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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 blata iz CČN   
 
 

 
 
 
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 prevzem in končna obdelava blata, ki nastaja pri procesu 
čiščenja komunalnih odpadnih voda. Šifra nastalega odpadka v klasifikacijskem seznamu 
odpadkov je 19 08 05 - Blato iz čiščenja komunalnih odpadnih voda. 

 
Količine blata, ki so navedene, ne zavezujejo naročnika, in se lahko tekom izvajanja 
javnega naročila spremenijo (povečajo ali zmanjšajo), glede na dejanske količine 
nastalega blata na čistilni napravi, ki je predmet tega javnega naročila. 

 
Na CČN Litija se v postopku obdelave blata le-to strojno zgošča s centrifugo. Končni 
produkt je zgoščeno blato vsebnosti suhe snovi nad 20%. 

 
CČN Litija ima dva lastna kontejnerja velikosti 25 m3, katera se izmenično odvažata. 
Letna količina odvoza je cca. 760 ton. Blato se v povprečju odvaža do dva krat tedensko 
z dogovorom v naprej. Dogovor za odvoz poteka telefonsko ali po e-pošti. 

 
Ponudnik mora imeti veljavno okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo blata iz ČN 
(klasifikacijska št. 19 08 05), katerega mora priložiti ponudbi.  

 
 

Pogodba z izbranim ponudnikom oziroma skupino ponudnikov se bo sklenila za obdobje 
3 (treh) let, oziroma dokler je naročnik v skladu z občinskimi predpisi izvajalec 
gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih vod 
iz 149. člena Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). 

 
Prevzem blata se vrši od ponedeljka do petka med 7.00 uro in 16.00 uro po predhodnem 
naročilu. Naročnik bo izvedel prevoz blata na lokacijo ponudnika. Ponudnik je dolžan 
opraviti tehtanje polnega vozila in tehtanje praznega vozila ter izdati tehtalni list, ki je 
osnova za obračun storitve. Vsak odvoz blata mora spremljati tehtalni list. Ponudnik se 
zaveže naročniku za prevzeto količino blata iz ČN predati potrjen elektronski evidenčni 
list o ravnanju z odpadki (mesečni) ter prevzeti odpadek (dehidrirano blato) predelati 
oziroma odstraniti na okolju prijazen način in v skladu z veljavno zakonodajo 
 
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 
 

Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo 
ter zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.  
Oddaja javnega naročila se izvaja skladno z določili: 
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- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/2015 in 14/18), v nadaljnjem 
besedilu ZJN-3; 

- Uredbe komisije (ES) št. 842/2011, z dne 19.8.2011, o določitvi standardnih 
obrazcev za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1564/2005;  

- Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2018 in 2019 (ZIPRS1819, Ur.l. RS 
št.  71/17 in 13/18 – ZJF-H); 

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS št.  
43/11,  63/13 in 60/17); 

- Zakona o javnih financah (ZJF; Ur.l. RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 – popr. 101/13, 
55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617); 

- Obligacijskega zakonika (OZ-UPB, Ur.l. RS, št.  97/2007); 
- Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. 

US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 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); 

- Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20); 
- Uredbe o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15, 36/16 in 37/18), 
- Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) 
ter vso pozitivno zakonodajo ter drugimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, 
in urejajo področje, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila. 

 
 
 
1.4. Jezik in denarna enota 
 
Vsa dokumentacija ponudbe mora biti izdelana v slovenskem jeziku. V kolikor bo 
katerikoli dokument ponudbe 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 mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/ejn2 v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen 
na spletnem naslovu  
https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/ejn2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran 
v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje 
ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji 
ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem 
oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. 
člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v 
ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za 
oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/ejn2 najkasneje do dne 26.2.2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo 
se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če 
ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba 
ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo 
v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja 
oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
 
1.8. Odpiranje ponudb 

 
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 
26.2.2021 in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2. 
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Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za 
javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane 
oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v 
sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.  

 
 
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 odprtem postopku v skladu s 40. 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. 
 
1.11. Pravno varstvo 
 
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 
Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, 
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17). 
 
 
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. 
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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 
 
Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega 
naročila. Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb 
zavrne vse ponudbe. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko 
naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega 
naročila. 
 
Naročnik objavi odločitev o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila ali zavrnitvi vseh 
ponudb ali odstopu od izvedbe javnega naročila na Portalu javnih naročil. 
 
Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve 
postopka, zavrnitve vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi ne sklenitve pogodbe. 
 
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom 
odprave nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno 
pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. 
 
 
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 
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Ponudnik mora ponuditi storitev prevzema in obdelave blata iz CČN kot je navedeno za 
predmet javnega naročila. Ponudba mora biti pripravljena v skladu z vsemi 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.  

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. 
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2.1.4. Cena blaga in materiala 

 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega 
naročila upoštevati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun, in sicer: 

- stroške dela in materialne stroške za prevzem in obdelavo blata iz ČN, 
- stroške v zvezi z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, 
- amortizacijo, 
- morebitne dajatve, 
- vse morebitne ostale stroške, vezane na izvajanje storitve. 

 
Ponudbene cene na enoto za opravljeno storitev so za celotno obdobje trajanja pogodbe 
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 45 dni od dneva prejema računa (obvezna priloga tehtalni listi in potrjeni 
mesečni evidenčni listi). 
 
 
2.1.7. 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 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.  
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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 dokaže ekonomsko-finančno sposobnost z izpolnjevanjem naslednjih 
pogojev: 

• ekonomsko in finančno smo sposobni izvesti storitev, ki je predmet javnega 
naročila 

• v zadnjih 6 mesecih pred datumom odpiranja ponudb ni imel dospelih 
neporavnanih obveznosti, 

• prihodki v letu 2020 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV, 
• bonitetna ocena SB6 ali boljša po sistemu BASEL II 

 
Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega 
pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. (priloga 3) 
 
 
3.4. Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
Ponudnik mora imeti veljavno okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo blata iz ČN 
(klasifikacijska št. 19 08 05), katerega mora priložiti ponudbi.  
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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 opravil vsaj tri storitve prevzema in obdelave blata iz ČN na 
območju Slovenije v letni količini vsaj 700 ton za posameznega naročnika. 
  
 
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 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)  
 
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) in priloženim 
izpolnjenim enotnim evropskim dokumentom v zvezi z oddajo javnega naročila (v 
nadaljevanju obrazec ESPD). 

 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – 
ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. 
obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu 
Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno 
zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 
 
 
 
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 
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(90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb. Menična izjava je 
sestavni del te razpisne dokumentacije (Priloga 9). 
 
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 10) 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 najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril: 
EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA (najnižja cena z vsemi popusti brez 
DDV). 
 
Za naročnika pomeni merilo ekonomsko najugodnejša ponudba najnižja cena po 
naslednjem kriteriju: 
Najnižja ponudba z vsemi popusti in upoštevanjem kalkulativnih stroškov prevoza zaradi 
oddaljenosti objekta za obdelavo dehidriranega blata bo izbrana kot ekonomsko 
najugodnejša. 
 
Ponudnik poda ponudbo po predloženem obrazcu ter poda oddaljenost objekta za 
obdelavo blata, kamor bo naročnik z lastnimi vozili dovažal blato. Pri izračunu 
oddaljenosti mora biti upoštevana najkrajša cestna povezava, pri kateri je dovoljen in 
mogoč prevoz tovornih vozil kot so prikoličarji ali vlačilci skupne dovoljene mase 40 ton. 
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Oddaljenost objekta za obdelavo blata do sedeža družbe naročnika, ponudnik poda v 
kilometrih in sicer na dve decimalni mesti natančno. 
 
Pri izračunu ekonomsko najugodnejšega ponudnika se ceni na tono prevzetega blata 
prišteje strošek 0,15 EUR za vsak kilometer oddaljenosti objekta za obdelavo blata do 
sedeža družbe naročnika. Če je v prevoz blata vključena tudi cestnina se strošek 0,15 
EUR poveča za strošek cestnine.  
Tako izračunana vrednost predstavlja ekonomsko vrednost ponudbe na podlagi katere 
se opravi primerjava med ponudniki ter izbere najugodnejšega. 
 
Formula za izračun ekonomske vrednosti ponujene ponudbe: 
 
V = C + Ra*0,15 
 
Pri čemer je: 

 V – ekonomska vrednost ponudbe; 
 C – ponujena cena za tono prevzema in obdelave blata (v EUR brez DDV) 
 Ra – razdalja od objekta za obdelavo blata do sedeža družbe naročnika  

 
Ceno ponudniki vpišejo na 2 decimalni mesti natančno. 
 
