e-mail: mojca.plecnik@kpv.si 
 
Za izvajalca: ________________________ 
Tel.: ____________ GSM: ________________, e-mail: _________________ 
 
Spremembo predstavnika morata stranki sporočiti druga drugi najkasneje v petih dneh pred 
nastankom spremembe, razen v primeru višje sile. 
 
 

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

15. člen 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na 
račun druge pogodbene stranke, predstavniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno 
nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji 
ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo 
ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi naročnika, druge pogodbene stranke ali njenega predstavnika, 
zastopnika, posrednika; je ta okvirni sporazum ničen. 
 
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega 
odstavka tega člena ali obvestila komisije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega 
nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega 
odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 

XII. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

16. člen 
Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo 
tega okvirnega sporazuma, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse 
podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi podatki, do katerih bo 
izvajalec prišel med in po poteku okvirnega sporazuma, zato se naročnik zavezuje, da bo vse 
podatke varoval kot poslovno skrivnost in jih uporabljal izključno v zvezi z izvedbo tega 
okvirnega sporazuma. 
  
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z zaupnimi 
podatki, pri delu z njimi pa morajo ravnati z največjo mero skrbnosti. 
 



Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku zaradi 
kršitev delovnih obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz 
tega okvirnega sporazuma. Izvajalec je dolžan na zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če 
slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami tega okvirnega 
sporazuma. 
Obveznost varovanja podatkov se nanašata tako na čas izvrševanja okvirnega sporazuma kot 
tudi za čas po njej. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti, je prodajalec 
naročniku odškodninsko odgovoren za vso posredno in neposredno škodo. 
 
Izvajalec sme objaviti svojo poslovno skrivnost povezano z naročnikom samo ob izrecnem 
pisnem dovoljenju slednjega.  
 
 

XIII. POSEBNI POGOJI 
 

17. člen 
Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da izvajalec v primeru višje sile in drugih izrednih 
dogodkov (npr. razmere, nevarne za prevzemnika), storitev po tem okvirnem sporazumu, ni 
dolžan izvesti, temveč zagotovi zgolj neobhodno nujne ukrepe za zavarovanje predmeta 
storitve, ter o tem najkasneje v treh dneh po nastopu oziroma prenehanju obvesti naročnika. 
 
 

XIV. FINANČNO ZAVAROVANJE 
 

18. člen 
Izbrani ponudnik mora dostaviti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
najkasneje v desetih (10) dneh od prejema izvoda podpisanega okvirnega sporazuma s 
strani naročnika v podpis. Okvirni sporazum se sklepa z odloženim pogojem, da postane 
veljaven šele s predložitvijo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 

XV. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

19. člen 
Naročnik je prost zaveze naročanja prevzema in odlaganja mulja po tem sporazumu, v 
kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tem 
sporazumu.  
 
Okoliščine, ki privedejo do odstopa od tega sporazuma, so zlasti: 
� neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z Zakonom o javnem 
naročanju, 

� prenehanje poslovanja ponudnika, 
� če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja iz 17. člena tega sporazuma, 
� neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma, 
� izvedba storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, 
� neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine izvedenih storitev, 
� neupoštevanje dogovorjenih cen storitev in rokov izvedbe oziroma samovoljno povečanje 
cen storitev. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v 
roku 30 dni pred prekinitvijo sporazuma, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega 
odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od tega okvirnega sporazuma. 



Izvajalec se obvezuje izvajati naročena dela/storitve do izteka odpovednega roka, pri čemer 
se naročnik in izvajalec lahko sporazumeta za drugačen odpovedni rok.  
 
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo 
izvedenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno 
obvestiti naročnika, in sicer najmanj 45 dni pred prekinitvijo. 

20. člen 
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena, lahko katerakoli 
stranka tega okvirnega sporazuma brez razloga odstopi od tega okvirnega sporazuma. V tem 
primeru mora stranka sporazuma, ki od njega odstopa, o tem pisno obvestiti nasprotno 
stranko, in sicer najmanj 60 dni pred nameravanim odstopom. 
 
Stranka, ki je odgovorna za neopravičeno prekinitev sporazuma mora drugi povrniti škodo, ki 
je s tem nastala. 
 
 

XVI. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

21. člen 
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, veljati pa 
začne z izpolnitvijo odložnega pogoja iz 17. člena tega sporazuma. 
 

22. člen 
Okvirni sporazum se začne uporabljati s 1. 1. 2017 in velja do 31. 12. 2017. 
 
