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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: 

LETNA DOBAVA BETONA OD 
1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019 

Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika,  

d. o. o. 

tajništvo 

Pot na Tojnice 40 
1360 Vrhnika 

  
številka:  JN009860/2017-W01 

  

NE ODPIRAJ!!!             - �  PONUDBA  

                                  - �  SPREMEMBA 

                                  - �  UMIK 
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Obr - 2  PODATKI O PONUDNIKU, PONUDBA 
 

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 celotno predmetno javno naročilo 

 

LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019 
 

I. SAMOSTOJNA PONUDBA 

 

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

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe - z navedbo funkcije):  

_______________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _________________________________________ 
 
Elektronski naslov kontaktne osebe: _________________________ 
 
Skrbnik pogodbe: ________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________ 
 
Telefaks: _____________________________________ 
 
Elektronska pošta: _____________________________ 
 
Transakcijski račun podjetja: __________________________________, voden pri banki: 
___________________ 
 
Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: ________________________, davčna izpostava: _____________ 
 
Zakoniti zastopniki ponudnika: __________________________________________________ 
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II. SKUPNA PONUDBA 

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

ponudbi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________ 

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe in ponudbe):  

_______________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _________________________________________ 
 
Skrbnik pogodbe: _________________________________________ 
 
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: __________________________________ 
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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 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 (podpisnik pogodbe in ponudbe):  

_______________________________________________________ 

Kontaktna oseba: _________________________________________ 
 
Skrbnik pogodbe: ________________________________________ 
 
Telefon: _____________________________________ 
 
Telefaks: _____________________________________ 
 
Elektronska pošta: _____________________________ 
 
Transakcijski račun podjetja: _________________, voden pri banki: ________________ 
 
Matična številka podjetja: _________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: __________________________________ 
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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 
-  8) (*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 

tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez kakršnihkoli omejitev, 
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- 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 
(lastnimi prevoznimi sredstvi), 

- 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 organizirane zadostne tehnične zmogljivosti za izpolnitev 
predmetnega javnega naročila, 

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 
- do naročnika ne bomo imeli nikakršnega odškodninskega zahtevka, če ne bomo 

izbrani za izvedbo javnega naročila, 
- smo podali resnične, verodostojne izjave oziroma podatke. 
 

      PONUDBA št.:  

 
Predmet naročila: LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019 

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 11. 3. 

2018. 
3. Z razpisno dokumentacijo 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/podizvajalcev se ta obrazec kopira. 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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Obr - 3  PONUDBENI PREDRAČUN 
 

Na osnovi javnega naročila št. JN009860/2017-W01, po postopku naročila male vrednosti, za 
predmet naročila »LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019«, 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; 
 

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

NAZIV JAVNEGA 
NAROČILA: 

Javno naročilo male vrednosti »LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 
2018 DO 31. 12. 2019« 

ŠT. JAVNEGA 
NAROČILA: JN009860/2017-W01 

 

NAZIV IN SEDEŽ 
PONUDNIKA: 

 

PREDRAČUN ŠT. ________________________ 

 

