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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
  
 
 
 
 
Javno podjetje KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA d.o.o., Ponoviška 
cesta 15, 1270 LITIJA 
 

 
 

 vabi  
 
 
 

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za 
oddajo javnega naročila:  
 
 
 
 
 

Dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin 
 
 

 
 
 
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro 
najugodnejšega ponudnika s katerim bo sklenjena pogodba za predmet javnega naročila. 
 
 
 
S spoštovanjem !  

 
                                                                                                        Javno podjetje 
                                                                             Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. 
                                                                                                             Direktor: 
                                                                                                  Roman Ciglar, dipl. ing. str.
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1. SPLOŠNA DOLOČILA  
 

1.1. Predmet javnega naročila  
 
Predmet  javnega naročila je dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin. Naročnik 
kupuje stroj za potrebe izvajanja vzdrževanja skupne komunalne rabe.  

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v Tehničnih zahtevah (priloga 13). 

 
1.2. Podatki o naročniku 
 
Naročnik javnega naročila je Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., 
Ponoviška cesta 15, 1270 Litija. 
 
1.3. Pravna podlaga 
 
Naročilo male vrednosti se izvaja skladno s določbami: 

 Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3),   
 Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13),   
 Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 

63/2013; v nadaljevanju: ZPVPJN),  
 Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe),   
 skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil,   
 skladno s predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.  

 
1.4. Jezik in denarna enota 
 
Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Prospekti 
in certifikati so lahko priloženi v tujem jeziku, vendar jih mora ponudnik na naknadno zahtevo 
naročnika poslati prevedene v slovenski jezik. 
V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da 
ga ponudnik ni predložil. 
Ponudniki naj morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v 
slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo 
odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku. 
Finančni podatki morajo biti podani v EUR. 
 
1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom 
 
Dodatna vprašanja o javnem naročilu lahko ponudniki zahtevajo samo preko portala javnih 
naročil, vendar najkasneje do 7 (sedem) dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori 
oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil, najkasneje 5 (pet) dni pred rokom za oddajo 
ponudbe, pod pogojem, da bodo vprašanja posredovana pravočasno.  
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1.6. Variantna ponudba 
 
Variantnih ponudb naročnik ne bo sprejemal.  
 
 
 
1.7. Predložitev ponudbe 
 
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok  za predložitev ponudbe je 
25.3.2019 do 10:00 ure. 
 
Ponudba mora biti oddana v elektronski obliki preko informacijskega sistema e-JN. 
 
Nepravočasno oddanih ponudb naročnik ne bo obravnaval. 
 
 
1.8. Odpiranje ponudb 

 
Elektronsko odpiranje ponudb bo 25.3.2019 ob 10:05 uri preko informacijskega sistema e-JN. 
 
 
1.9. Dopustne dopolnitve ponudbe in odprava računskih napak 
 
Naročnik sme od ponudnika zahtevati dopolnitev njegove ponudbe v skladu z 88. členom ZJN-3, 
v kolikor ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil 
naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil. 
 
Naročnik sme ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih odkrije pri 
pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 
 
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlenitev (analizo) ponudbenih cen.  
 
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni 
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo 
naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z 109. 
členom ZJN-3. 
 
 
1.10. Opredelitev postopka  
 
Naročnik izvaja javno naročilo po postopku naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3 
in v postopek vključuje tudi pogajanja v skladu s 44. členom ZJN-3. Po pregledu, preveritvi in 
ocenjevanju ponudb bo naročnik sklenil pogodbo z  najugodnejšim ponudnikom predmeta javnega 
naročila. 
 
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni pisno najkasneje v 30 dneh od datuma odpiranja ponudb. 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe pisno. 
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1.11. Pravno varstvo 
 
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). 
 
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih 
naročil ali ZPVPJN ne določa drugače. 
 
Če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno 
dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati, v skladu s prvim 
odstavkom 71. člena takso v višini 1500,00 EUR za NMV na transakcijski račun št. SI56 0110 
01000358 802, sklic 11 16110-7111290-00124719 (prvih šest številk je zaporedna številka objave na 
enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa 
pomenita oznako leta). 
 
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN, vloži se pisno 
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora 
zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. 
člena ZPVPJN.  
 
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance. 
 
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka 
obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. 
 
 
1.12.  Zaupnost podatkov 
 
Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov v skladu s 35. členom ZJN-3, ob upoštevanju 
določb zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe. 
 
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene 
javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni 
postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali 
kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. 
 
 
1.13. Jamstvo za napake 
 
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst 
napak na predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika. 
 
 
1.14. Izključitev ponudnika, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od 

izvedbe 
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Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb in odpravi računskih napak 
v skladu z 75. členom ZJN-3 iz postopka oddaje javnega naročila izključil vse ponudnike za katere 
bodo ugotovljeni razlogi za izključitev. 
 
Naročnik lahko v skladu z 90. členom ZJN-3 kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega naročila, 
zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve o oddaji 
javnega naročila. Tudi v primeru, da naročnik ne bo razpolagal z zadostnimi sredstvi, si pridržuje 
pravico do odstopa od izvedbe javnega naročila.   
 
1.15. Kontaktna oseba 
 
Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Bogdan Ahac, elektronska pošta 
bogdan.ahac@ksp-litija.si. 
 

 
2. PONUDBENI POGOJI  
 
2.1. Splošne zahteve  
 
2.1.1. Celovitost ponudbe 
 
Ponudnik mora ponuditi stroj za pometanje v količinah, ki so navedene za predmet javnega 
naročila. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z Tehnično specifikacijo, ki je priloga razpisne 
dokumentacije in ostalimi zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji naročnika. 
   
2.1.2. Skupna ponudba 

 
Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi 
naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti: 

 medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine, 
 neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih 

obveznosti, 
 glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral in bo 

tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko 
katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti, 

 nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti, ki je lahko samo glavni nosilec posla. 
 
Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno 
solidarno. 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k prilogi 1. 
 
2.1.3. Ponudba s  podizvajalci 
 
V primeru, da ponudnik daje ponudbo s podizvajalci se ravna po določilih 94. člena ZJN-3.  
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Če ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v prilogi 5 navesti naslednje 
podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe:  

 vse vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec,  
 podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun),  
 predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

 
Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo 
sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih 
(obrazec 1 k prilogi 5) in priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (na lastnem obrazcu), na podlagi 
katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca (obrazec 2 k prilogi 5). 
 
 
Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v  razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za 
izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. 
Izbrani ponudnik bo v primeru sklenitve pogodbe dolžan naročnika obveščati o vseh  spremembah 
v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila. 
 
