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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:  
 
 
 

Prevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže (št. 
odpadka 15 01 06) ), ki jo DROE niso prevzele od IJS 

zbiranja določenih vrst odpadkov v letu 2020    
 

 
Povabilo k ponudbi vam posredujemo v skladu s 100.a členom Zakona o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (Ur.L.RS, 
št.:49/20 in 61/20). 
 
 
Razpisna dokumentacija 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 Prevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže (št. odpadka 15 
01 06), ki jo DROE niso prevzele od IJS zbiranja določenih vrst odpadkov v letu 2020. Storitev 
po tem javnem naročilu zajema: 

- Prevzem odpadne embalaže pri izvajalcu javne službe oziroma naročniku (nakladanje in 
tehtanje prevzete odpadne embalaže) 

- Prevoz odpadne embalaže od kraja skladiščenja naročnika do kraja naprave za obdelavo 
izbranega izvajalca obdelave 

- Obdelava prevzete odpadne embalaže, vključno s pripravo odpadne embalaže za nadaljnjo 
obdelavo skladno z veljavnimi predpisi.  

 
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 
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Dodatna vprašanja o javnem naročilu lahko ponudniki zahtevajo samo preko portala javnih naročil, 
vendar najkasneje do 6(šest) dni pred potekom roka za predložitev ponudb. Odgovori oz. pojasnila 
bodo objavljeni na portalu javnih naročil, najkasneje 4 (štiri) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod 
pogojem, da bodo vprašanja posredovana pravočasno.  
 
 
 
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 3.11.2020 
do 9:00 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 3.11.2020 ob 9:15 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. Po 
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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. 
 
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 16110-7111290-00663110 (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. 
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1.14. Izključitev ponudnika, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe 
 
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.  
 
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 celotno storitev, ki je navedena 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.  



     
          __________________________________________________________________________________ 

7 

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 storitve 

 
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 in stroški izdelave 
ponudbene dokumentacije. 
 
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 
 
Plačili pogoji so razvidni iz priloženega osnutka 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 
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ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje 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 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) 
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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. 
 
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 mini bagre, ki so ponujenemu bagru identična po tehničnih zahtevah. 
Na zahtevo naročnika mora ponudnik na lastne stroške zagotoviti predstavitev in preizkus bagra 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 7). 
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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 8) 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. 
 
 
 
 
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 skupna  cena«, s 
katerim bo sklenil pogodbo.. 
 
Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ceno ponudniki vpišejo na dve decimalni mesti natančno. 
 
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. 
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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: 
 
 
 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. 
 
 PREDRAČUN 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. 
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 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.  
 
 
 
 
 OSNUTEK POGODBE priloga  6 

Osnutek pogodba mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan.  
 
 

      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  7 

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  8 

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

      TEHNIČNE ZAHTEVE priloga  9 

 
Ponujena storitev mora izpolnjevati vse tehnične zahteve, ki so navedene v prilogi 9. V primeru, da 
ponujena storitev ne bo izpolnjevala 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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 PREDRAČUN  priloga  2 

 
 
 
 
PONUDNIK 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
.............................................................. 
 
 
 
 
 

P R E D R A Č U N 
 
 
 
PONUDBENA CENA ZA: 
 
Prevzem in obdelava komunalne odpadne embalaže, ki jo DROE niso prevzeli od IJS zbiranja 
določenih vrst komunalnih odpadkov v letu 2020 
 
 
 

 CENA (€) DAVEK (€) SKUPAJ (€) 
1. Prevzem do 20.11.2020    

2. Prevzem po 20.11.2020 do 
31.12.2020 

   

 
 
 
 
 
 
 

 

   
(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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PREDRAČUN - PRILOGA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   
(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zap. 
št. 

Naziv 
odpadka 

Klas. št. 
odpadka 

Okvirna 
količina 

embalaže  
(ton) 

Stroški 
prevzemanja 
(nakladanje, 
tehtanje…) 
EUR/tono 

Stroški 
prevoza  

(od IJS do 
skladišča in 

do kraja 
obdelave) 
EUR/tono 

Stroški 
obdelave 
embalaže 
EUR/tono 

Vsi stroški  
skupaj 

EUR/tono 
 

Količina 
x stroški  

EUR 

 
1. 

 
Mešana 

embalaža 15 01 06 

 
340 

Količine za 
prevzem do 
20.11.2020 

     

 
1. 

 
Mešana 

embalaža 
15 01 06 

 
60 

Količine za 
prevzem od 

20.11.2020 do 
31.12.2020 

     

  

DDV - _____%      

SKUPAJ Z DDV      
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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–03 /2020  Prevzem mešane komunalne odpadne embalaže    

 
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 
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IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo in vzdrževanje blaga in 
materiala, ki je predmet javnega naročila. 