Zap. 
št. Blago ME količina 

cena v € na 
ME brez DDV 

skupaj  v € 
brez DDV 

 KIBELNI BETON     

1. BETON C8/10, X0, S1, Dmax16/31,5  m3 15   

2. BETON C12/15, X0, S1, Dmax16/31,5  m3 350   

3. BETON C16/20, X0, S2, Dmax16/31,5  m3 350   

4. BETON C20/25, XC1, S2, Dmax16/31,5 m3 350   

5. BETON C20/25, XC1, S2, Dmax4 m3 30   

6. BETON C20/25, XC1, S2, Dmax8 m3 190   

7. BETON C25/30, XC1, S2, Dmax16/31,5 m3 300   

 ČRPNI BETON     

8. BETON C20/25, XC1, S3, Dmax16/31,5  m3 30   

9. BETON C25/30, XC2, S3, Dmax16/31,5 m3 60   

10. BETON C30/37, S3, Dmax16/31,5  m3 40   

11. BETON C35/45, S3, Dmax16/31,5 m3 10   

 POSEBNI BETONI     

12. VODOTESNI BETON C30/37, S4, Dmax16 m3 35   

13. 
BETON ODPOREN PROTI 
ZMRZOVANJU/TAJANJU C30/37, S4, 
Dmax16/31,5 

m3 20 
  

14. 
BETON ODPOREN PROTI 
ZMRZOVANJU/TAJANJU V PRISOTNOSTI 
SOLI C30/37, S4, Dmax16/31,5 

m3 50 
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 DODATKI     

15. DODATEK PROTI ZMRZOVANJU m3 80   

16. MIKROARMATURA KOVINSKA kg 50   

17. MIKROARMATURA PVC m3 50   

18. Ogrevanje betonarne v zimskem času m3 400   

 PREVOZI     

19. Prevoz z mešalcem 11-25 km (do 7,5 m3 

naenkrat) 
vožnja 20   

20. Prevoz z mešalcem s črpalko 11-25 km (do 
vsaj 3 m3 naenkrat) vožnja 30   

Skupaj vrednost v € brez DDV  

 
Naročnik bo blago prevzemal na naslovu prevzemnega mesta ponudnika 
__________________________________________, ki je od naslova naročnika (Pot na 
Tojnice 40, Vrhnika) oddaljen ___________ km.  
 
Izjemoma bo na gradbišče naročil prevoz (mešalec oziroma mešalec s črpalko), kar bo 
obračunal po ceni na vožnjo (postavki 19 in 20 predračuna). 
  
Ponudnik se zavezuje: 
o ponudbene cene veljajo do 31. 12. 2019, 
o ponudnik mora nuditi vso blago, navedeno v predračunu, delne ponudbe niso  

dovoljene, in jih bo naročnik kot nepopolne izločil iz nadaljnje obravnave, 
o ponujene cene so izražene v evrih (€) brez DDV, so fiksne tekom veljavnosti  

okvirnega sporazuma in zajemajo vse stroške in popuste. Ponudnik ni upravičen do  
podražitev,  

o ponudnik naročnika ne bo obremenjeval z dodatnimi stroški, kar pomeni, da naj vse  
zajame v zgoraj navedeni ponudbi,  

o kvaliteta in neoporečnost blaga morata odgovarjati veljavnim predpisom, standardom  
in deklarirani kvaliteti na embalaži, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v  
povabilu k oddaji ponudbe. Vso blago mora biti opremljeno z deklaracijami v  
slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za  
uporabo v slovenskem jeziku, 

o ponudnik mora za vsako blago iz zgornjega popisa (postavke 1-12) naročniku skupaj  
s ponudbo dostaviti veljavne certifikate, skladne s standardoma SIST EN 206:2003 in  
SIST 1026:2016, 

o obračun se izvede po dejansko prevzetih količinah blaga in ponudbenih cenah,  
navedene količine v predračunu so ocenjene in za naročnika niso obvezujoče, kar  
pomeni, da bodo lahko dejanske količine prevzema blaga tudi nižje/manjše,  

o v primeru sodelovanja s podizvajalcem mora ponudnik ponudbi predložiti kopijo  
pogodbe. Le-ta mora biti veljavna ves čas veljavnosti tega okvirnega sporazuma, torej  
najmanj do 31. 12. 2019. 

 
 
 
 

 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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Obr - 4  KROVNA IZJAVA 

NAZIV IN SEDEŽ 
PONUDNIKA: 

 

 
 

Izjavljamo, da: 
 

Št. Pogoji 

1. 

Nam, kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica našega upravnega, vodstvenega 
ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
nas, ni bila izrečena pravnomočna sodba, zaradi kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena 
ZJN-3. 

2. 

Vrednost neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in 
drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih 
pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države 
naročnika so na dan oddaje ponudbe ali prijave, nižje od 50 eurov. 
Imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za 
obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

3. 
Nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 
subjektov z negativnimi referencami na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb. 

4. 

V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb nam ni bila več kot enkrat 
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije, druge države članice ali tretje države. 

5. 

Nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki 
ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek likvidacije po 
zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj 
ali sodišče, in naše poslovne dejavnosti začasno niso ustavljene, in se v skladu s predpisi 
druge države nad nami ni začel postopek ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi 
posledicami. 

6. 

Pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z 
naročnikom, se pri nas niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju 
ključne obveznosti, zaradi česar bi naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila 
oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali bi bile izvedene druge primerljive sankcije. 

7. 
Smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. imamo registrirano dejavnost oz. smo 
vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov. 