V primeru, da bi naročnik v postopku javnega naročanja prejel najmanj dve ponudbi, ki bi 
imeli enako ponujeno skupno vrednost ponudbe brez DDV, bo naročnik izvedel pogajanja 
med ponudniki z identično ceno. 
 
 
 
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 
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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. 
 
 PONUDBA priloga  2  

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora izpolniti 
tudi obrazec 2a »Povzetek predračuna» 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.  
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 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 javnega naročila opravil najmanj tri storitve prevzema in obdelave 
blata iz CČN na območju Slovenije v letni količini vsaj 700 ton za posameznega 
naročnika. 

 

 
  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.  
 
 
 
 OSNUTEK POGODBE priloga  8 

Osnutek pogodba mora biti izpolnjen, žigosan in podpisan.  
 
 

      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  9 

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  10 

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

      IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI V IS ODPADKI priloga  11 

  
Ponudnik mora prilogo izpolniti, podpisati in žigosati.  
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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 

 
 
Javno naročilo: JN  01/2021    Prevzem in obdelava blata iz CČN 
 
Ponudbo oddajamo (označi):    
 

⃞ samostojno ⃞ skupna ponudba ⃞ s podizvajalci 
 
 
 
 
Ponudnik:  

 
 
 

PONUDBA št. _________ 
 
 

Št. Predmet EM Količina Cena v € 
(brez DDV) 

DDV 
(%) 

Cena skupaj v € 
(brez DDV) 

1. Prevzem in obdelava blata 
iz CČN Litija 

t 2280    

Skupaj brez DDV:  € 

Popust:  %  € 

Skupaj brez DDV s popustom:  € 

DDV:  € 

Skupaj z DDV:  € 
 
LOKACIJA PREVZEMA: 
 
ODDALJENOST OBJEKTA ZA OBDELAVO BLATA 
Izjavljamo, da bo dehidrirano blato iz CČN Litija, ki je predmet te ponudbe, naročnik 
lahko oddajal na lokaciji (opomba: vpišite naslov lokacije prevzema): 
 
 
ki je od sedeža naročnika oddaljena _________ km (opomba: kilometre se vpiše na dve 
decimalni mesti natančno). 
 
Pri izračunu oddaljenosti je upoštevana najkrajša cestna povezava, po kateri je dovoljen 
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in mogoč prevoz tovornih vozil, kot so vlačilci in prikoličarji, skupne dovoljene mase 40 
ton. 
 
(Navede se najkrajša ponujena pot z uporabo avtoceste. V kolikor ni možnost prevoza 
po avtocesti, se razdalja računa po cestah primernih za tovorna vozila vključno s 
priklopniki. Naročnik prevoze odpadkov opravlja samo v Republiki Sloveniji. V kolikor bo 
šlo za prekomejno oddajo odpadkov mora prevoz zagotoviti ponudnik na svoj strošek). 
 
V skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 soglašamo, da naročnik: 
- popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. 
Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, 
- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične 
operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri pregledu in ocenjevanju 
ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez 
DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem 
pravilne matematične operacije. 
- napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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 POVZETEK PREDRAČUNA  priloga  2a 

 
 
Ponudnik:  

 
 
 

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) 
 
 
Ponudba se nanaša na prevzem in obdelavo blata iz CČN Litija, ki ga bo naročnik lahko 
oddajal na lokaciji (vpišite naslov lokacije prevzema): 
 
 
 
Ki je od sedeža naročnika oddaljena ________ km (opomba: kilometre se vpiše na dve 
decimalni mesti natančno). 
 
Ponudbena cena v EUR (v ceni so zajeti vsi stroški, popusti, rabati, cena je fiksna). 
 

 
Ponudbena cena brez 
DDV / tono 
 

 

 
DDV (22%) 
 

 

 
Skupaj z DDV 
 

 

 
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
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 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga  3 

 
 
Ponudnik ___________________________________________________________ , ki 
oddaja ponudbo na javno naročilo po odprtem postopku za: 
 
Javno naročilo: JN 01/2021  Prevzem in obdelava blata iz CČN    

 
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 izvajanje storitve, 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. 
 
