
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: 

»BLAGO« 

 Prejemnik: 

DOBAVA KOMBINIRANEGA 
VOZILA S KESONOM 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika,  

d. o. o. 

informacijska pisarna 

Pot na Tojnice 40 
1360 Vrhnika 

  
številka:  JN002501/2017-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 

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

oziroma v skupni ponudbi. 
 

2. Ponudbo podajamo za predmetno javno naročilo 

 
 

DOBAVA KOMBINIRANEGA VOZILA S KESONOM 
 

I. SAMOSTOJNA PONUDBA 

 

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

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba (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 (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 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 dobave, servisiranja, 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, 

- bomo razpisano dobavo izvedli strokovno in kvalitetno ter v dogovorjenem terminu, 
skladno z načeli stroke in dobrega gospodarja in v skladu z razpisanimi pogoji ter 
zahtevami naročnika, 

- smo že izvajali dobave, katere ponujamo v podani ponudbi javnega razpisa in imamo 
priporočila o strokovni in kvalitetni izvedbi dobav, t.j. da je dobava potekala brez težav 
in v dogovorjenih rokih, da smo dobavili blago, ki je v celoti izpolnjevalo dogovorjene 
tehnične karakteristike ter da razpolagamo s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih 
slovenska zakonodaja zahteva za tovrstno blago, 

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

- smo podali resnične, verodostojne izjave oziroma podatke, 
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti oz. obveznosti iz okvirnega 

sporazuma iz prejšnjih pogodb oz. okvirnih sporazumov sklenjenih v zadnjih treh letih: 
v primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava neresnična, nas izloči iz postopka oddaje 
javnega naročila, 

- bomo v desetih (10) dneh po prejemu pogodbe v podpis, naročniku dostavili bianco 
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

 
 
Navodila za izpolnitev: 
 
* Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni 
partner). 
 
* V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec kopira. 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 



Obr - 3  PONUDBA 
 

 

 

Predmet naročila: DOBAVA KOMBINIRANEGA VOZILA S KESONOM 

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 90 dni po roku za oddajo ponudb, torej do 19. 7. 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). 
 
* 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. JN002501/2017-W01, po postopku naročila male vrednosti, za 
predmet naročila »DOBAVA KOMBINIRANEGA VOZILA S KESONOM«, dajemo ponudbo, 
kot sledi (ustrezno obkrožiti!): 
a)   Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik; 
b)   Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov; 

NAZIV IN SEDEŽ 
PONUDNIKA: 

 

 

PREDRAČUN ŠT. __________ 

VRSTA BLAGA 
KOLIČINA V 

kos 

Cena v € brez DDV/kos 

FCA razloženo na 

naslovu naročnika 

Vrednost v € 

brez DDV 

DOBAVA KOMBINIRANEGA 
VOZILA S KESONOM 

1   

SKUPAJ brez DDV (v €)  

 

Lokacija realizacije in prodajni pogoji:  
 

• Dobava v predračunu navedenega blaga se izvrši na naslov naročnika: Javno podjetje 

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

• Ponudbena cena je brezpogojno fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe. 

Ponudnik ni upravičen do podražitev. 

• Ponudnik naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški kot so stroški prevoza, 

čakanja, učenja ravnanja z vozilom, opreme, itd. na naslovu naročnika,…  

• Ponudnik nudi naročniku 2 leti splošne garancije na vozilo. 

• Ponudnik nudi naročniku garancijo na pogon - 5 let ali 120.000 km.  

• Kakovost in neoporečnost blaga morata odgovarjati veljavnim predpisom in 

standardom, oziroma zahtevam, ki so opredeljene v povabilu k oddaji ponudbe. Vso 

blago mora biti opremljeno z navodili za uporabo v slovenskem jeziku. 

• Ponudnik mora za blago, ob dobavi, naročniku dostaviti veljavne certifikate. 

• Ponujeno blago ustreza opisu tehničnih zahtev v Obr. 9. 

• Blago bo dobavljeno najkasneje v roku 7 mesecev od dneva podpisa pogodbe. 

Naročnik plača račun 30. dan od datuma prejema pravilno izstavljenega računa. 