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

NAZIV JAVNEGA 
NAROČILA: 

Javno naročilo male vrednosti »LETNA DOBAVA BETONA 
OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019« 

ŠT. JAVNEGA 
NAROČILA: JN009860/2017-W01 
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8. 
Imamo ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za 
izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. 

9. 
Imamo potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v 
skladu z ustreznim standardom kakovosti. 

 
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. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 
Pri _____________________________________________________________ 
   (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran) 
 
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi: 
 
1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in 
popisov blaga/del/storitev za izvedbo javnega naročila; 

2. 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. 

Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo 
prevzemamo v ponudbi ter, da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se 
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. 
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Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, 
da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem 
dovoljenju ali članstvu. 

 
 

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

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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Obr - 6  POOBLASTILO PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 
IZ URADNIH EVIDENC 
 

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 2018 
DO 31. 12. 2019 pooblaščamo Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o., Pot na 
Tojnice 40, 1360 Vrhnika, da pridobi vsa dokazila oziroma podatke iz uradnih evidenc, ki so 
potrebni za dokazovanje naše sposobnosti v skladu s pogoji za ugotavljanje sposobnosti po 
predmetnem javnem naročilu in sicer: 

a) dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na nas kot ponudnika (pravno osebo) in 
b) dokazila oziroma podatke, ki se nanašajo na naše (ponudnikove) zakonite zastopnike 

(navesti vse fizične osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad 
ponudnikom): 

 
 

1. 
Ponudnik (polno ime 
podjetja oz. ponudnika) 

 

 Sedež podjetja  
 Poštna številka in kraj  
 Občina sedeža podjetja  
 Številka vpisa v sodni register 

(številka vložka) 
 

 Davčna številka  
 Matična številka  

 
 

2. 
Zakoniti zastopnik (ime in 
priimek) 

 

 Ulica (naslov stalnega 
bivališča) 

 

 Poštna številka in kraj  
 Matična številka (EMŠO)  
 Kraj rojstva  
 Občina rojstva  
 Država rojstva  
 Državljanstvo  
 Moj prejšnji priimek se je glasil  

 
 

3. 
Zakoniti zastopnik (ime in 
priimek) 

 

 Ulica (naslov stalnega 
bivališča) 

 

 Poštna številka in kraj  
 Matična številka (EMŠO)  
 Kraj rojstva  
 Občina rojstva  
 Država rojstva  
 Državljanstvo  
 Moj prejšnji priimek se je glasil  

 
Opomba: v primeru pomanjkanja prostora se obrazec fotokopira. 
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____________________________________ 
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 1) 
 
____________________________________ 
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 2) 

 
____________________________________  
(podpis zakonitega zastopnika pod zaporedno št. 3)  
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 
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Obr - 7  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 (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. 
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Soglašamo, da naročnik za potrebe tega javnega naročila pridobi podatke iz uradnih evidenc. 
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navodila za izpolnitev:  
 
* Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. 
 
* V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 
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Obr - 8  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 s strani 
ponudnika/dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

za javno naročilo »LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019«, objavljenim na 
Portalu javnih naročil pod število objave _______________, z dne _______________. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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: 
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Obr - 9  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/dobavitelja: 
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

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

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ponudnika: 
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Obr - 10  VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

 

OKVIRNI SPORAZUM O LETNI DOBAVI BETONA  
OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019 

 
4142-0007/2017 

 
 

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 
 
Ponudnik:  __________________________________________ 
   
   __________________________________________ 
   ki ga zastopa 
   direktor/ica _______________________ 
 
Matična številka ponudnika: _____________ 
ID številka za DDV: ______________  
Zavezanec za DDV: _____________ 
 
 

I. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

1. člen 
Stranki sporazumno uvodoma ugotavljata, da sklepata okvirni sporazum na podlagi 
izvedenega javnega razpisa za oddajo naročila - po postopku naročila male vrednosti, 
objavljen pod zaporedno številko JN009860/2017-W01, v skladu z ZJN-3 (Uradni list RS, št. 
91/15) in na podlagi poročila o oddaji javnega naročila, št. 4142-0007/2017, z dne 
____________ (vpiše naročnik naknadno). 
 