 
2.1.4. Cena blaga in materiala 

 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega naročila 
upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, 
vključno s stroški dela, stroški predelave, stroški materiala, stroški prevoza, stroški izobraževanja  
dveh voznikov (enodnevno šolanje na lokaciji naročnika) po prevzemu vozila, stroški izdelave 
ponudbene dokumentacije in stroški dostave predmeta javnega naročila na lokacijo naročnika. 
 
Ponudbene cene so fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.  
 
2.1.5. Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb. 
 
2.1.6. Plačilni pogoji 
 
Rok plačila je do 180 dni od dneva prevzema vozila (obvezna priloga primopredajni zapisnik). 
 
2.2. Posebne zahteve 
 
2.2.1. Kakovost  
 
Kakovost predmeta ponudbe iz javnega naročila mora biti v skladu s Tehnično specifikacijo 
naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije (priloga 13).  
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V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, navedene 
v  Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila, bo naročnik tako ponudbo izločil iz 
nadaljnjega ocenjevanja. 
 
 
2.2.2. Rok in način dobave  
 
Dobavni rok ne sme biti daljši :  

 od 120 dni od dneva podpisa pogodbe. 
 
Dobava in prevzem predmeta javnega naročila se bo vršila na lokaciji naročnika, fco naslov kupca. 
Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu stroja 
za pometanje, opravljen kakovostni prevzem, izvedeno enodnevno šolanje dveh voznikov 
naročnika in ko bo ponudnik naročniku predal celotno pripadajočo dokumentacijo. 
 
2.2.3. Garancijski rok 
 
Garancijski rok za predmet javnega naročila ne sme biti krajši od zahtevanega garancijskega roka, 
ki je naveden v Tehnični specifikaciji za predmet javnega naročila (Priloga 13).  
 
 
2.2.4. Zagotavljanje rezervnih delov 
 
Ponudnik mora za ponujeni stroj za pometanje ter izvedbo vseh servisnih storitev, zagotavljati 
rezervne dele v skladu z določili razpisne dokumentacije in veljavno zakonodajo ter čas 
zagotavljanja rezervnih delov in izvedbo vseh servisnih storitev navesti v ponudbi. 
Pooblaščeni servis na območju Slovenije mora obstajati v trenutku oddaje ponudbe. Ponudnik 
mora zagotavljati izvedbo servisnih storitev in dobavo rezervnih delov še najmanj 10 let od dobave 
predmeta pogodbe. 
 
 
2.2.5. Reklamacije 
 
Naročnik bo morebitne reklamacije uveljavljal v skladu z določili Obligacijskega zakonika ter v 
skladu z določili, navedenimi v osnutku pogodbe. 

 
 
3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA  
 
 
3.1. Osnovna sposobnost ponudnika 
 
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, 
ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku 
javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom 
ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
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nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v 
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež ali predpisi države naročnika, če vrednost teh 
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 EUR ali več. Šteje se, 
da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje 
ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 
 
Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem postopku.  
 
Prav tako ponudniku v zadnjih petih letih ni smela biti izdana pravnomočna odločba  za kazniva 
dejanja v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali pravnomočna odločba s katero bi mu bilo 
prepovedano opravljanje dejavnosti. 
 
Zgoraj navedeni pogoji veljajo za vse ponudnike v okviru skupne ponudbe. 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s 
podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«,  (priloga 3) in s podpisom »Izjave 
zakonitega zastopnika«. (priloga 4) 
 
 
3.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti veljavno registracijo za 
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu 
v register poklicev ali trgovski register. 
 
V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno 
dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj 
sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.  
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s 
podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3) 
 
3.3. Ekonomska in finančna sposobnost  
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora  imeti plačane vse zapadle 
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe v preteklih šestih mesecih pred oddajo 
ponudbe ni smel imeti blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi ponudnikov 
transakcijski račun.  
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja s 
podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3) 
 
Ponudnik, partner v skupni ponudbi, podizvajalec morajo na dan izstavitve BON obrazca in na 
podlagi letnega poročila izkazovati bonitetno oceno SB5 ali boljšo, po sistemu BASEL II. 
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3.4. Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov lahko ponudi le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z 
ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik v zadnjih treh letih pred dnevom 
objave naročila dobavil najmanj tri pometalno sesalne stroje za čiščenje površin, ki so ponujenemu 
stroju identična po tehničnih zahtevah. 
Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti predstavitev in preizkus stroja 
z referenčnega seznama. 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora razpolagati z ustreznimi kadri, 
ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet  javnega naročila. 
Predmet ponudbe mora izpolnjevati vse standarde, pogoje in zahteve naročnika, navedene v 
razpisni dokumentaciji.  
Ponudnik se mora strinjati z vsemi pogoji, navedenimi v tehnični specifikaciji predmeta javnega 
naročila. 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s 
podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«  (priloga 3), s podpisom izpolnjenega 
»Seznama referenc« (priloga 6), s podpisom izpolnjenega obrazca »Potrditev referenc s strani 
posameznih naročnikov« (priloga 7) in s prilogo tehnične dokumentacije, ki je navedena v prilogi 
8. 
 
3.5. Ostale zahteve in pogoji naročnika 
 
Ponudniku ali skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ni smela biti izrečena prepoved 
udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih 
oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/2004, 65/2008). 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ne sme biti uvrščen na seznam 
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10), naročniki ne smejo sodelovati. 
 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev s 
podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3) 
 
 
4. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
4.1. Zavarovanje resnosti ponudbe 
 
Ponudnik mora k ponudbi predložiti podpisano in žigosano bianco menico in podpisano ter žigosano  
menično izjavo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3 % vrednosti ponudbe brez DDV, z oznako 
»brez protesta«, plačljivo na prvi poziv in veljavno najmanj devetdeset (90) dni od navedenega 
skrajnega roka za sprejemanje ponudb. Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije 
(Priloga 10). 
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Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 
 

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,  
 

- zavrne sklenitev pogodbe o dobavi,  
 

- ob sklenitvi pogodbe o dobavi ne izroči naročniku garancije za dobro izvedbo obveznosti iz 
pogodbe.  

 
 
4.2. Zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti 
 
Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti podpisano in žigosano 
bianco menico in podpisano ter žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti (Priloga 11) v višini 8 % pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje 
mora veljati še najmanj trideset (30) dni po roku, določenem za dobavo. Če se rok dobave podaljša, 
je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec svojih 
obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku. 
Zavarovanje lahko unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do podizvajalcev in 
kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh obveznosti ne poravna. 
 
 
4.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
 
Podpisano in žigosano bianco menico in menično izjavo za brezhibno delovanje in odpravo napak 
v garancijskem roku (Priloga 12) v višini 5% pogodbene vrednosti brez DDV bo izbrani ponudnik 
izročil naročniku ob primopredaji stroja. Brez predložene bianco menice z menično izjavo 
primopredaja ni opravljena. Rok trajanja menice z menično izjavo je najmanj trideset (30) dni 
daljši kot je garancijski ali jamčevalni rok, ki je določen v osnovni pogodbi. 
 