 
 



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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 



Obr - 5 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 »Dobava kombiniranega 
vozila s kesonom (4142-0002/2017), št. JN002501/2017-W01« izročamo bianco lastno menico 
ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.  
 
V skladu s pogodbo o Dobavi kombiniranega vozila s kesonom (4142-0002/2017), z dne 
___________, sklenjeno med ponudnikom (naziv ponudnika) 
____________________________________ in upravičencem Javnim podjetjem Komunalnim 
podjetjem Vrhnika, d. o. o., je ponudnik dolžan opraviti naslednje pogodbene obveznosti, ki so 
razvidne iz razpisne dokumentacije in so sestavni del pogodbe, v skupni vrednosti 
____________________________ € (z besedo), v roku ____________________ (datum, dni, 
mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Naročnika, Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. nepreklicno pooblaščamo, da 
izpolni priloženo menico z zneskom v višini _______________ € in z vsemi ostalimi potrebnimi 
podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če kot ponudnik: 
 

- ne bomo v celoti izpolnili svojih pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kvaliteti, količini 
in rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, 

- ne bomo izvedli dobave, ki smo jo ponudil v predračunu, 
- delno nismo izpolnili pogodbenih obveznosti, če opravljena dobava tudi delno ne 

zadostujejo pogodbenim obveznostim. 
 
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 do: _____________ 
 
Kraj: 
Datum: 
Izdajatelj menice (ponudnik): 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
Funkcija: 
Podpis: 
 
 
Navodila za izpolnitev:  
 
* Vzorec bianco menice se, v primeru sklenitve pogodbe z naročnikom, pretipka, izpolni in 
natisne. Izjava mora biti datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki je zakoniti 
zastopnik ponudnika (prodajalca). 
 



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: 
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Obr - 7  TEHNIČNE ZAHTEVE  
 
Zahteve predmeta naročila, ki morajo biti izpolnjene, da se ponudba ugotovi kot dopustna. V 
primeru, da ponudnik ne bo ponudil blaga, katero bi ustrezalo spodaj navedenim lastnostim, 
bo takšna ponudba označena kot nedopustna ponudba in izločena iz nadaljnjega 
ocenjevanja. 

 

LASTNOSTI OBKROŽI PODATKI  
(vpišite dimenzije) 

Dizelski motor, EURO VI DA NE / 

Moč motorja najmanj 120 kW / /  

Šasija z dvojno kabino in fiksnim kesonom DA NE / 
Dolžina celotnega vozila med 6660 in 6690 
mm 

/ /  

Dolžina kesona 3400 mm DA NE / 

Višina stranic 400 mm DA NE / 

ESP sistem za nadzor stabilnosti vozila DA NE / 

Sistem za pomoč pri speljevanju v klanec DA NE / 

Odprt kabinski prostor DA NE / 

Varnostna zračna blazina za voznika DA NE / 

Sistem proti blokiranju koles (ABS) DA NE / 

Sistem za pomoč pri zaviranju v sili (AFU) DA NE / 

Varnostni pas s pirotehničnim zategovalnikom DA NE / 
Opozorilna lučka za nepripet voznikov 
varnostni pas 

DA NE / 

Centralno zaklepanje z daljinskim 
upravljalcem DA NE / 

Samodejno zaklepanje vrat po speljevanju 
vozila 

DA NE / 

Kodirni ključ DA NE / 
Samodejna osvetlitev kabine (z daljinskim 
upravljalnikom) DA NE / 

Električen pomik prednjih stekel DA NE / 
Voznikov sedež z naslonom za roke, nastavljiv 
po višini in v ledvenem delu DA NE / 

Klop za dve osebi na sovoznikovi strani DA NE / 

Paket za kadilce DA NE / 

90-litrska posoda za gorivo DA NE / 

Stropna polica DA NE / 
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Mizica na armaturni plošči nastavljiva po višini DA NE / 
4 kotni LED blok za na streho: višina 58 mm, 
širina 1110 mm; z napisom v sredini in 
montažo 

DA NE / 

Sovoznikova zračna blazina (dvojna) DA NE / 
Radio CD z MP3 z enkranom na dotik + USB 
ključek + bluetooth + obvolanske ročice 

