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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:  
 
 
 
 
 
SUKCESIVNA DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA   

 
 

 
 
 
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 sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala 
po sklopih: 

- Sklop 1: ARMATURE IN CEVI (EV zasun, EV zasun za zanenjavo, vgradilna garnitura, 
kolo za zasun, navojni EV zasun, cestna kapa, N kos, FF kos, FFK kos, cevi iz NL, cevi iz 
PE, EV kos, FFR kos, T kos, MMK kos, MK kos, podzemni hidrant, nadzemni hidrant) 

- Sklop 2: PRIKLJUČKI, SPOJKE (Vodomerni termo jaški, zasuni, vrtljiva kolesa, spojka 
dvojna, spojka enojna, zobate spojke, univerzalne spojke, reparaturne objemke) 

- Sklop 3: KANALIZACIJA ( PVC-UK cevi, cevi PE rebraste, jaški, jaški z dvojnim dnom, 
kanalizacijski pokrovi, kompozitni pokrovi) 

- Sklop 4: VODOMERI 
 
Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz posameznega sklopa, za katerega odda ponudbo. V 
primeru, da ponudnik ne bo ponudil celotnega sklopa (vseh zahtevanih artiklov v sklopu) bo 
izključen iz nadaljnje obravnave. 
 
Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za več sklopov ali za vse sklope. 
 
Predmet naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 
vnaprej določiti. Količine, navedene v popisu so okvirne, in ne pomenijo zaveze, da bo 
naročnik naročil takšno količino. Naročnik bo v času izvajanja javnega naročila kupoval le 
tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. 
 
Naročnik bo za vsak posamičen sklop sklenil pogodbo z enim ponudnikom, ki bo oddal 
najugodnejšo ponudbo, in sicer za obdobje enega leta oziroma največ treh let od dneva 
podpisa pogodbe. 
 

 
 

 
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: 
- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/2015 in 14/18), v nadaljnjem 

besedilu ZJN-3; 
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- 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.  
 
 
 
1.6. Variantna ponudba 
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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 3.3.2021 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 3.3.2021 
in se bo začelo ob 10:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ejn2. 
 
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«.  
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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 naročila male vrednosti v skladu s 
47. 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. 
 
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. 
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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 
 
Ponudnik mora ponuditi dobavo vodovodnega materiala 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 
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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. 
 
 
2.1.4. Cena blaga in materiala 

 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju ponudbene cene za predmet javnega 
naročila upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo 
predmeta naročila, vključno s stroški dela, stroški predelave, stroški materiala, stroški 
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izdelave ponudbene dokumentacije in stroški dostave predmeta javnega naročila na 
lokacijo naročnika. 
 
Ponudbene cene na enoto za opravljeno dobavo blaga 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. 
 
 
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.  
 
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. 
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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 SB5 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 ali skupina ponudnikov lahko ponudi le preizkušene tehnične rešitve, kar 
dokaže z ustreznimi referencami. Reference ustrezajo, če je ponudnik ali skupina 
ponudnikov v zadnjih treh letih pred dnevom objave naročila  uspešno izvedel/i vsaj 3 (tri) 
posle za dobavo vodovodnega materiala v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV) 
za posameznega naročnika. 
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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 
(90) dni od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb. Menična izjava je 
sestavni del te razpisne dokumentacije (Priloga 9). Ponudnik pošlje menico in menično 
izjavo na naslov naročnika po pošti najkasneje do 3.3.2021 do 10.00 ure. 
 
Menico z menično izjavo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 
 

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne,  
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- 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 5 % pogodbene vrednosti brez DDV. 
Zavarovanje mora veljati še najmanj trideset (30) dni po roku, določenem za dobavo. Če 
se rok dobave podaljša, je potrebno temu ustrezno podaljšati veljavnost menične izjave 
za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvajalec 
svojih obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, 
količini in roku. Zavarovanje lahko unovči tudi za kritje zapadlih obveznosti izvajalca do 
podizvajalcev in kooperantov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila, če izvajalec teh 
obveznosti ne poravna. 
 