IZJAVLJAMO, da prihodki v letu 2020 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV 
  
FINANČNE ZAHTEVE – boniteta min SB6. 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  JN – 01/2021 Prevzem in obdelava blata iz 
CČN. 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 JN 01 /2021  Prevzem in obdelava blata iz CČN, 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 JN 01 /2021  Prevzem in obdelava blata iz CČN, 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: 
 
JN 01/2021  Prevzem in obdelava blata iz CČN    
 
 
 

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 

 
 
 

 
Ponudnik:  

 
 
 
 
 
Navedba referenc za prevzem in obdelavo blata iz CČN  na območju Slovenije naj se 
nanaša na obdobje zadnjih 3 let v letni količini vsaj 700 ton. 
 
Reference: 
 
Leto Naročnik, opis Vrednost del oz. 

storitev 
(v EUR brez DDV) 

   
   
   
   
   
   
   

 
 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis 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. 
 
 
 
Potrjujemo, da je izvajalec  
______________________________________________________________________ 
 
v  obdobju od _________________(dan/mesec/leto)  do 
_________________(dan/mesec/leto)  na podlagi našega naročila kvalitetno, 
pravočasno in skladno s pogodbenimi določili v izvedel referenčno storitev prevzema 
Blata iz čiščenja komunalnih odpadnih voda 19 08 05 na Čistilni napravi: 
______________________________________________________________________ 
 
v skupni količini _____________ton. 
 
 
 
Izjavljamo, da smo naročnik in registrirani upravljalec ČN kjer je izvajalec izvajal storitev 
ki je predmet tega referenčnega potrdila in smo javni / zasebni naročnik. (Ustrezno 
obkrožite). 
 
Potrdilo izdajamo za namen JN prevzem blata CČN Litija, naročnik podjetje KSP Litija 
d.o.o., številka objave na portalu javnih naročil:_______________    datum objave: 
_____________ 
Kontaktna oseba naročnika: 
 
 
_______________________________________ kontaktna tel.št. 
____________________ 
 
NAROČNIK STORITVE  
 
 
_______________________                      Žig                                        
 
______________________                                                               
________________________ 
( podpis odgovorne osebe)                                                              (kraj in datum) 
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POGODBA št.  JN 01/2021 ZA 

 
PREVZEM IN OBDELAVO BLATA IZ CČN  

  
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) 
 

1. člen 

Pogodbeni stranki ugotavljata,  

- da je naročnik javno podjetje, ki izvaja gospodarske javne službe čiščenje 
odpadnih komunalnih in padavinskih vod iz 149. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 
112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 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) za občini Litija in Šmartno pri Litiji.  

 OSNUTEK POGODBE priloga  8 
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- da je naročnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila, za Prevzem in 
obdelavo blata iz CČN (javni razpis je bil objavljen na portalu javnih naročil, pod 
št. JN____________/2021, dne ____________).  

- da je bil kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila 
izbran izvajalec po tej pogodbi, na podlagi ponudbe št. ____________, z dne 
____________.  

 

2. člen 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega 
naročila, navedenega v 1. členu te pogodbe. 
 
Pogodbeno dogovorjena dela bo izvajalec izvršil skladno s: 

- ponudbo izvajalca št. ____________z dne ____________; 

- razpisno dokumentacijo javnega naročila, navedenega v prvem členu te pogodbe 
ter ostalimi pogoji in zahtevami naročnika; 

- v primeru neskladja med navedenima dokumentoma iz prejšnjih dveh alinej tega 
člena, velja razpisna dokumentacija javnega naročila. 

 
I. PREDMET POGODBE 

 

3. člen 

Predmet te pogodbe je prevzem in obdelava blata iz CČN (klasifikacijska številka 19 08 
05) v skladu s ponudbo izvajalca št. ____________ z dne ____________, ki je priloga te 
pogodbe. 

 

4. člen 

Izvajalec se zavezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z 
zahtevami naročnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji in predloženi ponudbi 
izvajalca in skladno z zahtevami vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov, 
normativov in standardov, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila. 

5. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da navedena količina blata iz 3. člena te pogodbe ne 
zavezuje naročnika in se lahko tekom izvajanja javnega naročila spremeni (poveča ali 
zmanjša), glede na dejanske količine nastalega blata, ki so predmet te pogodbe. 
Ne glede na količino blata in zmanjšanje ter povečanje količin iz 3. člena skladno s 
prejšnjim odstavkom, so cene na enoto iz ponudbe izvajalca št. ____________ z dne 
____________, ki je priloga te pogodbe, fiksne in nespremenljive.  
 