 
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 – 03/2020 Prevzem mešane komunalne odpadne embalaže. 
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.  
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6. IZJAVA O STRINJANJU Z OSNUTKOM POGODBE 
 

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–03 /2020  Prevzem mešane 
komunalne odpadne embalaže, 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) 

 
  obrazec k prilogi  4 
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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–03 /2020  Prevzem mešane 
komunalne odpadne embalaže, 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) 
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 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–03/2020  Prevzem mešane komunalne odpadne embalaže    
 
 
 

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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 OSNUTEK POGODBE priloga  6 

 
n a z i v   i n   n a s l o v   i z v a j a l c a    j a v n e   s l u ž b e, matična številka: ____________________, davčna 
številka: ____________________, TRR št.: ____________________, ki ga / jo zastopa direktor 
______________________________ (v nadaljevanju: IJS) 
 
in 
 
n a z i v     i n     n a s l o v      i z v a j a l c a      o b d e l a v e, matična številka: ____________________, davčna 
številka: ____________________, TRR št.: ____________________, ki ga / jo zastopa direktor 
______________________________ (v nadaljevanju: izvajalec obdelave) 
 
in  
 
Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična 
številka: 2482789000, davčna številka: 55058515, TRR št.: 01100 - 6300109972, ki ga zastopa minister mag. 
Andrej VIZJAK, (v nadaljevanju: financer) 
 
 
sklepajo 
 
ALI (v primeru dvo-partitnega okvirnega sporazuma, ko je IJS tudi izvajalec obdelave) 
 
n a z i v   i n   n a s l o v   i z v a j a l c a    j a v n e   s l u ž b e – i z v a j a l c a     o b d e l a v e, matična številka: 
____________________, davčna številka: ____________________, TRR št.: ____________________, ki ga 
/ jo zastopa direktor ______________________________ (v nadaljevanju: IJS / izvajalec obdelave) 
 
in 
 
Republika Slovenija – Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, matična 
številka: 2482789000, davčna številka: 55058515, TRR št.: 01100- 6300109972, ki ga zastopa minister mag. 
Andrej VIZJAK, (v nadaljevanju: financer) 
 
 
sklepata 
 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM št. v p i š e   f i n a n c e r 

O ODDAJI, PREVZEMU IN OBDELAVI 

LOČENO ZBRANE ODPADNE EMBALAŽE(ta vrstica se uporabi za okvirni sporazum z IJS zbiranja) 

ODPADNE EMBALAŽE, IZLOČENE IZ MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV(ta vrstica se uporabi za okvirni 

sporazum z IJS obdelave MKO) 
 
 
 

I. Uvodne določbe 
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1.člen 

 
Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in 
gospodarstvo (Uradni list RS, št.49/20 in 61/20; v nadaljnjem besedilu: ZIUZEOP) v prvem odstavku 100.a 
člena določa, da ne glede na 20. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 
prvi odstavek 18. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 
106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18 in 84/18 – 
ZIURKOE; v nadaljnjem besedilu: Uredba) IJS odda izvajalcu obdelave odpadno embalažo, za katero družba 
za ravnanje z odpadno embalažo, ki ima okoljevarstveno dovoljenje v skladu Uredbo, po prejemu obvestila iz 
tretjega odstavka 18. člena Uredbe zavrne prevzem ali je ne prevzame v roku iz 1. točke drugega odstavka 
26. člena Uredbe. IJS izbere izvajalca obdelave v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje.  
 
IJS je na podlagi obvestila financerja št. ____________z dne _________ pričel s postopkom oddaje javnega 
naročila po postopku ________________________. Odločitev o oddaji naročila št. _______________ z dne 
____________ je bila objavljena na Portalu JN dne ____________.(ta odstavek se uporabi, če je po ZJN-3) 
 
ali 
 
 IJS je na podlagi obvestila financerja št. ________ z dne ________________ pričel s postopkom oddaje 
javnega naročila  po evidenčnem postopku ________________________________. Odločitev o oddaji 
naročila št. _______________ z dne _________________ je bila posredovana vsem izvajalcem / sprejeta 
dne ___________________. (ta odstavek se uporabi, če ni po ZJN-3-evidenčni postopek) 

 
 

2. člen 
 
Stranke tega okvirnega sporazuma ugotavljajo, da je izvajalec obdelave podjetje, ki se ukvarja z dejavnostjo 
prevzema in predelave odpadkov ter ima za to okoljevarstveno dovoljenje št. ___________________ z dne 
____________, zadnjič spremenjeno z odločbo št. __________________ z dne ____________, za predelavo 
odpadne embalaže s kapaciteto naprave __________ ton odpadkov / leto. 
Odpadke iz tega okvirnega sporazuma bo predelal na napravi, ki se nahaja na lokaciji i s t a   l ok a c i j a   k o t   

v   OVD. 
 