4.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
 
Podpisano in žigosano bianco menico in menično izjavo za brezhibno delovanje in 
odpravo napak v garancijskem roku (Priloga 11) v višini 5% pogodbene vrednosti brez 
DDV bo izbrani ponudnik izročil naročniku ob podpisu pogodbe. Rok trajanja menice z 
menično izjavo je najmanj trideset (30) dni daljši kot je garancijski ali jamčevalni rok, ki je 
določen v osnovni pogodbi. 
 
 
 
5. IZBIRA PONUDNIKOV IN MERILA  
 
Navedba, opis in način uporabe meril za izbiro najugodnejše ponudbe 
 
Naročnik bo najugodnejšo ponudbo izbral na osnovi naslednjih meril: 
EKONOMSKO NAJUGODNEJŠA PONUDBA (najnižja cena z vsemi popusti brez 
DDV). 
 

Ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno za posamezni sklop bo najugodnejši 
ponudnik. 

 
Najnižja ponudbena cena za posamezni sklop je razvidna iz ponudnikove ponudbe 
(razpisni obrazec št. 2). 
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V primeru, da bi dva ali več ponudnikov podala ponudbo z enako skupno najnižjo 
ponudbeno vrednostjo, bo naročnik sprejel ponudbo ponudnika, ki jo bo naročnik prej 
prejel. 
 
 
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. 
 
 PONUDBA priloga  2  

Ponudnik mora obrazec ponudbe izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik mora izpolniti 
in priložiti k ponudbi : 

 -  »Povzetek predračuna» (priloga 2a), 

 -  »Ponudbeni predračun« (priloga 2b)  
 
 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga  3 
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Ponudnik in posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe, morajo 
obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter izpolniti tudi obrazec k prilogi 3. 
 
 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA priloga  4 

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

 SEZNAM PODIZVAJALCEV  priloga  5 

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

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

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

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

 SEZNAM REFERENC priloga  6 

 
Ponudnik ali skupina ponudnikov lahko ponudi le preizkušene tehnične rešitve, kar 
dokaže z ustreznimi referencami.  
Reference ustrezajo, če je ponudnik ali skupina ponudnikov v zadnjih treh letih pred 
dnevom objave naročila  uspešno izvedel/i vsaj 3 (tri) posle za dobavo vodovodnega 
materiala v vrednosti najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV) 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. Ponudnik pošlje menico in menično 
izjavo na naslov naročnika po pošti najkasneje do 3.3.2021 do 10.00 ure. 
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      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.  
 

      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V 
GARANCIJSKI DOBI  

priloga  11 

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

      TEHNIČNE ZAHTEVE priloga  12 
 

Tehnične zahteve za posamezni sklop so navedene v prilogi 12. 
 
Dokazila o izpolnjevanju tehničnih zahtev: 

- Katalog: ponudnik mora ponudbi predložiti katalog ponujenega blaga za vse artikle. 
Katalog more vsebovati sliko, tehnične karakteristike in opis artikla iz katerega je 
možno razbrati, da ustreza zahtevanim lastnostim navedenim v tehničnih 
specifikacijah. 

- Certifikati, atesti in izjava o lastnostih: ponudnik mora pri postavkah v 
ponudbenem predračunu navesti ime proizvajalca in tip artikla. S podpisom izjave 
o izpolnjevanju tehničnih zahtev (Razpisni obrazec št. 3) ponudnik izjavlja, da ima 
ponujeno blago izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur. l. RS, št. 82/13) ter pripadajoče 
certifikate o skladnosti proizvodov s standardom ter poročilo, ki se nanaša na Izjavo 
o skladnosti za stik s pitno vodo. 
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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: NMV  02/2021    Sukcesivna dobava vodovodnega in       
kanalizacijskega materiala 
 
Ponudbo oddajamo (označi):    
 