DA NE / 

Avtomatska klimatska naprava s hlajenim 
predalom DA NE / 

Ogrevani in el.pomični zunanji ogledali DA NE / 

Zaščita podvozja pod motorjem DA NE / 

Splošna garancija na vozilo 24 mesecev DA NE / 
Podaljšana garancija na pogon – tretje, četrto 
in peto leto ali 120.000 km 

DA NE / 

Zapora zadnjega diferenciala DA NE / 
Prenos moči 4 x 4 viskozna sklopka in pozicija 
ECO 2WD 

DA NE / 

PVC podlaga v potniškem prostoru DA NE / 

16¨ jeklena platišča s pnevmatikami M + S DA NE / 

Bela barva DA NE / 

Tepihi DA NE / 
KPL (prva pomoč, žarnice, trikotnik) ter ostala 
obvezna oprema po predpisih o cestnem 
prometu 

DA NE / 

Gasilni aparat DA NE / 

Zvočni opozorilni signal za vzvratno vožnjo DA NE / 
Izjavljamo, da ponujeno vozilo ustreza vsem zgoraj navedenim tehničnim 
lastnostim. 
 
Prilagamo ustrezno dokumentacijo (skice, prospekti, izračuni…), s katero 
dokazujemo izpolnjevanje tehničnih zahtev. 
 
 

 
 
 
Navodila za izpolnitev:  
 
* Ponudnik izjavo datira, žigosa in podpiše s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik. Ponudnik s 
svojim podpisom jamči za resničnost dane izjave.  

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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Obr - 8  VZOREC POGODBE 
 

POGODBA ZA DOBAVO KOMBINIRANEGA VOZILA S 
KESONOM 

 
4142-0002/2017 

 
 

ki jo sklepata:  
 
Naročnik (kupec): 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 
 
Dobavitelj (prodajalec):__________________________________________ 
   
        __________________________________________ 
        ki ga zastopa 
        direktor/ica _______________________ 
 
Matična številka dobavitelja: _____________ 
ID številka za DDV: ______________  
Zavezanec za DDV: _____________ 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da: 
 

� sklepata pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo naročila - po 
postopku naročila male vrednosti, objavljenega pod zaporedno številko 
JN002501/2017-W01, v skladu z ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) in na podlagi 
poročila o oddaji javnega naročila, št. 4142-0002/2017, z dne ____________ (vpiše 
naročnik naknadno). 

 
� je predmet pogodbe dobava kombiniranega vozila s kesonom, kar je razvidno tudi iz 

Obr - 3 Ponudba in Obr - 4 Ponudbeni predračun, ki sta sestavni del ponudnikove 
ponudbe z dne ______________ dane na razpis. 
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� je bil za izvedbo dobave blaga, določenega v 2. členu te pogodbe, izbran ponudnik 
______________________________ (vpiše naročnik). 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
Predmet te pogodbe je dobava kombiniranega vozila s kesonom. 

 
Opredelitev in opis predmeta te pogodbe je razviden iz ponudbe prodajalca št. 
____________ z dne _________________ in priložene tehnične dokumentacije ponudnika, 
ki je priloga te pogodbe.  
 

3. člen 
Prodajalec se v okviru te pogodbe obvezuje, da bo: 
- sodeloval z vsemi dejavniki, ki vplivajo na izvedbo predmeta pogodbe, 
- zagotovil vsa tehnična in materialna sredstva, ki so potrebna za izvedbo predmeta 

pogodbe,  
- obvestil kupca o nastopu okoliščin, ki utegnejo vplivati na vsebinsko in terminsko 

izvrševanje predmeta te pogodbe.  
 

III. POGODBENA VREDNOST 
 

4. člen 
Pogodbena vrednost, brez DDV, znaša: 

 
________________ € 

 
(z besedo: __________________________________________ 00/100) 

 
 

Pogodbena vrednost, z DDV, znaša: 
 

__________________ € 
 

(z besedo: ________________________________________ 00/100) 
 
 

Blago se obračuna po 22 % davčni stopnji. 
 
Cena na enoto, navedena v ponudbenem predračunu prodajalca št. _____________ z dne 
____________________, ki je sestavni del te pogodbe, je v času veljavnosti pogodbe fiksna 
in se ne spreminja pod nobenim pogojem.  
 