Izvajalec obdelave izjavlja, da ima ustrezne proste kapacitete za predelavo odpadne embalaže, na podlagi 
katerih lahko izpolnjuje vse okoljske cilje, kot so navedeni v 22. členu Uredbe.  

 
 

3. člen 
 
Nadalje stranke okvirnega sporazuma ugotavljajo, da je bil namen ZIUZEOP-A, da se uredi stanje pri tistih 
IJS, pri katerih zaradi preseženih kapacitet predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže 
obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje okoljskih ciljev na področju ravnanja z 
odpadki.  

 
Odgovorna oseba IJS izjavlja, da bodo posamezna naročila po tem okvirnem sporazumu oddana v izvedbo, 
po pridobitvi soglasja s strani financerja, ko bodo izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka prvega člena predmetne 
pogodbe za oddajo odpadkov izvajalcu pogodbe. Obvestilo o nameravani oddaji odpadkov izvajalcu obdelave, 
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skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev in vsemi zahtevanimi dokumenti, pošlje IJS financerju na elektronski 
naslov: gp.mop@gov.si. V kolikor financer v roku 3 delovnih dni od prejema obvestila z vsemi zahtevanimi 
dokazili, ne zavrne soglasja, se šteje, da je soglasje dano. 
  

 
II. Predmet okvirnega sporazuma 

 
 

4. člen 
 
Predmet te okvirnega sporazuma je prevzem in obdelava naslednjih odpadkov:  
 

Zap. št. Naziv odpadka Številka odpadka oličina odpadka (t) 

1. 
Papirna in kartonska 

embalaža ter embalaža 
iz lepenke 

15 01 01  

2. Plastična embalaža 15 01 02  

3. Lesena embalaža 15 01 03  

4. Kovinska embalaža 15 01 04  

5. 
Sestavljena 

(kompozitna) embalaža 
15 01 05  

6. Mešana embalaža 15 01 06  

7. Steklena embalaža 15 01 07  

8. Embalaža iz tekstila 15 01 09  

(Nepotrebne vrstice se črtajo.) 

IJS ne jamči, da bo izvajalcu obdelave oddal celotno predvideno količino odpadkov. 

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
01.  

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
02.  

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
03.  

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
04.  

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
05.  

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
06.  

Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
07.  
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Izvajalec obdelave jamči IJS zagotovitev prostih kapacitet za obdelavo _____________ ton odpadka 15 01 
09.  
  
(Nepotrebni odstavki se črtajo.) 
 
 
Izvajalec obdelave mora vsako pošiljko prevzete odpadne embalaže predobdelati (npr. sortirati) in jo oddati v 
nadaljnjo obdelavo najpozneje do 30. novembra 2020. 
Količine prevzete po 20.11.2020 do 31.12.2020 mora izvajalec predobdelati (npr. sortirati) in oddati v nadaljnjo 
obdelavo najpozneje do 20. februarja 2021. 
/ 

 Najkasneje zadnji dan v vsakem tekočem mesecu se IJS in izvajalec obdelave dogovorita o predvideni 
dinamiki prevzema odpadne embalaže za naslednji mesec in isti dan o tem obvestita financerja. 
 

 
 

III. Cene 
 
 

5. člen 
 
Stroški ravnanja z odpadno embalažo v skladu s šestim odstavkom 100.a člena ZIUZEOP obsegajo:  

1. stroške prevzemanja odpadne embalaže pri IJS (npr. nakladanje in tehtanje prevzete odpadne embalaže) 

2. stroške prevoza odpadne embalaže od kraja predhodnega skladiščenja ali skladiščenja pri IJS do kraja 
naprave za obdelavo izvajalca obdelave in 

3. stroške obdelave prevzete odpadne embalaže, vključno s stroški priprave te odpadne embalaže za 
nadaljnjo obdelavo (npr. sortiranje). 

 
Pri določanju višine stroškov obdelave prevzete odpadne embalaže mora izvajalec obdelave v skladu s 
sedmim odstavkom 100.a člena ZIUZEOP upoštevati tudi morebitno vrednost odpadne embalaže ali vrednost 
posameznih vrst embalažnega materiala v odpadni embalaži, ki nastanejo pri njeni obdelavi. 

 
 

6. člen 
 
Stroški ravnanja na tono odpadne embalaže, ki je predmet tega okvirnega sporazuma, so fiksni za čas 
veljavnosti tega okvirnega sporazuma, in znašajo:  
 

Zap. št. Naziv odpadka Številka odpadka 
Cena brez DDV 

(EUR/t) 

1. 
Papirna in kartonska 

embalaža ter embalaža iz 
lepenke 

15 01 01 
 

2. Plastična embalaža 15 01 02  

3. Lesena embalaža 15 01 03  

4. Kovinska embalaža 15 01 04  
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5. 
Sestavljena (kompozitna) 

embalaža 
15 01 05 

 

6. Mešana embalaža 15 01 06  

7. Steklena embalaža 15 01 07  

8. Embalaža iz tekstila 15 01 09  

(Nepotrebne vrstice se črtajo.) 
 