 
 
5. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA  
 
 
Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe 
 

 

Naročnik bo med popolnimi in pravilnimi ponudbami, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev iz te 
razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega ponudnika, na podlagi merila »najnižja ponudbena 
cena«, s katerim bo sklenil pogodbo o dobavi. 
 
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ceno ponudniki vpišejo na dve decimalni mesti 
natančno. 
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Popolne ponudbe bo naročnik pregledal ali so brez računskih napak. V primeru, da je pri 
izračunavanju ponudbene cene prišlo do računskih napak, bo moral ponudnik dostaviti nov izračun, 
katerega končna pogodbena cena se bo skladala s ponudbeno ceno v Prilogi št. 2 – Ponudba. V 
nasprotnem primeru bo ponudba ponudnika izločena. Poprava računske napake bo mogoča izključno 
v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78. členu. Ob tem bo naročnik upošteval ustaljeno 
prakso Državne revizijske komisije. 
 
Če bo naročnik menil, da je ponudba glede na njegove predhodno določene zahteve neobičajno nizka 
ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo preveril ali je neobičajno nizka. 
Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 % 
nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od naslednje uvrščene 
ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval podrobnejšo pisno obrazložitev o sestavinah cene v 
ponudbi. V primeru, da ponudnik, ki bi ga naročnik pozval k podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih 
cen, obrazložitve ne bo posredoval v postavljenem roku, bo naročnik ponudbo takega ponudnika 
izločil. 
 
 

 
6. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
 
6.1. Izdelava ponudbe 
 
Ponudba mora biti izdelana tako, da: 

- vsebuje za vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.2 poglavju razpisne 
dokumentacije, 

- je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano. 
 
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje 
popolnosti ponudbe in osnova za  ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje 
iz te razpisne dokumentacije.  
 
Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.  
 
Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki 
razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na 
portalu za javna naročila, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene 
dokumentacije. 
 
 
 
6.2. Vsebina ponudbene dokumentacije 
 
Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v 
nadaljevanju: 
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 PODATKI O PONUDNIKU  priloga  1 

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno 
ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi 
pravni akt o skupni izvedbi naročila. 
 
 PONUDBA priloga  2  

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora izpolniti tudi 
obrazec k prilogi 2 in ga priložiti k ponudbi. 
 
 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga  3 

Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, morajo obrazec izjave 
izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti tudi obrazec k prilogi 3. 
 
 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA priloga  4 

Vsi zakoniti zastopniki (glavnega ponudnika in posameznega člana skupine ponudnikov v okviru 
skupne ponudbe) ponudnika morajo razmnožen obrazec priloge 4 in obrazec k prilogi 4 izpolniti, 
podpisati in žigosati ter priložiti k ponudbi. 
 
 

 SEZNAM PODIZVAJALCEV  priloga  5 

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti 
vse zahtevane podatke ter:  

- v obrazcu 1 k prilogi 5 priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik 
poravnal vse finančne obveznosti in  

- v obrazcu 2 k prilogi 5 priložiti potrjeno soglasje podizvajalca (na lastnem obrazcu), na podlagi 
katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca.  

 

Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik na razpisu ne 
nastopa z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni.  
 
 

 SEZNAM REFERENC priloga  6 

 
Ponudnik ali skupina ponudnikov lahko ponudi le preizkušene tehnične rešitve, kar dokaže z 
ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik v zadnjih treh letih pred dnevom 
objave naročila dobavil najmanj tri stroje za pometanje, ki so ponujenemu stroju identični po 
tehničnih zahtevah. 
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  POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV  priloga  7 

V prilogi mora ponudnik, za  predmet javnega naročila, priložiti izpolnjene obrazce za reference, 
ki jih ponudnik navaja v prilogi 6.  
 
 
 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA priloga  8 

Ponudnik mora, priložiti vse dokumente, ki so navedeni v prilogi 8. 
 
 
 OSNUTEK POGODBE priloga  9 

Osnutek pogodba mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan.  
 
 

      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  10 

Ponudnik mora k ponudbi priložiti izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo z bianco 
menico za zavarovanje resnosti ponudbe.  
 
 

      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE 
POGODBENIH OBVEZNOSTI  

priloga  11 

  
Menična izjava za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti mora biti pripravljena po 
vzorcu iz razpisne dokumentacije.  

      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V 
GARANCIJSKI DOBI  

priloga  12 

  
Menična izjava za zavarovanje odprave napak v garancijski dobi mora biti pripravljena po vzorcu 
iz razpisne dokumentacije.  
 
 

      TEHNIČNE ZAHTEVE priloga  13 

 
Ponujeni pometalno sesalni stroj za čiščenje površin mora izpolnjevati vse tehnične zahteve, ki 
so navedene v prilogi 13. V primeru, da ponujeni pometalno sesalni stroj za čiščenje površin ne 
bo izpolnjeval vseh tehničnih zahtev, bo naročnik ponudbo izločil kot neveljavno. 
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 PODATKI O PONUDNIKU  priloga  1 

 
 
 

Naziv ponudnika  
  

 
 

Naslov ponudnika  
  

 
 

Odgovorna oseba 
(podpisnik pogodbe) 

 

- funkcija  
- telefon  
- telefax  
- e-mail  

 
 

Kontaktna oseba  
- funkcija  
- telefon  
- telefax  
- e-mail  

 
 

Transakcijski račun  
Matična banka  
ID številka za DDV  
Matična številka  

 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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 PONUDBA  priloga  2 

 
 
PONUDBA št. __________________ za  
 
 
Javno naročilo: NMV– 01/2019    Dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin 
 
Ponudbo oddajamo (označi):    
 

⃞ samostojno ⃞ skupna ponudba ⃞ s podizvajalci 
 
 

1. PONUDBENA CENA 
   
   
 
CENA brez DDV: 

  
EUR 

 
- popust (…..%): 

  
EUR 

 
SKUPAJ brez DDV: 

  
EUR 

 
22% DDV: 

  
EUR 

 
SKUPAJ z DDV: 

  
EUR 

 
Naročnik in izvajalec sklepata pogodbo na osnovi gornje ponudbe v vrednosti: 
 
 

 
skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in brez 

DDV: 

  
EUR 

 
22% DDV: 

  
EUR 

 
skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in z DDV: 

  
EUR 

 
                       
(z besedo:…...........……………………………………………………………………….. EUR) 
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2. VELJAVNOST PONUDBE 
 
Veljavnost ponudbe je ………. dni (minimalno 90 dni od datuma odpiranja ponudb). 
 
 

3. ROK DOBAVE STROJA 
 
 
Rok dobave stroja v koledarskih dnevih je ……………………….dni od dneva podpisa pogodbe. 
 