V pogodbeno ceno so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za 
izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški predelave, stroški materiala, 
stroški prevoza, stroški izobraževanja voznikov (na lokaciji naročnika), stroški homologacije, 
stroški izdelave ponudbene dokumentacije in stroški dostave predmeta javnega naročila na 
lokacijo naročnika. 
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IV. KAKOVOST IN GARANCIJA 
 

5. člen 
Kakovost dobavljenega predmeta te pogodbe mora biti v skladu s Tehnično specifikacijo 
kupca, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki 
jo je prodajalec predložil k ponudbi. Prodajalec se obvezuje, da bo opravil homologacijo 
dobavljenega predmeta te pogodbe na lastne stroške. 
 

6. člen 
V primeru neskladnosti dobavljenega predmeta pogodbe s tehnično dokumentacijo, ki jo je 
prodajalec predložil k ponudbi, lahko kupec odstopi od pogodbe in unovči garancijo za 
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti brez kakršnekoli obveznosti do prodajalca. 
 

7. člen 
Garancijski rok za vozilo znaša 24 mesecev od dneva prevzema ter pet let oziroma 
120.000km za pogon. Garancijski rok začne teči po uspešni primopredaji predmeta pogodbe 
in izročitvi pripadajoče zahtevane dokumentacije. 
  
Poleg splošnih garancijskih pogojev prodajalec kupcu zagotavlja izrecno jamstvo, da bo 
predmet pogodbe deloval v skladu z opisom in tehničnimi podatki navedenimi v ponudbi.  
 
V kolikor kupec ne uporablja predmeta te pogodbe po navodilih proizvajalca, servisne 
knjižice oziroma garancijskega lista, izgubi pravico garancije za kvaliteto vozila, ki je predmet 
te pogodbe.  
 

8. člen 
Prodajalec se obvezuje, da bo vse okvare in napake predmeta pogodbe v času garancijske 
dobe (24 mesecev), odpravljal na lastne stroške. Prodajalec se obvezuje napake odpraviti v 
najkrajšem možnem času.  

 
9. člen 

V primeru, da je okvara oz. pomanjkljivost definirana s strani kupca v garancijski dobi in jo 
prodajalec ni uspel trajno odstraniti oz. je napaka take narave, da je ni mogoče zagotovo 
ugotoviti v garancijski dobi (tako imenovana skrita napaka), jo je prodajalec dolžan na svoje 
stroške odstraniti tudi po preteku garancijske dobe. 
 

V. ROK DOBAVE 
 

10. člen 
Dobavni rok za predmet pogodbe je največ 7 mesecev od dneva podpisa pogodbe. 
Prodajalec se obvezuje, da bo predmet te pogodbe pravočasno in v skladu s pogodbenimi 
določili dobavil na lokacijo kupca. Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo prodajalec 
kupcu izročil vso zahtevano dokumentacijo in zavarovanja. 
 

11. člen 
Prodajalec se obvezuje, da bo ob predaji predmeta te pogodbe kupcu izročil naslednje 
dokumente:  
- navodila za uporabo in vzdrževanje, 
- servisno knjižico,  
- garancijski list,  
- izjavo o skladnosti, 
- dokument o opravljeni homologaciji. 
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12. člen 
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti izvedbe predmeta pogodbe v 
dogovorjenem roku zaradi višje sile (npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, 
vojna, dokazane izgube pošiljke med transportom, dokazane poškodbe med dobavo, itd) 
mora prodajalec kupca nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave 
predmeta pogodbe in pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski 
dobavni rok. 
 

VI. PLAČILO 
 

13. člen 
Prodajalec bo izstavil kupcu račun po uspešno opravljenem prevzemu predmeta te pogodbe.  
 
Kupec se obvezuje, da bo prejeti račun plačal 30. dan od datuma prejema pravilno 
izstavljenega računa (obvezna priloga primopredajni zapisnik) na transakcijski račun 
prodajalca:  
 
št. TRR:_____________________________________  
 
pri banki:____________________________________  
 
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne 
obresti. 
 

VII. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

14. člen 
Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti se prodajalec obvezuje, da bo v roku 
10ih dni od prejema pogodbe v podpis, kupcu predložil bianco menico za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in z dobo veljavnosti še 
najmanj 30 dni po preteku roka dobave, torej do 10. 12. 2017. Pogodba se sklepa z 
odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo bianco menice za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 
 

15. člen 
V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči bianco 
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli 
obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred unovčenjem zavarovanja prodajalca pisno pozval k 
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.  
 