 

7. člen 
 
Financer krije stroške ravnanja z odpadno embalažo po predloženem računu izvajalca obdelave in cenami, 
navedenimi v prejšnjem členu tega okvirnega sporazuma.  
 
Skupna predvidena vrednost storitev po tem okvirnem sporazumu, ki jo krije financer, znaša _____________ 
EUR (brez DDV) oziroma _____________ EUR (z ____ % DDV). 
 
Ocenjena  vrednost storitev po tem okvirnem sporazumu opravljenih do 30.11.2020 , ki jo krije financer, znaša 
_____________ EUR (brez DDV) oziroma _____________ EUR (z ____ % DDV). 
Ocenjena  vrednost storitev po tem okvirnem sporazumu opravljenih po 30.11.2020 (za prevzem KOE po 
20.11.2020) , ki jo krije financer, znaša _____________ EUR (brez DDV) oziroma _____________ EUR (z 
____ % DDV). 
 
Sredstva za izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu so zagotovljena v proračunu RS za leto 2020 in v 
predlogu spremembe proračuna RS za leto 2021 na proračunski postavki 200283 , NRP št. 2550-20-0028.  

 
 
 

IV. Podizvajalci 
 
 

8. člen 
 
Izvajalec obdelave pri izvajanju tega okvirnega sporazuma nastopa s podizvajalci / ne nastopa s podizvajalci: 

n a z i v,   p o l n i   n a s l o v,   m a t i č n a   š t.   i n d a v č n a   š t.   p o d i z v a j a l c a, in sicer bo navedeni 
podizvajalec izvajal n a v e s t i   d e l a,   p r e d m e t   i n   v r e d n o s t   i z v e d e n i h   d e l, ki jih bo opravil v n a 

v e s t i   k r a j   i z v a j a n j a   d e l.(Za vsakega podizvajalca se doda nov odstavek. Če ni podizvajalcev, se ta odstavek 

črta.) 
 
Izvajalec obdelave pooblašča financerja za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu _______________, ki je 
zahteval neposredno plačilo, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca 
obdelave s podizvajalcem pri javnem naročanju. Neposredna plačila so obvezna v skladu z ZJN-3 in 
obveznost zavezuje izvajalca obdelave in financerja. (Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, se 

doda nov odstavek. Če ni podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo, se ta odstavek črta.) 
 
Izvajalec obdelave se zavezuje, da bo na prvi poziv IJS ali financerja, najpozneje v roku 60 dni od plačila 
končnega računa, poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca __________________, ki ni zahteval 
neposrednega plačila, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, ki so predmet tega okvirnega 
sporazuma. Če izvajalec obdelave na prvi poziv IJS ali financerja ne poda pisne izjave, IJS podaDržavni 
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revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. (Za 

vsakega podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila, se doda nov odstavek. V primeru javnih naročil pod 20.000 

EUR (brez DDV), se črta drugi stavek. Če ni podizvajalcev, ki ne zahtevajo neposrednega plačila, se ta odstavek črta.) 
 
Izvajalec obdelave se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, 
zamenjava podizvajalca, izključitev podizvajalca, naknadna nominacija podizvajalca), ob smiselni uporabi 
tretjega odstavka 94. člena ZJN-3, obvestil IJS in financerja in pridobil pisno soglasje IJS. IJS izda oziroma 
zavrne soglasje ob smiselni uporabi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3. 
 
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena mora izvajalec obdelave predložiti: 

1. kontaktne podatke in zakonite zastopnike novega (predlaganega) podizvajalca, 

2. izpolnjen obrazec iz dokumentacije o oddaji naročila, ki se nanaša na izpolnjevanje pogojev za delo, ki ga 
prevzema nov podizvajalec na dan oddaje predloga za nominacijo novega podizvajalca, 

3. izpolnjen obrazec o načinu plačila in pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc za novega 
podizvajalca. 

 
Če IJS ali financer ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega IJS ni dal pisnega soglasja, lahko 
odstopita od okvirnega sporazuma. 
(Zadnji trije odstavki ostanejo v okvirnem sporazumu tudi če ob njegovi sklenitvi izvajalec obdelave ne nastopa s 

podizvajalci.) 
 