 

4. GARANCIJSKI ROK 
 
 
Garancijski rok za stroj je ……………. mesecev od dneva prevzema.  
 
 
 

5. ZAGOTAVLJANJE REZERVNIH DELOV 
 
Za ponujeni stroj  zagotavljamo rezervne dele ter izvedbo vseh servisnih storitev še najmanj 
………. let od dneva prevzema. 
 
 
 
 
 
 
V obrazcu k prilogi 2 prilagamo seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji in seznam dobaviteljev 
originalnih rezervnih delov v Republiki Sloveniji. 
 
 
 
 
 

Ponudnik 
Datum: ________________        
       žig  _____________________________ 
        (ime in priimek pooblaščene osebe) 
Kraj: __________________ 
       _____________________________ 
 
                                (podpis) 
 
Ž 
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obrazec  k Prilogi 2 
 
 

Javno naročilo: NMV – 01 /2019    Dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin 
 
SERVISIRANJE  - NAVEDBA POOBLAŠČENIH SERVISOV V REPUBLIKI 
SLOVENIJI: 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
REZERVNI DELI – NAVEDBA DOBAVITELJEV REZERVNIH DELOV V REPUBLIKI 
SLOVENIJI:  
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
Časovna opredelitev dobave originalnih rezervnih delov – rok dobave:  ________  dni 
 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga  3 

 
 
Ponudnik   
 
ki oddaja ponudbo na javno naročilo po odprtem postopku za: 
 
Javno naročilo: NMV–01 /2019  Dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin    

 
1.  IZJAVA O OSNOVNI SPOSOBNOSTI  
 

IZJAVLJAMO, da nismo bili  pravnomočno obsojeni za naslednja kazniva dejanja:  

 hudodelsko združevanje, 
 sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, 

 goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih, 
obveznosti, 

 pranje denarja ter 
 goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 

zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 
 

IZJAVLJAMO, da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem 
postopku.  

  
IZJAVLJAMO, da nam v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba  za kazniva 
dejanja v zvezi z poklicnim ravnanjem ali pravnomočna odločba s katero bi nam bilo 
prepovedano opravljanje dejavnosti. 

 
2.  IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI 
 

IZJAVLJAMO, da smo registrirani pri pristojnem organu in imamo registrirane dejavnosti, 
ki so predmet javnega naročila. 

 
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da 
lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor 
je tako dovoljenje potrebno. 

 
 
3.  IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI 
 

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo in vzdrževanje blaga in 
materiala, ki je predmet javnega naročila. 
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IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih  
postopkih javnega naročanja. 
 
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega 
poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.  
 
FINANČNE ZAHTEVE – boniteta min SB5. Naročnik bo upošteval tudi bonitetne ocene 
drugih institucij, ki bodo narejene po sistemu BASEL II.  
 
DOKAZILO – BON obrazec ali drugo ustrezno dokazilo, ki izkazuje boniteto podjetja. 

 
 

4.  IZJAVA O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI 
 
IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni 
in sposobni izvesti predmet  javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, 
opremo in druge pripomočke, da imamo sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da 
izpolnjujemo formalne delovne in tehnične pogoje. 

 
IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisom, ki se 
navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in vsem ostalim pogojem navedenih v 
razpisni dokumentaciji. 

  
 
5. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi pogoji razpisne dokumentacije (opisi, določila, 
zahteve,…) javnega naročila  NMV – 01/2019 Dobava pometalno sesalnega stroja za 
čiščenje površin. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo naša ponudba 
nepopolna ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova. 
 
IZJAVLJAMO, da nam ni biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega 
naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list 
RS, št. 98/2004, 65/2008). 
 
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. 
člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10), 
naročniki ne smejo sodelovati. 
 
IZJAVLJAMO, da so v ponudbene cene, navedene za predmet javnega naročila za katerega 
oddajamo ponudbo, vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za 
izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika.  
 
 

6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE 
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IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe in jo bomo v 
primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih 
zahtev in ugovorov. 

 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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obrazec k prilogi  3 
 
 
 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA 

PRAVNE OSEBE 
 
 
 
_________________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam 
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270, da za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako NMV–01 /2019  
Dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin, od Ministrstva za pravosodje pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 
 
 
Podatki o pravni osebi: 

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ 

Sedež podjetja: ________________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ___________________________________________ 

Matična številka podjetja: 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA priloga  4 

 
 
 
 
Ime in priimek   
EMŠO   
 
 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi 
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):  
 

 
 hudodelsko združevanje, 

 
 sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje 
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, 

 
 goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 

finančnih obveznosti ter  
 

 pranje denarja. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi 
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

 
 

 
 
 
 
 
 

   
(kraj, datum) žig ( podpis zakonitega zastopnika) 
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  obrazec k prilogi  4 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA 
FIZIČNE OSEBE 

 
 
Spodaj podpisani ____________________________________ (ime in priimek) pooblaščam 
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270, da za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako NMV–01 /2019  
Dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin, od Ministrstva za pravosodje pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO: 
_____________________________________________________________________________
__ 

DATUM ROJSTVA: 
_____________________________________________________________________ 

KRAJ ROJSTVA:  
______________________________________________________________________ 

OBČINA ROJSTVA:  
____________________________________________________________________ 

DRŽAVA ROJSTVA: 
____________________________________________________________________ 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 

 (ulica in hišna številka) ________________________________ 

 (poštna številka in pošta) ______________________________ 

DRŽAVLJANSTVO: 
____________________________________________________________________ 

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:  
__________________________________________________ 

 
   

(kraj, datum)  (podpis pooblastitelja) 
 
 
 



          __________________________________________________________________________________ 

25 

 SEZNAM PODIZVAJALCEV   priloga  5 

 
Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in izpolniti 
vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec. 
 

NAZIV PODIZVAJALCA 
 

 

POLNI NASLOV 
 

 

MATIČNA ŠTEVILKA 
 

 

DAVČNA ŠTEVILKA 
 

 

TRANSAKCIJSKI 
RAČUN 
 

 

PREDMET 
 

 

KOLIČINA 
 

 

VREDNOST 
 

 

KRAJ IZVEDBE 
 

 

ROK IZVEDBE 
 

 

VRSTA DEL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Datum:.........................                                              Datum:…………………….. 
 
Podpis in žig odgovorne osebe ponudnika:               Podpis in žig odgovorne osebe podizvajalca: 
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 obrazec 1 k prilogi 5 

 
 
 
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): 
.................………....…............................................... 
 
.........................................................................................................………...................................... 
 
.................................................................................................……….............................................. 
 
za ponudbo za javno naročilo: 
 
NMV–01 /2019  Dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin.    
 
 
 

IZJAVLJAMO, 
 

 
 
da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti. 
 