⃞ samostojno ⃞ skupna ponudba ⃞ s podizvajalci 
 
 
PONUDBA  št.: _____________________ 
 
PONUDNIK: 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo bomo dobavili material, ki je predmet 

javnega naročila za ceno: 
 
 

Vrednost materiala po ponudbenem 
predračunu za SKLOP 1 

 
EUR 

 
Popust EUR 
 
+  DDV 22 % 

 
 EUR 

 
PONUDBENA CENA za SKLOP 1 EUR 

 
(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100) 
 
 
 

Vrednost materiala po ponudbenem 
predračunu za SKLOP 2 

 
EUR 

 
Popust EUR 
 
+  DDV 22 % 

 
 EUR 

 
PONUDBENA CENA za SKLOP 2 EUR 

 
(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100) 
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Vrednost materiala po ponudbenem 
predračunu za SKLOP 3 

 
EUR 

 
Popust EUR 
 
+  DDV 22 % 

 
 EUR 

 
PONUDBENA CENA za SKLOP 3 EUR 

 
(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100) 
 
 
 

Vrednost materiala po ponudbenem 
predračunu za SKLOP 4 

 
EUR 

 
Popust EUR 
 
+  DDV 22 % 

 
 EUR 

 
PONUDBENA CENA za SKLOP 4 EUR 

 
(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100) 
 
 
2. Cene na enoto iz ponudbenega predračuna so fiksne za celotno obdobje izvedbe naročila, v 

ceni so zajeti vsi stroški in morebitni popusti. 
 
3. Plačilni pogoji: Naročnik bo pogodbeni znesek plačal na podlagi izstavljenega računa v roku 

45 dni od prejema računa na transakcijski račun ponudnika. 
 

4. Čas trajanja dobave je od predvidoma za obdobje enega leta oziroma največ treh let od 
dneva podpisa pogodbe. Dobavni rok za posamezna naročila mora biti največ 3 delovne dni 
po prejemu naročila za posamezno delno nabavo. 

 
5. Veljavnost  ponudbe:  ________________dni (minimalno 90 dni od odpiranja ponudb). 
 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis ponudnika: 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 



          __________________________________________________________________________________ 

19 

 
 

 POVZETEK PREDRAČUNA  priloga  2a 

 
POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) 

za javno naročilo »Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala« 

NAZIV PONUDNIKA:  

__________________________________________________________________________ 

1. PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 1 (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE 
NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU) 

 
*Ponudbena vrednost  v EUR brez DDV *Ponudbena vrednost v EUR z DDV 
 
 

 

 

2. PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 2 (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE 
NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU) 

 
*Ponudbena vrednost  v EUR brez DDV *Ponudbena vrednost v EUR z DDV 
 
 

 

 

3. PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 3 (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE 
NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU) 

 
*Ponudbena vrednost  v EUR brez DDV *Ponudbena vrednost v EUR z DDV 
 
 

 

 

4. PONUDBENA VREDNOST ZA SKLOP 4 (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE 
NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU) 

 
*Ponudbena vrednost  v EUR brez DDV *Ponudbena vrednost v EUR z DDV 
 
 

 

 
*Ponudbena vrednost za posamezen sklop v EUR brez DDV je enaka kot v ponudbenem 
predračunu. 
 

Datum:     Podpis: 
 

 _________________      ___________________ 
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 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga  3 

 
 
Ponudnik _____________________________________________________________ , 
ki oddaja ponudbo na javno naročilo po postopku naročila male vrednosti: 
 
Javno naročilo: NMV 02/2021  Sukcesivna dobava vodovodnega in 
kanalizacijskega materiala    

 
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 
 



          __________________________________________________________________________________ 

21 

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvajanje storitve, 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. 
 