Morebitne napake se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo 
odpravo. Če prodajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega 
gospodarja, upravičen odpraviti kupec na račun prodajalca.  
 

16. člen 
Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje prodajalca od njegove obveznosti, povrniti 
kupcu škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je kupec zaradi 
neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti prodajalca utrpel in zneskom iz unovčene bančne 
garancije ali kavcijskega zavarovanja. 
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VIII. POGODBENA KAZEN 
 

17. člen 
V primeru, da pride do zamude dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, kot je zapisano v 
12. členu te pogodbe, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti 
brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 5 % 
pogodbene vrednosti brez DDV. 
  
V kolikor pogodbena kazen preseže 5 % pogodbene vrednosti, lahko kupec unovči bianco 
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli 
obveznosti do prodajalca. 

 
Kupec si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi 
dobavnega roka prodajalca na to ni opozoril. 
 

IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

18. člen 
Predstavnica kupca za izvajanje te pogodbe je Mojca Usenik Plečnik, dipl. inž. grad., telefon: 
01/750-29-63. 
 
Predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: 
 
 _________________________________________, telefon: _____________________. 

 
X. SESTAVNI DELI POGODBE 

 
19. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: 
   
- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN002501/2017-W01. 
- ponudba prodajalca št. _________________ z dne ____________________,  
- tehnična specifikacija kupca,  
- tehnična dokumentacija prodajalca,  
- ostala relevantna dokumentacija.  
V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih 
strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank, najprej veljajo določila te 
pogodbe, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu. 
 

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

20. člen 
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.  
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Kupec 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 pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z 
drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 
 

XII. ODPOVED POGODBE 
 

21. člen 
Kupec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec: 
- ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,  
- poviša ceno v času veljavnosti pogodbe.  
  
V teh primerih lahko kupec takoj unovči finančna zavarovanja.  
 
V primeru odstopa od pogodbe sta stranki dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, 
kot je bilo to dogovorjeno pred odstopom.  
 
Prodajalec lahko odstopi od pogodbe, če kupec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti. 
 

XIII. REŠEVANJE SPOROV 
 

22. člen 
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti 
sporazumno.  
Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za 
rešitev spora pri pristojnem sodišču. 
 

XIV. OSTALE DOLOČBE 
 

23. člen 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te 
pogodbe in da bosta ravnali kot dobra gospodarja. Za urejanje razmerij, ki niso urejene s to 
pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 
 
 

XV. KONČNE DOLOČBE 
 

24. člen 
Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko prodajalec 
kupcu predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Glede 
garancijskih določil ta pogodba velja vse do poteka vseh garancijskih rokov. 
 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od strank 
te pogodbe, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih 
sprememb. 
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25. člen 
Pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme kupec 2 (dva) in 
prodajalec 2 (dva) izvoda. 
 
 
 
Vrhnika, _____________     _____________, ________  
 
 
  
Naročnik (kupec):                                                      Dobavitelj (prodajalec): 
JP KPV, d. o. o.                                                ______________________  
 
direktorica                                                     direktor/ica 
mag. Brigita Šen Kreže      ________________________ 
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Obr - 9  VZOREC SPORAZUMA O DOLOČITVI SKUPNIH UKREPOV 
ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU NA 
SKUPNEM DELOVIŠČU  
 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) ponudniki in 
podizvajalci, ki izvajajo dela na skupnem delovišču, sklepajo:  
 
 
JAVNO PODJETJE KOMUNALNO PODJETJE VRHNIKA, d. o. o., Pot na Tojnice 40, 1360 
Vrhnika, ID za DDV: SI75879611, ki ga zastopa direktorica mag. Brigita Šen Kreže (v 
nadaljevanju naročnik) 
 
in 
 
_______________________________________________________________, ID številka za 
DDV: _________________, ki ga zastopa direktor/-ica ______________________ (v 
nadaljevanju ponudnik) 
 
 

SPORAZUM  
o določitvi skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na 

skupnem delovišču 
 
 

DOBAVA KOMBINIRANEGA VOZILA S KESONOM 
 
 
I. Splošno 

1. člen 
 

S skupnimi ukrepi za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu se določijo načini in sredstva 
za odkrivanje, preprečevanje in odstranjevanje vzrokov, ki lahko privedejo do telesnih 
poškodb, zdravstvenih okvar in drugih škodljivih posledic za življenje in zdravje delavcev. 
Sporazum obsega pravice in dolžnosti odgovornih oseb pravnih subjektov, ki se zaradi svojih 
obveznosti zadržujejo na lokaciji Javnega podjetja Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. (v 
nadaljevanju naročnik). 
 