 
Naziv in naslov podizvajalca:...………………............................................................................... 
 
…....................................................................................................................................................... 
 
.........…………..................................................................................................................................  
 
 
 
Kraj, dne: ................................. Žig:      Podpis odgovorne osebe podizvajalca: 
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SOGLASJE PODIZVAJALCEV obrazec 2 k prilogi 5 
 
Ponudnik za to stranjo na lastnem obrazcu priloži soglasje podizvajalca (v skladu s 94. členom 
ZJN-3), na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev 
do glavnega izvajalca. 
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 SEZNAM REFERENC   priloga  6 

 

Seznam referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika 
 
Zap
. št. 

Javni 
naročnik 

Naziv naročnika Predmet naročila 

1. 
DA 

 
NE 

 
 
 

 

2. 
DA 

 
NE 

 
 
 

 

3. 
DA 

 
NE 

 
 
 

 

4. 
DA 

 
NE 

 
 
 

 

5. 
DA 

 
NE 

 
 
 

 

6. 
DA 

 
NE 

 
 
 

 

7. 
DA 

 
NE 

 
 
 

 

8. 
DA 

 
NE 

  

9. 
DA 

 
NE 

  

10. 
DA 

 
NE 

  

11. 
DA 

 
NE 

  

12. 
DA 

 
NE 

  

         Podpis in žig ponudnika: 
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 POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV  priloga  7 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih 
delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila 
o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika. 
 

Naročnik (izdajatelj 
reference): 

 
 

Naslov: 
 
 

Izvajalec – prodajalec: 
 

Kontaktna oseba naročnika: 
 

Telefonska številka:  

Datum in leto izvedbe posla:  

Kraj izvedbe posla: 
 
 

Opis predmeta naročila za 
katerega se izdaja referenca: 
 
 

 

 
   

(kraj, datum) žig ( podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika) 

 
 
IZPOLNI NAROČNIK (Izdajatelj reference)!!! 
 
Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni prodajalec - izvajalec izdelal in 
dobavil navedeno blago v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini, kvaliteti  in po 
ceni, navedeni v prodajalčevi - izvajalčevi ponudbi. 
 
Potrdilo izdajamo na prošnjo izvajalca - prodajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji 
ponudbe za pridobitev predmetnega javnega naročila. 
   

Izjavljamo, da smo   javni  /  zasebni   naročnik. (Ustrezno obkrožite) 
 
Izdajatelj reference 
_____________________               žig                            ________________ 
(podpis odgovorne osebe)                                                                             (kraj in datum)  
 
 
 



          __________________________________________________________________________________ 

30 

 
Za tem listom na lastnih obrazcih prilagamo tehnično dokumentacijo za katerega dajemo ponudbo. 
 
Tehnična dokumentacija vsebuje: 

- Tehnična dokumentacija iz katere so razvidne tehnične zahteve, ki so zahtevane v razpisni 
dokumentaciji, 

- Osnovne tehnične skice. 
 
 
 
 
  

 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA priloga  8 
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POGODBA ZA 

 
DOBAVO POMETALNO SESALNEGA STROJA ZA ČIŠČENJE POVRŠIN 

  
ki jo skleneta 
 
KUPEC:  
 
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270,  ki ga zastopa direktor Roman 
Ciglar, dipl. ing.str. 
številka transakcijskega računa: SI56 6100 0001 0356 552, odprt pri DELAVSKI HRANILNICI d.d.  
identifikacijska številka za DDV: SI 84245956  
matična številka: 5112141 
(v nadaljevanju: kupec) 
 
ter  
 
PRODAJALEC:  
 
.........................................................................................................................................................................,  
 
ki ga zastopa:................................................................................................................................ 
  
številka transakcijskega računa: ……………………………………………………………….. 
 
identifikacijska številka za DDV: ……………………………………………… 
 
matična številka:……………………………………………………………….. 
 
(v nadaljevanju: prodajalec) 
 
I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec izvedel postopek za oddajo javnega naročila male vrednosti št. 
NMV – 01/2019, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015, v nadaljnjem 
besedilu ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6.3.2019, pod št. objave JN 001247/2019-W01 , 
z namenom sklenitve pogodbe za »Dobavo pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin«.    
Kupec je prodajalca izbral na podlagi najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni 
dokumentaciji kupca št. NMV 01/2019. 
 

2. člen 
 
Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ima rok veljavnosti do nakupa vseh 
količin, navedenih v ponudbeni dokumentaciji prodajalca oziroma do izčrpanja pogodbene vrednosti. 
 
II. PREDMET POGODBE 

 
3. člen 

 OSNUTEK POGODBE priloga  9 



          __________________________________________________________________________________ 

32 

 
Predmet te pogodbe je dobava pometalno sesalnega stroja za čiščenje površin. 
 
Opredelitev  in opis predmeta te pogodbe je razviden iz ponudbe prodajalca št. ……………. z dne 
……………………. in priložene tehnične dokumentacije ponudnika, ki je priloga te pogodbe. 
 

4. 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. 
 
NADALJNJE DOLOČBE TEGA ČLENA VELJAJO LE V PRIMERU PODIZVAJALCEV 
 
V primeru, da izvajalec nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, glavni izvajalec s podpisom te 
pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje vsem v pogodbi 
navedenim podizvajalcem. 
 
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  
 
Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci: 
 
 

NAZIV PODIZVAJALCA  
POLNI NASLOV  
MATIČNA ŠTEVILKA  
DAVČNA ŠTEVILKA  
TRANSAKCIJSKI RAČUN  
PREDMET  
KOLIČINA  
VREDNOST  
KRAJ IZVEDBE  
ROK IZVEDBE  
VRSTA DEL  

 
 
 

 
 
Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot je 
dogovorjeno za plačilo izvajalcu. 
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo 
z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti:  

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

in  
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 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.  
Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. 
 
 
III. POGODBENA VREDNOST 

5. člen 
 

Pogodbena vrednost te pogodbe, brez DDV, znaša: 
 

________________ € 
  

(z besedo: __________________________________________ 00/100) 
 

Pogodbena vrednost te pogodbe, z DDV, znaša: 
 

__________________ € 
  

(z besedo: ________________________________________ 00/100) 
 
 
Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu prodajalca št. ……………….. z dne 
………………………….., ki je sestavni del te pogodbe, so v času veljavnosti pogodbe fiksne in se ne 
spreminjajo 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 
dveh voznikov (enodnevno šolanje na lokaciji naročnika) po prevzemu pometalno sesalnega stroja za 
čiščenje površin, stroški homologacije, stroški izdelave ponudbene dokumentacije in stroški dostave 
predmeta javnega naročila na lokacijo naročnika. 
 
 
IV. KAKOVOST IN GARANCIJA 

6. 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. 

7. 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. 
 