IZJAVLJAMO, da prihodki v letu 2020 presegajo ponudbeno vrednost brez DDV 
  
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  02/2021 Sukcesivna dobava 
vodovodnega in kanalizacijskega materiala. 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. 
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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 
 

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  02/2021 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega 
materiala , od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
 
 
 
Podatki o pravni osebi: 

Polno ime podjetja: 
_____________________________________________________________ 

Sedež podjetja: 
________________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: 
_________________________________________________________ 

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

Matična številka podjetja: 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

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

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

 
 hudodelsko združevanje, 

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

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

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

zatajitev finančnih obveznosti ter  
 

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

 
 

 
 
 
 

   
(kraj, datum) žig ( podpis zakonitega 

zastopnika) 
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  obrazec k prilogi  4 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA 
FIZIČNE OSEBE 

 
 
Spodaj podpisani ____________________________________ (ime in priimek) 
pooblaščam Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270, da 
za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z 
oznako NMV  02/2021 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega  
materiala , 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  02/2021 Sukcesivna dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala     
 
 
 

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:  

 
 
 
 

SEZNAM OPRAVLJENIH DOBAV VODOVODNEGA MATERIALA V ZADNJIH 3 LETIH: 

 

Naročnik 

 

Predmet storitve 

 

Leto storitve 

 

Vrednost brez DDV 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

  

 

  

    

 

 
Pogoj: Ponudnik oz. izvajalci v skupnem nastopu je/so v zadnjih 3 (treh) letih uspešno 
izvedel/i vsaj 3 (tri) posle za dobavo vodovodnega materiala v vrednosti najmanj 50.000,00 
EUR (brez DDV) za posamezen posel. 
 
 
 
 
 
 

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 izvedel dobavo vodovodnega materiala 
v skupni vrednosti  __________________ EUR (brez DDV). 
 
 
 
 
Potrdilo izdajamo za potrebe izvedbe javnega naročila naročnika javnega podjetja KSP 
Litija d.o.o., številka objave na portalu javnih naročil: JN 000693/2021-W01, datum 
objave: 9.2.2021. 
 
Kontaktna oseba naročnika 
 
 
__________________________________ kontaktna tel.št. _____________________ 
 
 
 
 
 
NAROČNIK STORITVE  
 
 
_______________________                      Žig                                        
 
______________________                                                               
________________________ 
( podpis odgovorne osebe)                                                              (kraj in datum) 
 
 
 
 
 



          __________________________________________________________________________________ 

31 

 
 

NAROČNIK:  
KOMUNALNO STANOVANJSKO PODJETJE LITIJA d.o.o. 
Ponoviška cesta 15, 1270 LITIJA 
ki ga zastopa direktor Roman CIGLAR, dipl.ing.str. 
matična številka: 5112141 
identifikacijska številka: SI 84245956 
transakcijski račun: SI56 6100 0001 0356 552, odprt pri DH 
 
in 
 

DOBAVITELJ: 
 

 
……………………………………………………. 
.................................................................................. 
ki ga zastopa ............................................................. 
matična številka podjetja: ........................................... 
identifikacijska številka podjetja: ............................... 
transakcijski račun štev.: ........................................... 

 
skleneta  
 
 
 

P O G O D B O  št. NMV 02 - 2021 
o sukcesivni dobavi vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

 
 
 
 
1. UVODNE UGOTOVITVE 

1. člen 
Na osnovi razpisa za oddajo javnega naročila »Sukcesivna dobava vodovodnega in 
kanalizacijskega materiala«, objavljenega na Portalu javnih naročil, št. JN 000693/2021-W01 z 
dne 9.2.2021 je bil kot najugodnejši ponudnik izbran dobavitelj po tej pogodbi, zato s to pogodbo 
naročnik naroča, dobavitelj pa se zaveže dobavljati blago za razpisano javno naročilo. 
 
 
Navedena dela se prodajalec zaveže izvesti v skladu: 
 s ponudbo ponudnika štev. ________ z dne _____ 
 z razpisnimi pogoji iz predmetne razpisne dokumentacije. 
 
 
2. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
Predmet te pogodbe je dobava vodovodnega materiala, na način, z vsebino, v obsegu in v skladu 
z ostalimi podatki, ki so razvidni iz razpisne dokumentacije in ponudbe dobavitelja. 
 