Predmet okvirnega sporazuma je dobava betona v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019, 
kar je razvidno tudi iz obrazca 2 - Podatki o ponudniku in obrazca 3 - Ponudbeni predračun, 
ki sta sestavni del ponudnikove ponudbe z dne ______________ dane na razpis. 
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Ponudnik se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni 
v povabilu k oddaji ponudbe in da bo upošteval svojo ponudbo z dne  ______________, na 
podlagi katere je bil izbran. 
 

2. člen 
Kvaliteta in neoporečnost blaga mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in 
deklarirani kvaliteti na embalaži, oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v povabilu k oddaji 
ponudbe. Vse blago mora biti opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na 
podlagi veljavnih predpisov to potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku. Ponudnik 
mora na naročnikovo zahtevo v roku, ki ga določi naročniku, za blago dostaviti veljavne 
certifikate. 
 

II. CENA 
 

3. člen 
Ponudnik se obvezuje, da bo naročniku blago, ki je predmet tega sporazuma in njegove 
ponudbe, izdajal po cenah, v katerih so že vključeni popusti, rabati in jih je navedel v 
obrazcu 3 - Ponudbeni predračun št. _________. Ponudbene cene veljajo do 31. 12. 2019 
oziroma do izčrpanja vrednosti okvirnega sporazuma. 
 
 
Priloga tega okvirnega sporazuma je seznam ponujenega blaga iz obrazca 3 - Ponudbeni 
predračun št. __________, s cenami za posamezno vrsto ponujenega blaga.  
 
Skupna ocenjena vrednost okvirnega sporazuma je:  

 
Vrednost _____________________ € brez DDV 

 
Davek na dodano vrednost: ____________________ € 

 
Vrednost ____________________ € z DDV 

 
Blago se obračuna po 22 % davčni stopnji. 
 

III. PLAČILNI POGOJI 
 

4. člen 
Stranki sporazumno soglašata, da bo ponudnik naročniku za prevzeto blago račune izdajal 
tedensko. Ponudnik mora računu predložiti listine: s strani naročnika potrjene originalne 
dobavnice oziroma prevzemnice.  
 
Na vsakem računu mora biti navedena številka okvirnega sporazuma, ki jo je določil naročnik 
(4142-0007/2017). Številka okvirnega sporazuma mora biti navedena tudi na drugih 
dokumentih, ki spremljajo račun.  
 

5. člen 
Naročnik bo poravnal prejet račun v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije 30. dan od uradnega datuma prejema pravilno izstavljenega računa, na 
transakcijski račun ponudnika številka __________________________ odprt pri 
___________________. 
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Kot začetek roka, v katerem mora naročnik ponudniku plačati izstavljen račun, se šteje prvi 
delovni dan po datumu prejema pravilno izstavljenega računa. Če posamezen 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. 
 
V primeru reklamacije blaga se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 
 
Cena je fiksna tekom veljavnosti okvirnega sporazuma in izražena v evrih (€) brez DDV 
(davka na dodano vrednost).  
 
Ponudnik se izrecno obvezuje, da bo v primeru, če odda storitve podizvajalcem in to v 
večjem znesku kot 30 % vrednosti storitev, pridobil predhodno soglasje naročnika za to 
oddajo. 
 

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

IV. NAROČANJE IN DOBAVA BLAGA 
 

7. člen 
Naročnik bo naročal tisto blago po vrsti in količini, katerega bo dejansko potreboval. Naročnik 
bo blago prevzemal na naslovu prevzemnega mesta ponudnika 
_____________________________________________, ki je od naslova naročnika (Pot na 
Tojnice 40, Vrhnika) oddaljen _______ km. 
Ponudnik bo naročnika tekom leta obveščal o dodatnih popustih, akcijah in ugodnostih, ki jih 
bo ponujal kupcem. 
 
Izjemoma bo na gradbišče naročil prevoz (mešalec oziroma mešalec s črpalko), kar bo 
obračunal po ceni na vožnjo (postavki 19 in 20 ponudbenega predračuna – Obr 3). Ponudnik 
razpolaga z lastnimi prevoznimi sredstvi - vse zajeto v ceni na vožnjo. 
 
Ponudnik mora imeti blago stalno na zalogi, v nasprotnem primeru mora ponudnik o tem 
obvestiti naročnika predhodno vsaj 24 ur. 
 
S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje tega sporazuma, ki je tudi skrbnik 
tega okvirnega sporazuma Matjaž Suhadolnik, tel.: 01/750-29-85, GSM: 031/452-118, e-
mail: matjaz.suhadolnik@kpv.si. 
  