8. člen 
 
Garancijski rok stroja znaša …………. mesecev od dneva prevzema in prične teči po uspešni primopredaji 
stroja 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.  
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V kolikor kupec ne uporablja predmeta te pogodbe po navodilih proizvajalca, servisne knjižice oziroma 
garancijskega  lista, izgubi pravico garancije za kvaliteto stroja, ki je predmet te pogodbe. 
 

9. člen 
 
Prodajalec se obvezuje, da bo vse okvare in napake predmeta pogodbe v času garancijske dobe, odpravljal 
na lastne stroške. Odzivni čas servisa je 24 ur od pisnega (priporočena pošta, faks, E-mail) reklamacijskega 
obvestila naročnika. Prodajalec se obvezuje napake odpraviti v najkrajšem možnem času.  
 

10. člen 
 
V primeru, da je okvara oz. pomanjkljivost definirana s strani naročnika v garancijski dobi in jo prodajalec 
ni uspel trajno odstraniti, jo je prodajalec dolžan na svoje stroške odstraniti tudi po preteku garancijske 
dobe.  
 
 
V. ROK DOBAVE  

11. člen 
 
Dobavni rok ne sme biti daljši od ………………. dni 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. 

 
12. člen 

 
Prodajalec se obvezuje, da bo ob predaji predmeta te pogodbe kupcu izročil naslednje dokumente:  

 navodila za upravljanje in vzdrževanje, 
 servisno knjižico, 
 garancijski list, 
 ostalo dokumentacijo v skladu z razpisno dokumentacijo NMV – 01 / 2019  Dobava pometalno 

sesalnega stroja za čiščenje površin. 
 

13. člen 
 
V izjemnih primerih, ko prodajalec ne more izpolniti izvedbo 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 

14. člen 
 
Prodajalec bo izstavil kupcu račun po uspešno opravljenem prevzemu predmeta te pogodbe. 
 
Kupec se obvezuje, da bo prejeti račun poravnal v roku do 180 dni od dneva dobave pometalno sesalnega  
stroja za čiščenje površin (obvezna priloga primopredajni zapisnik) 
na transakcijski račun prodajalca: 
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št. TRR:_____________________________________ 
 
pri banki:____________________________________ 
 
V primeru zamude s plačilom je prodajalec upravičen zaračunati kupcu zakonite zamudne obresti. 
 
 
VII. FINANČNA ZAVAROVANJA 

15. člen 
 

Prodajalec se obvezuje, da bo v roku 5 delovnih dni od sklenitve pogodbe, predložil kupcu podpisano in 
žigosano bianco menico z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe 
pogodbenih obveznosti (Priloga 11) v višini 8 % pogodbene vrednosti brez DDV. Zavarovanje mora veljati 
še najmanj trideset (30) dni od dneva dobave.  
 
V kolikor prodajalec ne bo predložil kupcu menične izjave za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih 
obveznosti, bo kupec unovčil menico za zavarovanje resnosti ponudbe brez kakršnekoli obveznosti do 
prodajalca.  

16. člen 
 
V kolikor prodajalec ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, lahko kupec unovči žigosano bianco 
menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi brez kakršnekoli 
obveznosti do prodajalca. Kupec bo pred unovčenjem bianco menice prodajalca pisno pozval k 
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.  
 

17. 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 bianco menice. 
 
VIII. POGODBENA KAZEN  

18. člen 
 
V primeru, da pride do zamude dobavnega  roka in ni posledica višje sile kot je zapisano v 13. členu te 
pogodbe, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 0,1 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, pri 
čemer sme pogodbena kazen znašati največ 5 % pogodbene vrednosti.  
 
Kupec si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu računa, čeprav o kršitvi dobavnega roka 
prodajalca na to ni opozoril. 
 
IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

19. člen 
 
Predstavnik kupca za izvajanje te pogodbe je:  
 

Bogdan Ahac, telefon: 01/8900 022,  fax. 01/8900 020, e-mail: bogdan.ahac@ksp-litija.si .  
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Predstavnik prodajalca za izvajanje te pogodbe je: _________________________________________, 
 

telefon: _____________________,  fax. _________________, e-mail: ___________________________ .  

 
 
X. SESTAVNI DELI POGODBE 

20.  člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe: 

 razpisna dokumentacija št. NMV – 01 /2019     
 ponudba izvajalca 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. ODPOVED POGODBE 

21.  člen 
 
Kupec lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do prodajalca, če prodajalec: 
 

 ne predloži menične izjave z bianco menico za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, 
 poviša cene v času veljavnosti pogodbe. 

V teh primerih lahko kupec takoj unovči ustrezna 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. 
 
 
XII. 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. 
 
 
XIII. 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. 
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24. člen ( Protikorupcijska klavzula ) 

  
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 
– pridobitev posla ali  
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku;  
je nična. 

25. 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. 
 

26. člen 
 
Pogodba je napisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme kupec 2 (dva ) in prodajalec 2 (dva) 
izvoda.  
 
 
Litija, dne _______________   ______________, dne _______________ 
 
KUPEC:  PRODAJALEC: 
Javno podjetje 
Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o. 
DIREKTOR:          DIREKTOR:      
Roman CIGLAR, dipl.ing.str. 
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      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  10 
 
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 10 izpolniti ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo 
vsebinsko identična temu obrazcu in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana 
in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 

 
 
 
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  

 
Ponudnik: 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
 
Za zavarovanje resnosti ponudbe, v postopku javnega razpisa za oddajo javnega naročila blaga 

po  postopku naročila male vrednosti za »Dobavo pometalno sesalnega stroja za čiščenje 

površin«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 6.3.2019, številka objave JN 

001247/2019-W01, izročamo naročniku, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje 

Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, 1 (eno) menico v višini 3 % ponudbene vrednosti 

brez DDV, za zavarovanje za resnost ponudbe. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) 

zastopnika(ov) ponudnika: 
 
naziv ponudnika:    
_________________________________________________________________ 
 
naslov ponudnika:   
_________________________________________________________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
 
Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a menice pooblaščen/a za podpis menice. 
 
 
Naročnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 
1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za oddajo ponudb 
ali v primeru, da v postavljenem roku ne bi pristopili k podpisu pogodbe o dobavi stroja za 
pometanje, da v primeru, da ob podpisu pogodbe o dobavi stroja za pometanje,  naročniku ne 
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bomo izročili menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, 
menico unovči. 
 
Menica mora biti plačljiva na prvi poziv. 
 
 
 
Menica je veljavna najmanj devetdeset (90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje 
ponudb. 
 
Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________, 
 
ki vodi transakcijski račun št. ___________________________________________________ 
 
 
 
Priloga: menica (na menici mora biti ročno napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, 
mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.) 
 