 OSNUTEK POGODBE priloga  8 
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3. člen 
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 
vnaprej določiti. Količine in vrste blaga po predračunu so okvirne.  
 
Pogodba med naročnikom in dobaviteljem se sklepa za obdobje ___________mesecev od dneva 
podpisa pogodbe. 
 
Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega sporazuma 
kupoval le tiste vrste in količine blaga iz predračuna, ki jih bo dejansko potreboval. 
Dobavitelj se zaveže dobavljati vodovodni in kanalizacijski material iste vrste, lastnosti, kakovosti, 
opisa blaga in cen, kot so opredeljene v ponudbenem predračunu, količine pa bodo natančneje 
določene v posameznem povpraševanju naročnika. 
 
 
3. CENE 

4. člen 
Skupna okvirna pogodbena vrednost znaša _________ EUR brez DDV oziroma _______ EUR z 
DDV. 
 
Pogodbene cene posameznih artiklov so razvidne iz ponudbenega predračuna. Vse cene blaga 
v EUR brez DDV so nespremenljive v času veljavnosti te pogodbe. Pogodbene cene blaga 
vsebujejo vse stroške v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila. Dobavitelj ni upravičen do 
nobenih dodatnih stroškov, kot npr. stroški dobav itd. DDV obračuna izvajalec v skladu z veljavno 
zakonodajo. 
 

5. člen 
 
Naročnik lahko zahteva, da mu dobavitelj predloži vzorce blaga, da jih lahko naročnik preizkusi 
in se na osnovi tega odloči o naročilu. 
 
Če naročnik ugotovi, da blago ni kakovostno ustrezno, ga takoj zavrne in zahteva, da mu 
dobavitelj dobavi blago ustrezne kakovosti. Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik 
zahteva na stroške dobavitelja ustrezen pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem 
zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. 
 
 
4. NAROČANJE IN DOBAVA 
 

6. člen 
 
Dobavitelj se zaveže dobavljati vodovodni ali kanalizacijski material sukcesivno, vendar vedno na 
podlagi predhodnega naročnikovega naročila.  
 
Dobavitelj mora dostaviti blago na sedež naročnika oziroma na kraj, ki ga določi naročnik. 
 
Dobavitelj se zavezuje dostaviti material v običajnem roku, ki ne sme biti daljši od 3 delovnih dni, 
na zahtevo naročnika pa v roku 24 ur. Za dan dobave se šteje dan, ko dobavitelj preda, naročnik 
pa sprejme material v uporabo do 14. ure.  
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Dobavitelj je upravičen do podaljšanja roka dobave v primeru višje sile. V tem primeru se 
obojestransko ugotovi okoliščine in se jih obojestransko pisno potrdi. Za ugotovljene dneve se 
podaljša rok dobave. 
Vzrok za podaljšanje roka dobave mora dobavitelj sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane. 
 
Naročanje lahko poteka preko navadne, telefaks ali elektronske pošte, po telefonu, in sicer 
praviloma od ponedeljka do petka med 8.00 in 15.00 uro. Dobavitelj je dolžan v primeru nujnih 
nabav sprejeti tudi naročilo, ki ga naročnik posreduje po telefonu, pri čemer ga naročnik kasneje 
pisno potrdi. Dobavitelj je v takšnem primeru dolžan naročniku omogočiti tudi osebni prevzem.  
 
Dobavitelj se mora na naročnikovo naročilo odzvati nemudoma oziroma najkasneje v roku 2 ur, 
v kolikor se naročnik in izvajalec v posameznem primeru ne dogovorita drugače.  
 
Količinski in kakovostni prevzem dobavljenega blaga se izvrši z dobavnico, ki jo podpišeta 
pooblaščena predstavnika izvajalca in naročnika. 
 