 

XVII. REŠEVANJE SPOROV 
 

23. člen 
Pogodbeni stranki se zavezujeta morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma rešiti 
sporazumno. V primeru, da to ne bo mogoče, se spor rešuje na pristojnem stvarnem in 
krajevno pristojnem sodišču. 

 
Pri tolmačenju tega sporazumna in reševanju sporov se upošteva še:  
• dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila,  
• ustrezen del ponudbene dokumentacije,  
• obvestilo o izbiri najugodnejšega izvajalca,  
• določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področja 

storitev iz tega okvirnega sporazuma, 
• drugo dokumentacijo v zvezi s sporazumom. 
 
 

XVIII. KONČNE DOLOČBE 
 

24. člen 
Okvirni sporazum preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali 
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje 
s strani izvajalca okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

 
 
 



25. člen 
Če bi med izvajanjem tega okvirnega sporazuma prišlo do sprememb v statusu izvajalca, 
naročnik samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo. 
 

26. člen 
Ta okvirni sporazum je napisan v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj 
izvirnika in od katerih vsaka stranka okvirnega sporazuma prejme po dva (2) izvoda. 
 
 
 
Vrhnika, _____________     _____________, ________  
 
 
  
Naročnik:                                                      Ponudnik: 
JP KPV, d. o. o.                                               ________________________  
 
direktorica                                                    direktor/ica 
mag. Brigita Šen Kreže      ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Obr - 8  PODATKI O PODIZVAJALCU 
 
 
 
 

 
POLNI NAZIV IN FIRMA PODIZVAJALCA: 

 

 
NASLOV PODIZVAJALCA: 

 
 

 
KONTAKTNA OSEBA: 

 
 

 
ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 
 
 

 
TELEFON: 

 
 

 
TELEFAX: 

 
 

 
IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: 

 
 

 
MATIČNA ŠTEVILKA: 

 
 

 
ŠT. TRR-ja IN BANKA: 

 
 

 
ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE / OKVIRNEGA SPORAZUMA 
(z navedbo funkcije): 

 
 
 

 
ZAKONITI ZASTOPNIKI PODIZVAJALCA: 

 
 

 
VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL 
PODIZVAJALEC: 

 
 
 

 
KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: 

 
 

 
VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: 
(v EUR brez DDV) 

 
 
 

 
KRAJ IZVEDBE DEL: 

 
 

 
ROK IZVEDBE DEL: 

 
 

 
 
V skladu s 3. odstavkom 47. člena ZJN-3 lahko naročnik preveri obstoj in vsebino navedb v 
ponudbi, če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. 
 
 
 
 
 



 
 
Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. 
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 

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



Obr - 9  ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 
 

 
 
Podizvajalec:  
 
 
 
V skladu z ZJN-3 zahtevamo, da naročnik Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. 
o., Pot na Tojnice 40, 1360 Vrhnika na podlagi potrjenega računa/situacije s strani 
ponudnika/izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

za javno naročilo »PREVZEM IN ODLAGANJE GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ 
MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017«, 
objavljenim na Portalu javnih naročil pod število objave JN007626/2016-W01, z dne 2. 12. 
2016. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Navodila za izpolnitev:  
 
* Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. 
 
* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se 
obrazec kopira. 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 
 
 

  
 



Obr - 10  SOGLASJE PODIZVAJALCA 
 

 

 
Podizvajalec:  
 
 
 
Soglašamo, da naročnik Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 
40, 1360 Vrhnika na podlagi pogodbe/okvirnega sporazuma št. ____________________ ter 
v skladu z ZJN-3 namesto ponudnika/izvajalca: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navodila za izpolnitev:  
 
* Obrazec izpolni vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo. 
 
* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se 
obrazec kopira. 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 
 
 

  
 



Obr - 11  VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV BIANCO 
MENICE ZA RESNOST PONUDBE 
 

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice 
 
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 
1360 Vrhnika, kot garancijo za resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila 
Prevzem in odlaganje grezničnega mulja in mulja iz malih komunalnih čistilnih 
naprav od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017; št. 4142-0006/2016 izročamo bianco lastno 
menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.  
 
Naročnika, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nepreklicno pooblaščamo, da 
izpolni priloženo menico z zneskom v višini 4.500 € in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter 
jo na naš račun unovči v primeru, če: 
 

a) kot ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene 
v ponudbi, 

b) kot ponudnik ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi, 
c) kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju 

njegove ponudbe: 
o zavrnemo sklenitev okvirnega sporazuma ali ne sklenemo okvirnega 

sporazuma v skladu z določbami navodil ponudnikom 
ali 
o ne predložimo ali zavrnemo predložitev bianco menice s pooblastilom za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):  
___________________________________________________________ ali pri katerikoli 
drugi banki v Sloveniji, kjer imamo odprt TRR, v kolikor v času unovčevanja menice zgornji 
transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz. ne bodo 
več aktivni. 
 