 
 
 
 
 
kraj:  ___________________ 
 
datum:  ___________________ 
 

žig podpis odgovorne osebe 
 

_____________________ 
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      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI   

priloga  11 

 
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 11 izpolniti ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo 
vsebinsko identična temu obrazcu in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana 
in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
 

 
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  

 
Ponudnik: 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
 
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v postopku javnega razpisa za oddajo 

javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za »Dobavo pometalno sesalnega 

stroja za čiščenje površin«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 6.3.2019, številka 

objave JN 001247/2019-W01, izročamo naročniku, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko 

podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, 1 (eno) menico v višini 8 % ponudbene 

vrednosti brez DDV, za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Menica je 

podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika: 
 
naziv ponudnika:    
_________________________________________________________________ 
 
naslov ponudnika:   
_________________________________________________________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
 
Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a menice pooblaščen/a za podpis menice. 
 
 
Naročnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 
1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru neizvedenih pogodbenih obveznosti iz  pogodbe o dobavi 
stroja za pometanje, menico unovči. 
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Menica mora biti plačljiva na prvi poziv. 
 
 
 
Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka dobave stroja. 
 
Menica je unovčljiva pri banki _________________________________________________, 
 
ki vodi transakcijski račun št. ___________________________________________________ 
 
 
 
Priloga: menica (na menici mora biti ročno napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, 
mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.) 
 
 
 
 
 
 
kraj:  ___________________ 
 
datum:  ___________________ 
 

žig podpis odgovorne osebe 
 

_____________________ 
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      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI 

DOBI   
priloga  12 

 
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 12 izpolniti ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo 
vsebinsko identična temu obrazcu in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana 
in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 

 
 
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  

 
Ponudnik: 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
 
Za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v postopku javnega razpisa za oddajo 

javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti za »Dobavo pometalno sesalnega 

stroja za čiščenje površin«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 6.3.2019, številka 

objave JN 001247/2019-W01, izročamo naročniku, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko 

podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, 1 (eno) menico v višini 5 % ponudbene 

vrednosti brez DDV, za zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi. Menica je podpisana s 

strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika: 
 
naziv ponudnika:    
_________________________________________________________________ 
 
naslov ponudnika:   
_________________________________________________________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
 
Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a menice pooblaščen/a za podpis menice. 
 
 
Naročnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 
1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru ne odpravljenih napak v garancijski dobi, menico unovči. 
 
Menica mora biti plačljiva na prvi poziv. 
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Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka garancije za stroj, 
unovčljiva pri banki _________________________________________________, 
 
ki vodi transakcijski račun št. ___________________________________________________ 
 
 
 
Priloga: menica (na menici mora biti ročno napisana klavzula »BREZ PROTESTA«, 
mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.) 
 
 
 
 
 
 
kraj:  ___________________ 
 
datum:  ___________________ 
 

žig podpis odgovorne osebe 
 

_____________________ 
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      TEHNIČNE ZAHTEVE priloga  13 

 
 
Ponujeni  pometalno sesalni stroj za čiščenje površin mora izpolnjevati minimalne tehnične 
zahteve, ki so navedene v nadaljevanju tega poglavja. V primeru, da ponujeni stroj ne bo 
izpolnjeval minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik ponudbo izločil kot neveljavno. 
 
 
Zahteve predmeta naročila, ki morajo biti izpolnjene, da se ponudba ugotovi kot pravilna: 
 
Dokumentacija: 
 
- Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. 
 
Tehnična dokumentacija: 
- dokumentacija stroja z vsemi tehničnimi podatki, 
- navodila za vozno osebje, 
- dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje. 

 
Garancijska dokumentacija: 
- garancijski listi z garancijskimi pogoji, 
- seznam pooblaščenih servisov v Sloveniji. 

 
Ostala dokumentacija: 
- račun z vsemi podatki, 
- homologacija za delovni stroj. 
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TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA Način izpolnitve 
(DA/NE/VREDNOST/OPISNO) 

MOTOR, KAPACITETA IN REZERVOAR ZA GORIVO: 

dizel motor EURO 6, min. 60 kW po veljavnih standardih za delovne 
stroje 

 

volumen rezervoarja za gorivo min  70 l  

kapaciteta čiščenja minimalno 20.000 m2/h  

BARVA, DIMENZIJE IN TEŽA: 

barva stroja: bela  

dolžina brez tretje ščetke: max. 4200 mm  

dolžina s tretjo ščetko max. 5300 mm  

širina stroja brez ogledal: max. 1300 mm  

višina: max. 2000 mm  

medosna razdalja: max.  1950 

 mm 

 

širina pometanja – nastavljiva (2 ščetki):  min od 1500 mm  do 2000 
mm 

 

širina pometanja s  3 ščetko - nastavljiva: min  2600 mm  

radij obračanja med dvema zidovoma : max.  8200 mm  

prazen stroj : max. 2.900 kg  

nosilnost: min. 1600 kg  

skupna masa stroja max. 4500 kg  

oddaljenost (clearence) od tal min. 190 mm  

UPRAVLJANJE: 

upravljanje z zglobnim upravljanjem  

delovna hitrost – od 0 do 12 km/h  

največja hitrost vožnje  40 km/h   

hidrostatični prenos moči za vožnjo in delovne funkcije  

premagovanje klanca ob pometanju  (100 % natovorjen) najmanj  30 %  

prednja pogonska os  

avtomatski dvig ščetk, sesalnega lijaka in zaprtje vode na šobah pri 
vzvratni vožnji 

 

KABINA: 

klimatizirana kabina (klima naprava)  

volan voznika na desni strani kabine  
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TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA Način izpolnitve 
(DA/NE/VREDNOST/OPISNO) 

desni krmilni pult  

komande - yoistick za upravljanje ščetk in sesalca na desni strani 
(pritrjene na desni strani sedeža ali na desnih vratih) 

 

nastavljiv volan po globini in višini  

kabina pritrjena na blažilcih zaradi zmanjševanja vibracij  

hrup pometalnega stroja pri delovni vožnji v kabini do max. 72 dB  

hrup pometalnega stroja pri delovni vožnji zunaj  do max. 98 dB  

priložen certifikat o meritvi hrupa po standardu 2000/14/EG  

radio z anteno in zvočniki   

bluetooth povezava za prostoročno telefoniranje  

kabina z dvema sedežema  

možnost »kipanja« kabine za lažji dostop pri servisiranju  

voznikov sedež mora biti opremljen z naslonom za glavo, prilagoditev 
teže z regulacijskim ventilom, hod naprej nazaj, nastavitev višine, 
ledvena opora nastavljiva, nastavitev naklona sedala 

 

tritočkovni varnostni pas  

opozorilni ton za vzvratno vožnjo  

kamera zadaj z displejem v kabini vozila za nadzor vzvratne vožnje   

kamera z displejem v kabini vozila za nadzor sesalnega ustja  

notranja osvetlitev  

varnostna zatemnjena stekla, izolacijsko prednje vetrobransko steklo 
ukrivljeno zaradi zmanjševanja odseva sonca 