S strani ponudnika je pooblaščena oseba za izvrševanje tega sporazuma 
____________________________, tel.: ________________, GSM: _______________, e-
mail: ____________________________. 
 

V. PREVZEM BLAGA 
 

8. člen 
Stranki sporazuma soglašata, da se prevzem blaga opravi pri ponudniku, na njegovem 
prevzemnem mestu.  
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Ponudnik se obvezuje, da bo ob prevzemu blaga naročniku predložil prevzemnico-dobavnico, 
v kateri bo navedena cena in prevzeta količina blaga. 
Dejanske količine in vrsta prevzetega blaga se morajo ujemati z naročenimi količinami in 
vrsto blaga navedenega na dobavnici. 
 
Prevzem blaga, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki jo 
podpišeta obe s strani naročnika in ponudnika pooblaščeni osebi. 
 

9. člen 
Če se ugotovi, da blago ni istovetno z naročenim, če odstopa od dogovorjene kakovosti, 
vrste in količine, lahko naročnik prevzem odkloni. 
 
Če naročnik v kasnejši uporabi blaga ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski zapisnik, s 
katerim se uveljavlja reklamacija. 
 
Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema blaga pisno 
posredovati ponudniku morebitne reklamacije, povezane s ceno ali obračunom na 
prevzemnici - dobavnici. 
 

10. člen 
Ponudnik je dolžan blago, ki ni enako naročenemu ali nekvalitetno blago nadomestiti z novim 
takoj, v kolikor je to mogoče oziroma skladno z dogovorom z naročnikom. Rok za rešitev 
reklamacije ne sme biti daljši od 3 (treh) delovnih dni od dneva prejema pisnega o 
reklamaciji, razen če se stranki sporazuma ne dogovorita drugače. 
Stroške reklamacije krije ponudnik.  
 

11. člen 
Naročnik lahko od ponudnika zahteva dokazila o kakovosti blaga skladno z zahtevami 
povabila k oddaji ponudbe. 
 

VI. PODATKI O PONUDNIKOVIH PODIZVAJALCIH 
 

12. člen 
Ta člen se uporabi samo v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 
 
S podpisom tega okvirnega sporazuma ponudnik pooblašča naročnika, da na podlagi 
potrjenih računov s strani ponudnika in izdanih s strani podizvajalca za predmet te pogodbe 
naročnik izvede plačilo obveznosti za blago/storitve podizvajalcu. 
 
Podizvajalec se strinja s takimi neposrednimi plačili kar potrdi s podpisom obrazca 9 - 
soglasje podizvajalca za neposredna plačila, ki je priloga tega okvirnega sporazuma. 
 
Ponudnik bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z _________ podizvajalc-i in sicer: 
 
1. ______________________________________; matična številka: 
___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: 
________________________________________, odprt pri ________________. 
 
Storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: ____________________________________ v 
vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma. 
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2. ______________________________________; matična številka: 
___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: 
________________________________________, odprt pri ________________. 
 
Storitve, ki jih bo opravljal podizvajalec: ____________________________________ v 
vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma. 
 
Ponudnik mora izdanim računom naročniku priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je pred 
tem potrdil ponudnik. 
 
Zamenjava posameznega podizvajalca ali uvedba drugega podizvajalca za izvedbo predmeta 
javnega naročila je možna samo ob soglasju naročnika in pod pogoji iz razpisne 
dokumentacije za oddajo javnega naročila oziroma pod pogoji iz Zakona o javnem naročanju 
(ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15) 
 
V primeru izvajanja okvirnega sporazuma s podizvajalci mora ponudnik predložiti naročniku 
podpisan obrazec 9 - soglasje podizvajalca za neposredna plačila s strani vseh podizvajalcev. 
 
Če ponudnik izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila dokazuje s podizvajalcem in 
želi takšnega podizvajalca zamenjati, mora novi podizvajalec izpolnjevati enake pogoje kot 
prejšnji podizvajalec. 
 

VII. SKUPNI NASTOP PRI PONUDBI 
 

13. člen 
Ta člen se uporabi samo v primeru, če kot ponudnik nastopa skupina ponudnikov. 
 
Sestavni del tega okvirnega sporazuma je tudi Pravni akt o skupni izvedbi naročila, sklenjen 
med člani skupine ponudnikov. 
 