S podpisom sporazuma ponudnik potrjuje njegov prejem in se zavezuje, da bo zagotovil 
izvajanje njegovih določil. 
 
II. Odgovorne osebe 

2. člen 
 
Ponudniki in podizvajalci določijo odgovorne osebe, ki jih ob podpisu sporazuma vpišejo v 
peti člen sporazuma. Odgovorne osebe so dolžne zagotoviti varno delovno okolje in delovne 
razmere za vse delavce, ki so udeleženi na skupnem delovišču.  
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3. člen 
 
Delo na skupnem delovišču mora biti organizirano tako, da delavci dobavitelja/izvajalca del in 
zaposleni naročnika niso ogroženi in da s svojim ravnanjem ne ogrožajo varnosti in zdravja 
drug drugega. 
 

4. člen 
 
Za usklajeno izvajanje skupnega varstva na skupnem delovišču naročnika se sporazumno 
pooblašča Aleksandra Remškarja, varnostnega inženirja (v nadaljevanju pooblaščeni 
delavec), ki ga v njegovi odsotnosti nadomešča Edvin Zuljan, varnostni inženir. 
 
Odgovorni delavci naročnika so: 
 
• v primerih dobave materiala v skladišče - Matjaž Suhadolnik, Bojan Žagar, 
• v primerih, ki se nanašajo na prevoz odpadkov - Janez Kogovšek, 
• v primerih transporta, ki ga izvajajo vozila naročnika - Bojan Žagar. 
 

5. člen 
 
Za izvajanje določil tega sporazuma ponudnik kot odgovorno oseb določi 
_______________________________________ in ga seznani z vsebino tega sporazuma. Če 
tega ne stori prevzame odgovornost za vse škodne dogodke, ki bi se zgodili na skupnem 
delovišču in bi bile posledica ravnanj njegovih zaposlenih.  
 
Če ponudnik odda posamezna dela podizvajalcu, ga mora seznaniti z vsebino tega 
sporazuma in naročniku javiti ime njegove odgovorne osebe. Če tega ne stori prevzame 
odgovornost za vse škodne dogodke, ki bi se zgodili na skupnem delovišču in bi bile 
posledica ravnanj zaposlenih pri podizvajalcu.  
 

6. člen 
 
Odgovorni delavci naročnika morajo: 
 
• v primerih ogrožanja ustaviti delo za toliko časa, dokler se ne zagotovi varnosti, 
• občasno nadzirati izvajanje dogovorjenih varnostnih ukrepov.  
 

7. člen 
 
Odgovorni delavci morajo o vseh ukrepih, ki so pomembni za varno in zdravo delo na 
skupnem delovišču, obveščati pooblaščenega delavca.   
 

8. člen 
 
Odgovorni delavci morajo ustaviti delo na skupnem delovišču, če se ne izvajajo dogovorjeni 
varnostni ukrepi ali odstraniti z dela delavca, če kljub predhodnemu opozorilu krši 
dogovorjene splošne in posebne ukrepe za varnost in zdravje pri delu. Ustavitev del ali 
odstranitev delavca je treba takoj javiti pooblaščenemu delavcu. 
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9. člen 
 
Vse varnostne ukrepe, ki so dogovorjeni in usklajeni na delovišču, odstranitev delavca, 
ustavitev dela, poškodbo pri delu, požar ali materialno škodo zaradi nesreče pri delu, zapiše 
pooblaščeni delavec.  
 

10. člen 
 
Podpisniki tega sporazuma jamčijo, da so njihovi vozniki oziroma drugi zaposleni zdravstveno 
sposobni opravljati dela. V primeru zahteve pooblaščenega delavca za varno delo so 
dobavitelji/izvajalci dolžni predložiti dokazilo o izpolnjevanju zahtev.  
 