6. člen 
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Vozila naročnika, ki dostavljajo dehidrirano blato na lokacijo izvajalca, morajo pred 
prihodom in odhodom na / z lokacije oddaje blata, peljati preko tehtnice, zaradi 
ugotavljanja mase oziroma količine odpadkov (polno vozilo, prazno vozilo), ki je osnova 
za obračun in vodenje evidenc.  
Tehtnica izvajalca se nahaja na istem naslovu, kjer je obrat za predelavo oz. na naslovu 
_________________, ki je oddaljen od lokacije predelave _____________ km. 
 
Izvajalec mora vozniku naročnika po opravljenem tehtanju predati ustrezno potrdilo – 
prevzemnico oziroma tehtalni list.  
 
V kolikor izvajalec v dogovorjenem roku ne zagotovi zahtevanega obsega izvedbe, ima 
naročnik pravico odstopiti od pogodbe brez kakršnegakoli nadomestila izvajalcu za 
kakršnekoli stroške, ki bi lahko nastali iz predmeta te pogodbe. Od izvajalca pa zahteva 
povrnitev vseh nastalih stroškov, ki so posledica ne zagotavljanja izvajanja zahtevanega 
obsega storitve. 

 
 
Oddaja oziroma prevzem blata se izvaja na lokaciji izvajalca, ki se nahaja na naslovu 
______________________________________________, vsak delovni dan od 7.00 do 
16.00 ure po predhodnem naročilu naročnika. Maksimalni čas za izvedbo prevzema blata 
na lokaciji izvajalca je 30 minut od dostave naročnika. 
 
Izbrani ponudnik bo moral zagotoviti v izrednih primerih prevzem blata tudi ob sobotah in 
praznikih. 
 
 
 
 
II. POGODBENA VREDNOST NAROČILA 

 

7. člen 

Izvajalec bo storitev prevzema in obdelave blata iz ČN izvajal za eno (1) tono prevzetega 
blata iz 3. člena te pogodbe po ceni brez DDV 
  

storitev 
količina 

[t] 
cene na EM 

[EUR brez DDV] 

Znesek 
[EUR brez 

DDV] 
          

1. 
Prevzem in obdelava blata iz 
CČN Litija 

1 
    

     
   SKUPAJ   

   DDV 9,5%   

   SKUPAJ z DDV   
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Cena za eno (1) tono prevzetega blata vključuje vse dajatve in vse stroške, vezane na 
izvedbo naročila, v skladu s ponudbo št. ____________ z dne ____________. 
 
Skupna ocenjena vrednost naročila po tej pogodbi tako znaša z vključenim DDV  
_________________________   EUR. 
 
Skupna vrednost se lahko spremeni (poveča ali zmanjša), glede na dejanske količine 
prevzetega in obdelanega blata, ki je predmet te pogodbe, cene na enoto iz ponudbe 
izvajalca št. ____________ z dne ____________, ki je priloga te pogodbe, pa so fiksne 
in nespremenljive ne glede na količino nastalega oziroma s strani izvajalca prevzetega 
blata iz ČN.  
 

8. člen 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je cena za eno (1) tono prevzetega blata iz 
prejšnjega člena te pogodbe fiksna za celotno obdobje izvajanja javnega naročila.  

9. člen 

Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi morebitnega nedoseganja v 7. 
členu določene pogodbene vrednosti naročila. 
 
III. NAČIN PLAČILA 

 

10.  člen 

Pogodbeni stranki soglašata, da bo izvajalec naročniku za opravljeno storitev izstavil 
račun, in sicer enkrat mesečno, do 8. dne v mesecu za opravljeno storitev v preteklem 
mesecu.  
 
Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljene mesečne 
storitve šteje zadnji delovni dan v mesecu. 
 
Izvajalec se obvezuje k vsakemu izstavljenemu računu priložiti tehtalne in potrjene 
mesečne evidenčne liste, ki bodo osnova za izstavitev računa in ki bodo omogočali 
naročniku kontrolo nad opravljeno storitvijo. V kolikor izvajalec ne priloži tehtalnih in 
potrjenih evidenčnih listov, bo naročnik račun zavrnil. 
 

11.  člen 

Naročnik je račun iz 10. člena te pogodbe dolžan plačati v roku petinštirideset (45) dni od 
dneva prejema računa, s tem da ga je dolžan potrditi v roku osem (8) dni.  
 