Menico se lahko unovči najkasneje v roku 90 dni po roku za oddajo ponudb, to je do: 12. 3. 
2017. 
 
 
Kraj: 
Datum: 
Izdajatelj menice (ponudnik): 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
Funkcija: 
Podpis: 
 
Priloga: bianco menica 
 
Navodila za izpolnitev:  
 
 * Pooblastilo za unovčitev bianco menice se po Obr - 11 pretipka, izpolni, datira, žigosa in 
podpiše s strani zakonitega zastopnika ponudnika ter priloži ponudbi. 
 



Obr - 12  VZOREC POOBLASTILA ZA IZPOLNITEV BIANCO 
MENICE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje bianco menice 
  
 
Naročniku, Javnemu podjetju Komunalnemu podjetju Vrhnika, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 
1360 Vrhnika, kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za Prevzem in odlaganje 
grezničnega mulja in mulja iz malih komunalnih čistilnih naprav od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 
(4142-0006/2016) izročamo bianco menico »brez protesta« ter to menično izjavo s 
pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.  
 
 
V skladu z okvirnim sporazumom o Prevzemu in odlaganju grezničnega mulja in mulja iz malih 
komunalnih čistilnih naprav od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (4142-0006/2016); z dne 
___________, sklenjenim med ponudnikom (naziv ponudnika) 
____________________________________ in upravičencem Javnim podjetjem Komunalnim 
podjetjem Vrhnika, d. o. o., je ponudnik dolžan opraviti naslednje obveznosti okvirnega 
sporazuma, ki so razvidne iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in so sestavni 
del okvirnega sporazuma v skupni vrednosti _______________ € (z besedo), v roku 
____________________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citiranem 
okvirnem sporazumu. 
 
Naročnika, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nepreklicno pooblaščamo, da 
izpolni priloženo menico z zneskom v višini _______________ €, kar predstavlja 10 % 
vrednosti okvirnega sporazuma (brez DDV) in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš 
račun unovči v primeru, če: 
 

1. Ponudnik ne bo v celoti izpolnil svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v 
dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v zgoraj citiranem 
okvirnem sporazumu. 
 

2. Ponudnik ne izvaja storitev, ki jih je ponudil v predračunu. 
 

3. Ponudnik delno ni izpolnil obveznosti okvirnega sporazuma, če opravljene 
storitve tudi delno ne zadostujejo obveznostim okvirnega sporazuma. 

 
Menica je unovčljiva pri (domiciliat – naziv in naslov banke ali drugega plačnika):  
___________________________________________________________________ ali pri 
katerikoli drugi banki v Sloveniji, kjer imamo odprt TRR, v kolikor v času unovčevanja menice 
zgornji transakcijski računi ne bodo imeli denarnih sredstev do višine meničnega zneska oz. ne 
bodo več aktivni. 
 
 
Menico se lahko unovči najkasneje do: 31. 1. 2018 
 
 
Kraj: 
 
Datum: 
Izdajatelj menice (ponudnik): 



Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
Funkcija: 
Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodila za izpolnitev:  
 
 * Pooblastilo za unovčitev bianco menice se po Obr - 12 pretipka, izpolni, datira, žigosa in 
podpiše s strani zakonitega zastopnika ponudnika, vendar le v primeru in ko je ponudnik 
izbran za izvajanje storitev. Priložena bianco menica mora biti žigosana in podpisana s strani 
zakonitega zastopnika ponudnika. 
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Obr - 13  POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 
ODPIRANJU PONUDB 
 

 

 
POOBLASTITELJ: _________________________________________________________ 
 
 
___________________________________________________________________________ 

 
(sedež oz. ime in prebivališče) 

 
 
ZAKONITI ZASTOPNIK POOBLASTITELJA: ________________________________________ 

 
(ime in priimek) 

 
 
 
POOBLAŠČENEC:  _________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

 
(ime, priimek in naslov oz. sedež pooblaščenca, razmerje do ponudnika) 

 
 
 
Pooblastilo se nanaša na odpiranje ponudb / prijav, prispelih na javno naročilo za PREVZEM 

IN ODLAGANJE GREZNIČNEGA MULJA IN MULJA IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH 

NAPRAV OD 1. 1. 2017 DO 31. 12. 2017, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko 

objave JN007626/2016-W01, ki bo dne 12. 12. 2016 ob 12:00 uri na lokaciji Pot na Tojnice 

40, 1360 Vrhnika. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 