 
 

V. Način obračunavanja 
 
 

9. člen 
 
Izvajalec obdelave pošlje financerju račun za plačilo izvedenih storitev mesečno do petega delovnega dne v 
mesecu za storitve opravljene v prejšnjem mesecu, in mu priloži: 

1. dokumentacijo o tehtanju prevzete odpadne embalaže, iz katere mora biti razvidna masa vsake 
posamezne pošiljke odpadne embalaže, prevzete od posameznega IJS, 

2. skupna izjava IJS in izvajalca obdelave o prostornini prevzete odpadne embalaže iz prejšnje točke, ločeno 
za vsako posamezno pošiljko, 

3. dokumentacijo o tehtanju oddanih odpadkov v končno obdelavo po izvedenem sortiranju in drugih 
postopkih priprave odpadne embalaže za nadaljnjo obdelavo, iz katere je razvidna masa oddanih 
obdelanih odpadkov, 

4. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden 
kot prevzemnik odpadkov in se nanašajo na poslan račun, 

5. podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na katerih je naveden 
kot pošiljatelj odpadkov, in se nanašajo na poslan račun, 

6. listine iz Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov, na katerih je naveden kot pošiljatelj odpadkov, 
in se nanašajo na poslan račun, 

7. z njegove strani potrjene račune podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo. 
 



     
          __________________________________________________________________________________ 

31 

Izvajalec obdelave izstavi račun za posamezno storitev (za priznanje opravljene storitve morajo biti 
kumulativno izvedeni prevzem, prevoz in oddaja predobdelane odpadne embalaže v končno obdelavo) v 
celotni višini, iz njega pa mora biti razvidna tudi višina obveznosti, ki jo mora poravnati podizvajalcem, ki so 
zahtevali neposredno plačilo. (Če izvajalec obdelave nima podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo, se ta 

odstavek smiselno popravi.) 
 
Financer bo izvajalcu obdelave nakazoval sredstva po tem okvirnem sporazumu na TRR št. 
_______________________, 30. dan po uradnem prejemu e-računa oziroma v roku, ki ga za izplačilo določa 
zakonodaja, v kolikor bo ugotovil, da je k e-računu predložena dokumentacija ustrezna in popolna. 
 
Financer bo podizvajalcu _______________, ki zahteva neposredno plačilo, nakazoval sredstva po tem 
okvirnem sporazumu, na TRR št. _______________________________, 30. dan po uradnem prejemu e-
računa oziroma v roku, ki ga za izplačilo določa zakonodaja, predhodno potrjenega s strani izvajalca 
obdelave, v kolikor bo ugotovil, da je k e-računu predložena dokumentacija ustrezna in popolna.(Če ni 

podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, se ta odstavek črta.) 
 
 

10. člen 
 
Izvajalec obdelave mora sestaviti račune tako, da prikaže kumulativno vrednost opravljenih del, odšteje 
vrednost že plačanih del in za razliko zahteva plačilo. 

 
 

11. člen 
 
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec obdelave dolžan 
financerju izdajati izključno e-račune, financer pa prejemati e-račune preko aplikacije UJPnet. 
 
Financer zavrne e-račun, če iz dokumentacije izhaja, da obdelava ni bila izvedena v skladu z ZIUZEOP-A in 
predpisi, ki urejajo odpadke. V tem primeru izvajalec obdelave krije stroške ravnanja z odpadno embalažo, na 
katero se nanaša zavrnjen račun. 
 

 
 
 

VI. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu(To poglavje je 

obvezno, razen za evidenčne postopke oddaje javnega naročila) 
 
 

12. člen(Nujen člen,razen za evidenčne postopke oddaje javnega naročila) 
 
Izvajalec obdelave je dolžan svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu zavarovati z bančno garancijo / s 
kavcijskim zavarovanjem za dobro izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu v vrednosti 10% od 
skupne vrednosti z DDV tega okvirnega sporazuma, ki jo / ga mora izročiti financerju v roku 14 dni po sklenitvi 
okvirnega sporazuma in mora biti veljavna / veljavno še 60 dni po preteku roka za izvedbo del po tem 
okvirnem sporazumu.(Izbrati enega od naštetih finančnih zavarovanj (modro obarvano besedilo. Veljavnost finančnega 

zavarovanja mora biti 60 dni od zadnje oddaje prevzete odpadne embalaže v nadaljnjo obdelavo – rok, naveden v 

predzadnjem odstavku 4. člena)) 
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Če se bodo med trajanjem okvirnega sporazuma spremenili roki za izvedbo posla, bo moral izvajalec 
obdelave temu ustrezno spremeniti tudi finančno zavarovanje oziroma podaljšati njegovo veljavnost. 
 
Financer bo unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu v 
primeru: 

1. če izvajalec obdelave ne bo pričel izvajati svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu ali 

2. če izvajalec obdelave ne bo izpolnil svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu ali 

3. če izvajalec obdelave ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu ali 

4. če izvajalec obdelave ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti po tem okvirnem sporazumu ali 

5. če bo izvajalec obdelave prenehal izpolnjevati svoje obveznosti po tem okvirnem sporazumu. 
 