Prav tako morajo biti delavci ponudnika teoretično in praktično usposobljeni za varno delo na 
skupnem delovišču in morajo biti opremljeni s predpisano osebno zaščitno opremo, njihova 
delovna sredstva in oprema pa mora ustrezati zahtevam varnosti in mora biti periodično 
pregledana.  
 

11. člen 
 
Ponudniki, ki bodo s kršenjem tega sporazuma oziroma z neustreznim ravnanjem povzročili 
kakršnokoli škodo (poškodovanje ljudi, opreme, vozil ali objektov), bodo zanjo v celoti 
odgovarjali in nosili polno materialno odgovornost.  
 
III. Navodila za obnašanje na lokaciji naročnika 

 
12. člen 

 
Navodila za ravnanje v primerih dobave naročenih izdelkov   
 
Ponudnik mora o svojem prihodu obvestiti skladiščnika, se identificirati in povedati namen 
svojega prihoda.  
 
Skladiščnik ponudniku pokaže mesto razkladanja in z njim uredi vso potrebno dokumentacijo. 
 

13. člen 
 
Navodila za ravnanje v primeru transporta odpadkov  
 
Voznik kamiona pripelje vozilo na tehtnico in posreduje tehtalcu spremno dokumentacijo 
oziroma druge potrebne dokumente.  
 
Tehtalec izvede prvo tehtanje in voznika usmeri naprej.  
 
Po razkladanju oziroma natovarjanju se izvede drugo tehtanje in izpolni prevoznico oziroma 
evidenčni list.   
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14. člen 
 
Uporaba cestišča in druga prometna pravila na področju naročnika. 
 
Vozniki morajo ob vstopu na področje skupnega delovišča na lokaciji naročnika upoštevati 
vse prometne znake, predpise, ki veljajo za udeležence v cestnem prometu ter druge 
opozorilne znake. 
 
Omejitev hitrosti vožnje na področju skupnega delovišča je 5 km/h. Vzvratna vožnja z 
vozilom je dovoljena pod pogojem, da se ostale udeležence v prometu opozori z vklopom 
vseh smernikov in zvočnim signalom. 
 
Na voznih poteh je prepovedano prehitevanje, obračanje in vzvratna vožnja. 
 
Na parkirnem prostoru in mestu, kjer se vrši razkladanje, vozniki ne smejo puščati prižganih 
motorjev.  
 
Zadrževanje voznikov izven kamiona je dovoljeno samo ob samem vozilu, na mestu, kjer 
voznik umakne ponjavo in odpre stranico. 
 
IV. Sklep 

 
15. člen 

 
Sporazum velja dokler so delavci dobavitelja/izvajalca na delovišču oziroma drugi lokaciji 
naročnika in dokler imajo na tej lokaciji svoja delovna sredstva in opremo (stroje, orodja in 
druge delovne pripomočke) ter materiale.  
 

16. člen 
 
Ta sporazum se izdela v 2 izvodih, od katerih udeleženca prejmeta po en izvod. Sporazum se 
vroči vsem pravim osebam, ki se zaradi svojih obveznosti zadržujejo na lokaciji naročnika. Z 
vsebino sporazuma morajo biti dokazno seznanjeni vsi delavci, ki so odgovorni za njegovo 
izvajanje in nadzor. 
 
 
Vrhnika, ______________ 
 
Številka: 4142-0002/2017   
 
 
Dobavitelj:       Naročnik: 
_________________________    JP KPV, d. o. o.  
 
 
Direktor/-ica       Direktorica 
_________________________                              mag. Brigita Šen Kreže 
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Seznam odgovornih oseb: 
 
 

Podjetje Odgovorna 
oseba Podpis Datum Kontaktni telefon 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
 
S podpisom potrjujem, da sem seznanjen/a z vsebino sporazuma in obveznostmi, ki mi jih ta 
nalaga. 
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Obr - 10 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 DOBAVO 

KOMBINIRANEGA VOZILA S KESONOM, objavljenem na portalu javnih naročil pod številko 

objave JN002501/2017-W01, ki bo dne 20. 4. 2017 ob 11:30 uri na lokaciji Pot na Tojnice 

40, 1360 Vrhnika. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 