 
 
5. ZAGOTAVLJANJE KVALITETE BLAGA IN GARANCIJA BLAGA 
 

7. člen 
Dobavitelj jamči za kvaliteto blaga, ki mora ustrezati veljavnim standardom in normativom za 
tovrstne izdelke. To pomeni, da zagotavlja dobavo vodovodnega materiala, ki ima tehnične 
lastnosti, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.  
 
Dobavitelj zagotavlja, da dobavljeni material ustreza obveznim standardom, ki jih določa 
zakonodaja s podrejenimi predpisi in zahtevam iz razpisne dokumentacije, na podlagi katere je 
bila sklenjena pogodba. 
 
V kolikor naročnik dvomi v kvaliteto dobavljenega materiala, si pridržuje pravico izdelati analizo 
kvalitete dobavljenega materiala oziroma skladnost s predpisanimi standardi, pri pooblaščeni 
neodvisni inštituciji (kot npr. ZAG). Negativno mnenje take pooblaščene inštitucije je upravičen 
razlog za izločitev materiala, vse stroške nastale v zvezi s tem krije dobavitelj, prav tako krije 
stroške analize kvalitete dobavljenega materiala oziroma skladnosti s predpisanimi standardi. 
 
V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o 
izvedbi javnega naročila, začne naročnik postopke za njeno prekinitev oziroma unovčitev 
finančnih zavarovanj. 
 
Dobavitelj jamči, da bo obveznosti po pogodbi izvajal tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih 
ustrezala zahtevam iz razpisne dokumentacije, zakonskim in tehničnim predpisom ter 
standardom, veljavnim za tovrstno blago. 
 
Dobavitelj jamči, da bodo njegove dobave in storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in 
tehnično brezhibne. 
 
 
 
6. REKLAMACIJE 
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8. člen 
Dobavitelj je odgovoren za kakovost dobavljenega vodovodnega in kanalizacijskega materiala. 
Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakorkoli odstopa od navedb v razpisni ali ponudbeni 
dokumentaciji, lahko naročnik reklamira in zahteva dobavo dogovorjenega blaga. 
 
V kolikor dobavitelj v času veljavnosti pogodbe dobavlja artikel, ki je predmet reklamacije, je 
dobavitelj dolžan zamenjati takšen artikel z drugim artiklom, ki ga potrdi naročnik, po isti ceni, kot 
je bila določena za zamenjani artikel. 
 
V primeru, da dobavitelj naročniku ne more zagotoviti naročene vrste in kvalitete blaga v roku, kot 
je določen s tem sporazumom, je dolžan ponuditi nadomestno blago, čigar cena ne sme presegati 
cene za naročeno blago. Naročnik lahko zavrne ponujeno nadomestno blago in opravi dobavo 
pri drugem dobavitelju, od dobavitelja pa zahteva razliko v ceni (kritni kup). 
 
 
7. PLAČILNI POGOJI  

9. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bo izvajalec naročniku izstavil račun po vsakokratni opravljeni 
dobavi, v najkrajšem času po podpisu dobavnice s strani naročnika.  
 
Dobavitelj izstavi račun na naslov: KSP Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 LITIJA. 
 
Naročnik lahko nepravilno izstavljen račun zavrne v 10 dneh od dneva njegovega prejema. 
Naročnik je dolžan plačati račun v 45 dneh po prejemu pravilno izstavljenega računa in sicer na 
transakcijski račun izvajalca, ki je naveden na računu. Račun se mora sklicevati na številko 
pogodbe, na podlagi katere se izstavlja. 
 
 
8.  OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI  
 

10. člen 
Dobavitelj se zaveže: 
- da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in v skladu s to pogodbo, veljavnimi 

predpisi in pravili stroke; 
- da bo kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvedbo storitev v roku 10 dni po podpisu pogodbe 

izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV), unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo do izročitve 
garancije banke oz. zavarovalnice za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi; 

- Da bo najkasneje 10 dni pred iztekom veljavnosti pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. 
zavarovalnice v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak, 
reklamiranih v garancijski dobi. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša 
garancijski (jamčevalni) rok določen v tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja 

- da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri 
delu, varstva okolja in varstva pred požarom, ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 
morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost. 