Ponudnik bo predmet okvirnega sporazuma opravljal z _________ člani in sicer: 
 
1. ______________________________________; matična številka: 
___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: 
________________________________________, odprt pri ________________. 
 
Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: ____________________________________ v 
vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma. 
 
 
2. ______________________________________; matična številka: 
___________________, davčna številka: SI___________, transakcijski račun: 
________________________________________, odprt pri ________________. 
 
Storitve, ki jih bo opravljal član skupine: ____________________________________ v 
vrednosti ___________________€ brez DDV za ves čas trajanja tega okvirnega sporazuma. 
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VIII. POGODBENA KAZEN 
 

14. člen 
V primeru, da ponudnik ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma iz prej 
navedenih členov le-tega, ima naročnik pravico, da unovči bianco menico, katero mu je 
ponudnik predložil za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Izbrani ponudnik - dobavitelj mora dostaviti zavarovanje najkasneje v desetih (10) dneh od 
prejema izvoda podpisanega okvirnega sporazuma s strani naročnika.. Okvirni sporazum se 
sklepa z odloženim pogojem, da postane veljaven šele s predložitvijo bianco menice za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

IX. 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. 
 

X. 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.  



Stran 24  

XI. ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

17. člen 
Naročnik je prost zaveze naročanja blaga 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, 
 neustrezno izpolnjevanje določil tega sporazuma, 
 dobava blaga, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, 
 neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega blaga, 
 neupoštevanje dogovorjenih cen blaga in rokov dobav oziroma samovoljno povečanje cen 

blaga. 
 
Naročnik bo v primeru odstopa od tega sporazuma o tem pisno obvestil ponudnika in sicer v 
roku 15 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. 
 
V primeru neizpolnjevanja določil tega sporazuma s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo 
prevzetega blaga, ima ponudnik pravico odstopiti od tega sporazuma, o čemer mora pisno 
obvestiti naročnika, in sicer najmanj 45 dni pred prekinitvijo. 
 
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli 
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 30 dni pred nameravanim odstopom. 
 

18. 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. 
 

XII. TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

19. člen 
Ta okvirni sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank sporazuma, izvajati se 
začne s 1. 1. 2018 in se izvaja do 31. 12. 2019. 
 

XIII. REŠEVANJE SPOROV 
 

20. člen 
Stranki sporazuma bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, 
reševali sporazumno, v nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in 
krajevno pristojno sodišče. 
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XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

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

22. člen 
Ta okvirni sporazum je sestavljen v štirih (4) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj 
izvirnika in od katerih vsaka stranka okvirnega sporazuma prejme po dva (2) izvoda. 
 
Glede vprašanj, ki jih ta okvirni sporazum ne ureja se smiselno uporabljata razpisna 
dokumentacija naročnika in vloga ponudnika v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi 
katere je bil izbran in določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo 
področje blaga iz tega okvirnega sporazuma. 
 
 
 
Vrhnika, _____________     _____________, ________  
 
 
  
Naročnik:                                                      Ponudnik: 
JP KPV, d. o. o.                                               ________________________  
 
direktorica                                                    direktor/ica 
mag. Brigita Šen Kreže      ________________________ 
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Obr - 11  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 in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 
LETNA DOBAVA BETONA OD 1. 1. 2018 DO 31. 12. 2019 (4142-0007/2017) 
izročamo bianco lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in 
unovčenje menice.  
 
V skladu z okvirnim sporazumom o Letni dobavi betona od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019 
(4142-0007/2017), 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 razpisne dokumentacije 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 _______________ € in z vsemi ostalimi 
potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če: 
 

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

2. Ponudnik ne nudi blaga, ki ga je ponudil v predračunu. 
3. Ponudnik delno ni izpolnil obveznosti okvirnega sporazuma, če opravljene 

dobave/prevzemi blaga 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 v roku do: 31. 12. 2019 
 
Kraj: 
Datum: 
Izdajatelj menice (ponudnik): 
Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
Funkcija: 
Podpis: 
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Obr - 12  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 »Letna 

dobava betona od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019«, objavljenem na portalu javnih naročil pod 

številko objave JN009860/2017-W01, ki bo dne 11. 12. 2017 ob 8:30 uri na lokaciji Pot na 

Tojnice 40, 1360 Vrhnika. 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 