Če naročnik ne pregleda in potrdi računa v roku osem (8) dni od prejema in mu tudi ne 
ugovarja, se šteje, da je potrjen s pretekom tega roka. 
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V primeru reklamacije naročnik zadrži plačilo do odprave njenih vzrokov, razen 
nespornega zneska. 
 
 
IV. POGODBENA KAZEN IN VNOVČENJE FINANČNEGA ZAVAROVANJA  ZA 
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

12.  člen 

Če izvajalec po svoji krivdi ravna v nasprotju z določili te pogodbe, zahtevami iz razpisne 
dokumentacije, specifikacijami, navedenimi v ponudbeni dokumentaciji ali v nasprotju z 
veljavnimi predpisi, je dolžan plačati dnevno pogodbeno kazen v višini 5 ‰, vendar največ 
do 5 % pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni ne poravna, je naročnik 
upravičen za plačilo pogodbene kazni unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 

13.  člen 

Če naročniku zaradi zamude pri izvajanju storitve ali iz kakršnega koli drugega razloga v 
zvezi z izvajanjem storitve, nastane škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima 
naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. 
 
Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske 
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. Za plačilo tako nastale škode 
lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

14.  člen 

V primeru, da izvajalec odstopi od te pogodbe, ima naročnik ne glede na pravico do 
pogodbene kazni iz prejšnjih členov, pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti iz 17. člena te pogodbe. 
 
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 17. člena te pogodbe 
naročnik unovči tudi, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s to 
pogodbo, v dogovorjenem obsegu in roku. 
 
V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

15.  člen 

Naročnik je dolžan: 

- dati izvajalcu vse potrebne podatke, ki se nanašajo na izvajanje storitve, ki je 
predmet te pogodbe, 

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih okoliščinah, ki bi 
lahko vplivale na izvajanje storitve, ki je predmet te pogodbe. 
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VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

16.  člen 

Izvajalec jamči: 

- da se je seznanil z vrsto in količino odpadkov, navedenih v razpisni 
dokumentaciji, ki so predmet te pogodbe, 

- da se je seznanil z obsegom storitve, ki je predmet te pogodbe, 

- da najkasneje v roku do 24 ur od ustnega ali pisnega naročila naročnika sprejme 
naročeno količino blata 

- da se je seznanil z zahtevami naročnika glede izvajanja storitve, ki je predmet te 
pogodbe, 

- da bo sodeloval z naročnikom ves čas trajanja te pogodbe, 

- da bo izvajal storitev redno, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače, 

- da bo blato prevzemal na, v razpisni dokumentaciji in tej pogodbi, predvideni 
lokaciji, oziroma po naknadnem dogovoru, glede na potrebe naročnika. 

 

17. člen 

Izvajalec mora naročniku v roku 10 dni od podpisa pogodbe izročiti garancijo banke oz. 
zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene 
vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo najmanj 30 dni po 
zaključku pogodbenih obveznosti. 
 

18.  člen 

Izvajalec mora zagotoviti izvajanje storitve po tej pogodbi s 15.3.2021 oziroma z 
naslednjim dnem po podpisu pogodbe, če pogodba ne bo sklenjena do 1.1.2020, razen 
če zaradi drugačnih potreb izvajanja storitve, naročnik določi kasnejši rok za začetek 
izvajanja storitve. 
 
V kolikor izvajalec v roku iz prvega odstavka tega člena ne zagotovi zahtevanega obsega 
storitve, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, brez kakršnegakoli nadomestila 
izvajalcu za kakršnekoli stroške in škodo, ki bi lahko nastala iz predmeta te pogodbe. 
 
V primeru iz drugega odstavka ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati povrnitev vseh 
nastalih stroškov in škode, ki bi nastala kot posledica ne zagotavljanja obsega storitve po 
tej pogodbi. 
 
 
VII. PODIZVAJALCI 
(Opomba: 19. člen te pogodbe velja samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s 
podizvajalci.) 
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19.  člen 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, dobavitelj naročnika pooblašča in 
naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalce.  

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do dobavitelja, 
ki izhajajo iz te pogodbe. 

  

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od dobavitelja zahteval, 
da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno 
povezana s predmetom javnega naročila. 

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če dobavitelj sklene 
pogodbo z novim podizvajalcem, mora dobavitelj naročniku v 5 dneh po spremembi 
predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in 
pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva. 