V kolikor bo financer unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu, 
bo moral izvajalec obdelave predložiti financerju v roku 14 dni od unovčenja zavarovanja novo zavarovanje za 
dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno 
zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu. 
 
V primerih zamud ali kršitev, za katere je tem okvirnem sporazumu določena kazen, se prvenstveno obračuna 
kazen po tem okvirnem sporazumu na način določen v 13. členu tega okvirnega sporazuma, finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu pa se lahko unovči ob nadaljevanju 
zamude ali kršitve. 

 
 
 

VII. Kazen po tem okvirnem sporazumu 
 
 

13. člen 
 
Izvajalcu obdelave, ki po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tem okvirnem sporazumu, financer 
zaračuna kazen po tem okvirnem sporazumu v višini 200 EUR /dan zamude, vendar največ do višine 10% 
(desetih odstotkov) skupne vrednosti z DDV po tem okvirnem sporazumu. IJS je dolžan financerja takoj pisno 
obvestiti o vsaki zamudi pri prevzemanju odpadne embalaže. 
 
Stranke tega okvirnega sporazuma so soglasne, da v primeru zamude z izpolnitvijo, izvajalca obdelave ob 
sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna kazni po tem okvirnem 
sporazumu, pač pa se kazen po tem okvirnem sporazumu lahko obračuna v skladu z določili tega okvirnega 
sporazuma ob vsaki zamudi brez obvestila. 
 
Kazen po tem okvirnem sporazumu se obračuna pri naslednjem izplačilu izvajalcu obdelave, oziroma v kolikor 
navedeno ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec obdelave plačati 
financerju v roku osem dni od prejema. 
 
Prav tako je izvajalec obdelave odgovoren za vso nastalo škodo, ki je nastala IJS ali tretjim osebam zaradi 
njegovega ravnanja ali opustitve dolžnega ravnanja. 
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VIII. Veljavnost, spremembe in odpoved okvirnega sporazuma 
 
 

14. člen 
 
Ta okvirni sporazum je sklenjen do izpolnitve vseh obveznosti po tem okvirnem sporazumu..  
 
Veljati začne, ko jo podpišejo zakoniti zastopniki vseh strank po tem okvirnem sporazumu in ko je predloženo 
finančno zavarovanje v skladu z 12. členom tega okvirnega sporazuma.  
 
Posamezna naročila po tem okvirnem sporazumu se lahko pričnejo izvajati po prenehanju veljavnosti 
predhodno sklenjenih pogodb po ZIUZEOP in na podlagi soglasja iz drugega odstavka 3. člena pogodbe. 
 
Rok za izstavitev zadnjega računa financerju za storitev opravljeno do 30.11.2020 je 1. december 2020. 
Rok za izstavitev zadnjega računa financerju za količine KOE prevzete po 20.11.2020 je 28. februar 2021. 
 
 opcija decembrske količine. IJS se zavezuje financerju izdati zadnji račun za količine KOE  oddane v nadaljnjo obdelavo v 

mesecu novembru najkasneje do 1 .decembra 2020, za količine KOE oddane v nadaljnjo obdelavo v mesecu decembru 

pa do 31.12.2020  

 
Stranke tega okvirnega sporazuma lahko okvirni sporazum kadarkoli sporazumno razveljavijo. Razveljavitev 
sporazuma mora biti sklenjena v pisni obliki. 
 

 
15. člen 

 
Vsaka stranka tega okvirnega sporazuma lahko odpove to okvirni sporazum z odpovednim rokom 30 dni. V 
primeru krivdnih razlogov izvajalca obdelave ali IJS, zaradi katerih druga stranka okvirnega sporazuma 
ugotovi, da tega okvirnega sporazuma ni več smiselno ohranjati v veljavi, je odpovedni rok 15 dni. 
 
Odpoved mora biti pisna in vročena drugima dvema strankama tega okvirnega sporazuma s priporočeno 
pisno pošiljko. V primeru, da stranka tega okvirnega sporazuma pošiljke v predvidenem roku 15 dni ne 
prevzame, se po tem roku odpoved šteje kot vročena oziroma sporočena tej stranki okvirnega sporazuma. 
 
Če financer ugotovi, da je IJS oddal odpadno embalažo izvajalcu obdelave v nasprotju s 100.a členom 
ZIUZEOP, odpove okvirni sporazum brez odpovednega roka. 
 