 

senčnik za zaščito pred soncem  
električen pomik stekel   

nastavljiva hitrost ventilatorja za gretje in hlajenje z usmerniki za 
prednjo in bočne šipe 

 

prednji brisalci z sistemom za pranje  

ogledala za dodatni nadzor ščetk na levi in desni strani vozila  

ŠČETKE: 

3 sprednje ščetke na gibljivih rokah pred kabino z vodnimi šobami za 
vlaženje  

 

neodvisen dvig leve ali desne bočne ščetke  
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TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA Način izpolnitve 
(DA/NE/VREDNOST/OPISNO) 

možnost struganja plevela in robov cestišč z izmenljivo prednjo ščetko za 
struganje 

 

dodatna groba prednja ščetka za struganje plevela  

premer ščetk minimalno 780 mm strukture - JEKLO/PVC 
 

širina pometanja z dvema ščetkama minimalno 1900 mm  
širina pometanja s tremi ščetkami minimalno 2600 mm  
upravljanje ščetk s krmilno palico  
brezstopenjsko nastavljanje vrtljajev ščetk od 0 - 140 vrt./min-1  
varovanje ščetk pri naletu na oviro (varovanje ščetk preko vzmeti ali 
podobno) 

 

ZABOJNIK: 

zabojnik za odpadke  iz kvalitetnega nerjavečega jekla (INOX)  

sesalna turbina iz kvalitetnega nerjavečega jekla ( INOX) v izvedbi 
integrirana v notranjosti zabojnika 

 

bruto prostornina zabojnika za odpadke minimalno 2 m3  
neto prostornina zabojnika za odpadke minimalno 1,2 m3  
praznjenje zabojnika za odpadke s kipanjem nazaj  
kipanje na višini min. 1300 mm  
možnost ročnega dviga zabojnika za odpadke v primeru okvare stroja z 
ročno hidravlično črpalko 

 

strgalo za čiščenje zabojnika  
brezstopenjsko nastavljanje vrtljajev turbine od 0 do 2300 vrt./min-1  
čistilna mreža v zabojniku za filtriranje vsesanega zraka iz kvalitetnega 
nerjavečega jekla (INOX) 

 

površina mreže v zabojniku najmanj 2m2  

dvig in spust čistilne mreže v zalogovniku za lažji dostop pri čiščenju  

VODNI SISTEM: 

rezervoar za čisto vodo prostornine min. 300 litrov  

rezervoar za reciklirano vodo prostornine  minimalno 120 litrov  
sistem recikliranja umazane vode (ponovna uporaba vode za vlaženje in 
izpiranje sesalnega grla) 

 

rezervoar narejen iz proti korozivnega materiala INOX ali PVC  
cev za polnjenje sveže vode  iz hidranta dolžine min. 7 m  

konstantno dovajanje vode v sesalni jašek  

konstantno dovajanje vode pred ščetke  

krmiljenje vodnega sistema z nastavitvijo pretoka  iz kabine  

INSTRUMENTI: 

pometalno sesalni stroj mora imeti centralno krmilno enoto z ravnim 
ekranom in CAN-bus krmilnim protokolom, ki omogoča  informiranje 
voznika o hitrosti, obratih motorja, obratih sesalne turbine, obratih 
stranskih in prednjih ščetk, zaloge goriva, temperaturi hladilne tekočine, 
celotnih prevoženih kilometrih, obratovalnih urah stroja, količini sveže 
vode, številu ur pometanja (komulativa), dnevnih kilometrih in z 
možnostjo izvoza podatkov za analizo obratovanja stroja 
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TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA Način izpolnitve 
(DA/NE/VREDNOST/OPISNO) 

prikazovalnik samodiagnosticiranja morebitnih napak na stroju z 
lokalizacijo napake 

 

zvočni signal za opozarjanje minimuma  nivoja hidravličnega olja in 
temperature motorja, prikaz pritiska in temperature olja v motorju in 
nivo hladilne tekočine za hlajenje motorja, zvočni signal zamašenosti 
čistilca zraka, ter zvočni signal za vzvratno vožnjo 

 

zvočni signal v primeru preobremenitve nosilnosti  stroja  

SVETLOBNA SIGNALIZACIJA: 

prometna signalizacija in oznake stroja za pometanje za vožnjo in delo 
po slovenskih predpisih 

 

1 kos oranžne rotacijske luči na kabini vozila, na elastičnem nosilcu v  led 
izvedbi 

 

2 kos oranžna bliskovka na zadnjem delu vozila v led izvedbi   

2 kos oranžna bliskovka na sprednjem delu vozila v led izvedbi  

ZAVORE IN HIDRAVLIKA: 

hidravlični dvokrožni sistem zavor z diski na prvi in kolutne zavore na 
zadnji osi 

 

parkirna zavora  
batno aksialna črpalka z spremenljivim pretokom za pogon sesalnega 
ventilatorja in sprednje hidravlike za priključke 

 

zobniška črpalka za pogon stroja za pometanje  

OSOVINE, PODVOZJE IN PNEVMATIKE: 

sprednja pogonska os z diferencialom in planetnim reduktorjem v 
kolesih 

 

zadnja os brez pogona  

jekleno podvozje, zvarjeno iz pravokotnih cevnih profilov, zaščiteno 
proti koroziji, listnate vzmeti in blažilci na prednji in zadnji osi 

 

4 kolesa z pnevmatikami M+S velikosti  najmanj 15"  

SISTEM SESANJA: 

gibljivi sesalni jašek  viseče izvedbe  

sesalni jašek vgrajen za prednjo osjo  

širina sesalnega jaška min. 600 mm  

sesalna cev premera min. 200 mm  

Mehanska dvižna loputa na sesalnem jašku krmiljena iz kabine vozila za 
pobiranje večjih smeti  

 

sesalni jašek iz nerjavečega materiala   

pretok zraka min. 13.000 m3 / h  

sesalna moč min. 520 mm vodnega stolpca  

DODATNE ZAHTEVE: 
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TEHNIČNE ZAHTEVE NAROČNIKA Način izpolnitve 
(DA/NE/VREDNOST/OPISNO) 

Centralne mazalne točke locirane na enem mestu  (razdeljeno po 
pogostosti mazanja)  

 

zagozde za kolesa  
obvezna oprema (varnosti trikotnik, komplet prve pomoči, komplet 
žarnic, gasilni aparat) 

 

garancija 12 mesecev ali 1200 ur  

dobavni rok 120 dni od podpisa pogodbe  
enodnevno šolanje uporabnikov na lokaciji naročnika  
homologacija za delovni stroj  
zagotovljen pooblaščeni servis v RS   
prva dva redna servisa brezplačna  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