Dobavitelj lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev (reference) s podizvajalci. V 
tem primeru mora ta podizvajalec predložiti svoje reference in isti podizvajalec bo moral 
izvesti dela javnega naročila na katerega se reference nanašajo. 

V primeru, da dobavitelj podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi 
zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera 
jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa 
mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo 
predloženi referenci.  

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za 
opravljena dela po tem, ko dobavitelj priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. V primeru, da dobavitelj ne potrdi situacije oziroma računa 
podizvajalca, se šteje, da je dobavitelj potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela 
opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.  

V primeru delne potrditve računa podizvajalca s strani izvajalca ali strokovnega nadzora, 
plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. 
računa podizvajalca. 

 
VIII. NADZOR NAD KVALITETO IZVAJANJA IN REKLAMACIJE 
 

20.  člen 

Nadzor nad kvaliteto izvajanja opravlja naročnik ali od naročnika pooblaščena strokovna 
organizacija v skladu z določili te pogodbe in na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo 
področje ravnanja z odpadki. 
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Izvajalec je dolžan aktivno sodelovati z naročnikom in mu nuditi vse relevantne podatke 
ter informacije za izvedbo nadzora kvalitete izvajanja storitve po tej pogodbi. 
 

21.  člen 

V primeru kakršnihkoli odstopanj od izvajanja storitve po tej pogodbi se sestavi komisijski 
zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija. 
 
Izvajalec je dolžan pristopiti k reševanju reklamacije takoj in jo rešiti najpozneje v roku 
petih (5) dni, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. 
 
O rešitvi reklamacije mora izvajalec pisno obvestiti naročnika. Vse stroške v zvezi z 
reklamacijami nosi izvajalec. 
 
 
 
IX. ODSTOP OD POGODBE 

 

22. člen 

 Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od te pogodbe brez 
odpovednega roka: 

- če izvajalec ne upošteva reklamacij glede obsega in kvalitete izvajanja storitve,  

- če izvajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe, 

- če izvajalec ne upošteva dogovorjene cene za tono blata,  

- zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca,  

- če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti 
izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem, ki niso navedeni v tej 
pogodbi ali naročnik za vključitev v dela po tej pogodbi ne da soglasja. 

- v primeru prenehanja poslovanja izvajalca. 

 
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanašajo na plačilo 
opravljene storitve, ima izvajalec pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno 
obvestiti naročnika, z navedbo razlogov za odstop, in sicer najmanj tri (3) mesece pred 
nameravanim odstopom. 
 
Od dneva odstopa naročnika od pogodbe, izvajalec izvaja Prevzem in obdelavo blata iz 
ČN, še tri mesece. 
 
Spremembe količin blata zaradi morebitnega prenehanja izvajanja gospodarskih javnih 
služb čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda s strani naročnika za 
posamezno izmed občin iz prve alinee 1. člena te pogodbe, ne pomenijo bistveno 
spremenjenih okoliščin zaradi katerih lahko izvajalec odstopi od pogodbe. 
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X. OSTALE DOLOČBE 
 

23.  člen 

Skrbnika te pogodbe sta: 

- za naročnika: ____________________________. 

- za izvajalca: _____________________________. 

Skrbnika sta pooblaščena za reševanje vseh vprašanj, povezanih z realizacijo te 
pogodbe. 
 

24. člen 

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, če za to 
ne dobi pisnega soglasja naročnika.  
 
 
 
 

25. člen 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
 

26. člen 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno 
odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (obveznosti 
na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava) s strani izvajalca pogodbe o 
izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je 
pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja 
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, 
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.  
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Razvezni pogoj iz prejšnjega odstavka se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s 
kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primerih nastopanja 
s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne 
nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, pri čemer mora naročnik nov 
postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, najkasneje pa v 30 dneh od 
seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve naročnika s 
kršitvijo. 

27. člen 

 
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo 
izvajanje, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za 
poslovno skrivnost. 
 
Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji 
osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda 
dokumentacije v svojem arhivu. 
 

28. člen 

Spremembe in dopolnitve te pogodbe veljajo le, če so sklenjene v pisni obliki in podpisane 
s strani obeh pogodbenih strank. 
 

29. člen 

Za to pogodbo in vsa pogodbena ter ne/pogodbena razmerja na podlagi ali v zvezi s to 
pogodbo velja pravo Republike Slovenije. 
 