 

16. člen(samo pri okvirnem sporazumu z vrednostjo 20.000 eur ali več brez DDV) 
 
Financer in IJS lahko med veljavnostjo tega okvirnega sporazuma, ne glede na določbe zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja, odstopita od tega okvirnega sporazuma v naslednjih okoliščinah: 

a) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

b) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec obdelave v enem od položajev, zaradi katerega bi ga IJS 
moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom IJS ni bil seznanjen v postopku javnega 
naročanja; 

c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU 
ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu obdelave. 
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17. člen 
 
Spremembe in dopolnitve tega okvirnega sporazuma veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki, z aneksom k 
temu okvirnemu sporazumu in podpisane s strani zakonitih zastopnikov strank tega okvirnega sporazuma.  
 
Ta okvirni sporazum prevlada nad kakršnimikoli ustnimi ali pisnimi dogovori ali pogovori med strankami tega 
okvirnega sporazuma glede vsebine tega okvirnega sporazuma pred podpisom tega okvirnega sporazuma. 

 
 
 

IX. Protikorupcijska klavzula in razvezni pogoj 
 
 

18. člen 
 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisan ta okvirni 
sporazum, ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke tega okvirnega 
sporazuma, predstavniku ali posredniku IJS ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 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 obveznosti po tem okvirnem sporazumu ali za drugo 
ravnanje ali opustitev, s katerim je IJS ali drugemu organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 
škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku IJS ali drugega organa ali 
organizacije iz javnega sektorja, ali drugi stranki tega okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, 
zastopniku ali posredniku, je ta okvirni sporazum ničen. 
 
Vsaka stranka tega okvirnega sporazuma bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz 
prvega odstavka tega člena obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije ali druge pristojne organe, glede 
njegovega domnevnega nastanka, ter pričela z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz 
prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 
 

19. člen(Samo v primeru, ko je vrednost okvirnega sporazuma brez DDV > 20 .000 eur) 
 
Ta okvirni sporazum je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od 
naslednjih okoliščin: 

1. če bo IJS ali financer seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca obdelave ali podizvajalca ali (Ne glede na to, ali 

podizvajalec zahteva neposredno plačilo ali ne. Sklic na podizvajalca (modro obarvano besedilo) se črta, če izvajalec 

obdelave nastopa brez podizvajalca.) 

2. če bo IJS ali financer seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu obdelave ali podizvajalcu v času 
izvajanja tega okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:(Ne glede na to, ali podizvajalec 

zahteva neposredno plačilo ali ne. Sklic na podizvajalca (modro obarvano besedilo) se črta, če izvajalec obdelave 

nastopa brez podizvajalca.) 
‒ plačilom za delo,  
‒ delovnim časom,  
‒ počitki,  
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‒ opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v 
zvezi z zaposlovanjem na črno, 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek, 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti tega okvirnega sporazuma še najmanj 
šest mesecev; če izvajalec obdelave nastopa s podizvajalcem pa tudi, če izvajalec obdelave zaradi 
ugotovljene kršitve pri podizvajalcu ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v 94. členu 
ZJN-3 in v skladu z določili tega okvirnega sporazuma, v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. (Ne glede na to, 

ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo ali ne. Sklic na podizvajalca (modro obarvano besedilo) se črta, če izvajalec 

obdelave nastopa brez podizvajalca. 
 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je ta okvirni sporazum razvezana 
z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.  
 
IJS mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 30 (tridesetih) dneh 
od seznanitve s kršitvijo. O datumu sklenitve novega okvirnega sporazuma bo IJS obvestil izvajalca obdelave 
in financerja. 
 
Če IJS roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je ta 
okvirni sporazum razvezan trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 
 
 

X. Varstvo osebnih podatkov 
 
 

20. člen 
 
V skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega Parlamentain Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (Splošna uredba o varstvu 
podatkov, v nadaljnjem besedilu: Uredba o GDPR) in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, stranke 
tega okvirnega sporazuma soglašajo, da osebnih podatkov ne bodo uporabljali v nasprotju z določili Uredbe o 
GDPR in predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.  
 
Stranke tega okvirnega sporazuma bodo zagotavljale pogoje in ukrepe za varstvo osebnih podatkov in 
preprečevale zlorabe v smislu določil Uredbe o GDPR in predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.   

 
 
 

XI.Končna določila 
 
 

21. člen 
 
Skrbnik tega okvirnega sporazuma s strani IJS je: ____________________________________. 
 
Skrbnik tega okvirnega sporazuma s strani IZVAJALCA OBDELAVE je: ______________________. 
 
Skrbnik tega okvirnega sporazuma s strani FINANCERJAje: ______________________________. 
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O morebitni spremembi skrbnikov tega okvirnega sporazuma se stranke tega okvirnega sporazuma 
medsebojno pisno obvestijo v roku 3 (treh) dni po spremembi. 