Stranki sta dolžni opustiti vsako dejanje, ki bi nasprotovalo izvrševanju te pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki si morata z vsemi sredstvi, ki so jima na voljo, prizadevati za pravilno 
izvrševanje te pogodbe in spoštovanje njenih določb. 
 
V primeru, da katero od določil te pogodbe je ali postane nezakonito, neveljavno ali 
neizvršljivo v katerem koli delu po katerikoli zakonodaji ali v katerikoli pristojnosti, to ne 
vpliva na zakonitost, veljavnost in izvršljivost ostalih določil, niti ne vpliva ali omejuje 
zakonitosti, veljavnosti in izvršljivosti predmetnega določila v drugih pristojnostih. Tako 
določilo se v obsegu nezakonitosti, neveljavnosti oziroma neizvršljivosti nadomesti z 
določilom, ki po namenu in učinku najbolj ustreza volji pogodbenih strank. 
 
Vse, kar ni opredeljeno v tej pogodbi, bosta pogodbeni stranki urejali v skladu z dobrimi 
poslovnimi običaji ter v skladu z Obligacijskim zakonikom. 
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Morebitne spore pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če pa do sporazuma ne pride, 
je za reševanje sporov pristojno sodišče. 
 

30.  člen 

Izvajalec je dolžan naročniku  pisno sporočiti vsako spremembo imena, firme in sedeža, 
uvedbo prisilne poravnave, stečajnega postopka in postopka likvidacije najkasneje v 8 
dneh po nastali spremembi, sicer je za opustitev obvestila odškodninsko odgovoren 
naročniku. 
 

31. člen 

Pogodba je sklenjena za obdobje treh let, ki začne teči od dneva podpisa pogodbenih 
strank. 
 
Pogodba velja, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod pogojem, da izvajalec 
predloži finančno zavarovanje v skladu s 17. členom te pogodbe. Pogodba je sestavljena 
v štirih enakih izvodih, za vsako stranko po dva izvoda. 
 
 
Datum: Datum: 
Št. pogodbe: Št. pogodbe: 
  
IZVAJALEC:  NAROČNIK: 
_____________________________ KSP Litija d.o.o. 

 
 
_____________________________ 
Direktor 

 
Roman CIGLAR, dipl. ing. str. 
Direktor 

 
 
Priloge: 
- ponudba izvajalca št. _____________ z dne ___________  
- povzetek predračuna 
- bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
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      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE  priloga  9 

 
navodilo: Ponudnik mora Obrazec št. 9 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 

storitve po odprtem postopku za »Prevzem in obdelavo blata iz CČNi«, ki je bil objavljen 

na Portalu javnih naročil dne ___________, številka objave JN ______/2021-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 
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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,  

naročniku ne 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  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 za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v postopku javnega razpisa za 

oddajo javnega naročila blaga po odprtem postopku za »Prevzem in obdelavo blata iz 

CČN«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne __________, številka objave JN 

_________/2021-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 
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15, 1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru neizvedenih pogodbenih obveznosti iz   

 

pogodbe o prevzemu in obdelavi blata iz CČN, menico unovči. 
 
Menica mora biti plačljiva na prvi poziv. 
 
 
 
Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka opravljanja 
storitve. 
 
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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      IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI V IS ODPADKI priloga  11 

 
 
Ponudnik: 
______________________________________________________________________ 
 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA O REGISTRACIJI V INFORMACIJSKI SISTEM ZA RAVNANJE 
Z ODPADKI - IS ODPADKI 

Izjavljamo, da smo registrirani uporabnik informacijskega sistema za ravnanje z 
odpadki -IS ODPADKI in, da nam je omogočeno izpolnjevanje in podpisovanje in 

elektronskih evidenčnih listov skladno s 26. člen. členom Uredbe o odpadkih (Ur.l. RS, 
št. 103/2011). 

Podatki ponudnika o registraciji v sistem IS Odpadki: 

 

ID Zavezanca:     

Naziv:      Naslov:  

Matična št.:      Davčna št.:  

Direktor:   

Število uporabnikov   

Število lokacij   

 

PONUDNIK NAVEDE LOKACIJO KJER VRŠI OBDELAVO ODPADKOV 

 

Naziv lokacije Naslov 

  

  

  

  
 

 

 

Datum:___________                        Žig:                           Podpis zakonitega zastopnika:  

Kraj: _____________ 
 