 
 

22. člen 
 
Vse morebitne spore iz tega okvirnega sporazuma bodo stranke tega okvirnega sporazuma reševale 
sporazumno. V kolikor do sporazuma ne bi prišlo, bodo spor predložile v reševanje na stvarno pristojno 
sodišče v ___________________. 

 
 

23. člen 
 
Ta okvirni sporazum je pripravljena v petih izvodih. IJS in izvajalec obdelave prejmeta po en izvod, financer pa 
tri izvode tega okvirnega sporazuma. 
 
 
 
V/Na ___________, dne ___________ V/Na ___________,dne ___________ 

IJS: Izvajalec obdelave: 

   

Direktor: __________________ 
 

 
 

Direktor: __________________ 
 

 
 
 
Št. zadeve: v p i š e    f i n a n c e r 
Št. zbirke Računi: v p i š e    f i n a n c e r 
 
V Ljubljani, dne ___________ 

Financer: 

  

mag.Andrej VIZJAK, MINISTER 
 

 
 

 
V primeru črtanja določenih členov je treba preveriti oštevilčenje vseh členov in sklicevanja v besedilu na določene 

posamezne člene tega okvirnega sporazuma. 
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      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  7 
 
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 7 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 »Prevzem mešane komunalne odpadne embalaže«, ki je bil 

objavljen na Portalu javnih naročil dne 23.10.2020, številka objave JN 006631/2020-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 prevzemu mešane komunalne 
odpadne embalaže, da v primeru, da ob podpisu pogodbe prevzemu mešane komunalne odpadne 
embalaže,  naročniku ne bomo izročili menice z menično izjavo za zavarovanje dobre izvedbe 
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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 
 

_____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     
          __________________________________________________________________________________ 

39 

 
      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 

OBVEZNOSTI   
priloga  8 

 
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 8 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 »Prevzem mešane komunalne odpadne 

embalaže«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 23.10.2020, številka objave JN 

006631/2020-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 prevzemu mešane 
komunalne odpadne embalaže, menico unovči. 
 
Menica mora biti plačljiva na prvi poziv. 
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Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka prevzema mešane 
komunalne odpadne embalaže. 
 
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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      TEHNIČNE ZAHTEVE priloga  9 

 
Javno naročilo: »Prevzem mešane komunalne odpadne embalaže (št. odpadka 15 01 06)  
 
Izvajanje predmeta naročila mora biti skladno z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: 

- Izvajalec mora zagotoviti prevzem KOE ...... 
- Vpisan mora biti v register obdelovalcev odpadka s klasifikacijsko številko 15 01 06 (Mešana 

embalaža) 
- Imeti mora veljavno OVD za obdelavo odpadka s klasifikacijsko številko 15 01 06 (Mešana 

embalaža) 
- Izvajalec obdelave mora prevzeto KOE obdelati in reciklate oddati v nadaljnjo obdelavo 

najkasneje v treh mesecih od prevzema pošiljke KOE 
- Izvajalec mora razpolagati z vozilom opremljenim za prevoz najmanj 60 m3 odpadne embalaže 

naenkrat 
- Cena storitve je omejena in sicer za predelavo maksimalno 153 EUR/tono in za prevoz 

maksimalno 1,40 EUR/km. 
- Izvajalec obdelave odpadkov po obdelavi KOE izda račun Ministrstvu za okolje in prostor 

Republike Slovenije in mu predloži: 
- dokumentacijo o tehtanju prevzete KOE, iz katere mora biti razvidna masa odpadne embalaže 
, prevzeta od KSP Litija 
-  dokumentacijo o tehtanju oddanih obdelanih odpadkov, iz katere je razvidna masa oddanih 
obdelanih odpadkov 
- podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na 
katerih je naveden kot prevzemnik odpadkov in se nanašajo na poslan račun 
- podatke, ki omogočajo identifikacijo evidenčnega lista iz predpisa, ki ureja odpadke, na 
katerih je naveden kot pošiljatelj odpadkov in se nanašajo na poslan račun. 

 
 
IZJAVA PONUDNIKA 
 
Ponudnik ___________________________________________________________________ 
s podpisom te dokumentacije izjavljam, da imam registrirano dejavnost za prevzem in predelavo 
odpadkov ter imamo za to okoljevarstveno dovoljenje št. _____________ z dne _____________ za 
predelavo odpadne embalaže s kapaciteto naprave ________ton odpadkov / leto. 
Ponudbo oddajamo v celoti v skladu z vsemi zahtevami in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo 
javnega naročila NMV- 03/2020 za prevzem mešane komunalne odpadne embalaže. 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu 
javnih naročil pod številko objave JN 006631/2020-W01 dne 23.10.2020. 
 
 
kraj:  ___________________ 
 
datum:  ___________________ 
 

žig podpis odgovorne osebe 
 

_____________________ 