 
Dobavitelj se zaveže vsa dela po tem členu izvesti brez dodatnega plačila. 
 

11. člen 
Naročnik se zaveže: 



          __________________________________________________________________________________ 

35 

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da se dobava blaga izvrši pravočasno in v obojestransko 
zadovoljstvo; 

- tekoče obveščati dobavitelja o spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 
na izpolnjevanje obveznosti po tej pogodbi; 

- urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. 

 
 

9.   GARANCIJSKA DOBA 
 

12. člen 
Garancijska doba za dobavljen material znaša najmanj 2 leti od dobave. 
 
Garancija se razteza na brezhibno delovanje uporabo blaga in odpravo posledic, nastalih zaradi 
neustrezne kvalitete. 
 
V primeru, da se ob pregledu izvedenih dobav, ali v roku 2 let od dobave pokaže, da niso 
izpolnjene garantirane karakteristike, mora dobavitelj nemudoma izvesti potrebne zamenjave oz. 
spremembe oz. popravila - po izbiri naročnika, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči 
finančno zavarovanje. 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v 
garancijski dobi nemudoma odpravil, če se ne dogovorita za drug rok. 
 
Če dobavitelj ne odpravi napak oz. po izbiri naročnika zamenja blaga v določenem roku, jih je po 
načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun dobavitelj oz.  sme 
naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu dobavitelju na račun dobavitelja 
iz te pogodbe. Naročnik lahko opravi dobavo pri drugem dobavitelju, od dobavitelja pa zahteva 
razliko v ceni (kritni kup). Za poplačilo stroškov odprave napak oz. dobave pri drugem dobavitelju 
in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku. 
 
Dobavitelj mora najkasneje 10 dni pred potekom veljavnosti te pogodbe naročniku izročiti 
zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% od pogodbene vrednosti z DDV, z 
veljavnostjo 2 leti in 30 dni. 
 
V kolikor dobavitelj zavarovanja ne bo predložil v roku, bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
 
10.  POGODBENA KAZEN 
 

13. člen 
V primeru, da pride dobavitelj po svoji krivdi v zamudo pri dobavi blaga ima naročnik pravico 
zaračunati pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 0,5% (pol odstotka) od pogodbene vrednosti 
za vsak koledarski dan zamude. Vsota pogodbene kazni lahko znaša največ 10 % (deset 
odstotkov) pogodbene vrednosti. 
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Če dobavitelj ne dobavi blaga naročniku v dogovorjenem roku ter bo naročniku zaradi tega 
primanjkovalo naročenega blaga tako, da bo onemogočeno njegovo funkcioniranje, lahko 
naročnik na stroške dobavitelja blago kupi pri drugem dobavitelju. Naročnik lahko v takšnem 
primeru unovči finančno zavarovanje iz 2. alineje 10. člena te pogodbe. 
 
 
11.  PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
 

14. člen 
 

Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Marko BERČON, tel. 01/890026; el.pošta: 
marko.bercon@ksp-litija.si. 
Pooblaščeni zastopnik dobavitelja po tej pogodbi je: ………....................., tel.: …............……….; 
el.pošta: .............................................…………. 
 
 
12.  PODIZVAJALCI 
(Opomba: Določbe v IX. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s 
podizvajalci) 

15. člen 
 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, dobavitelj naročnika pooblašča, 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 glavnega izvajalca zahteval, 
da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije 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,  pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del 
oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k 
neposrednemu plačilu. 
 
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. 
 

16. člen 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela 
po tem, ko dobavitelj potrdi situacijo oziroma račun podizvajalca. 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.  
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V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali 
strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del 
situacije oz. računa podizvajalca. 

 
17. člen 

Naziv:..................................... 
Vrsta del, ki jih bo za predmetno javno naročilo opravljal podizvajalec: …………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………..….. 
Predmet in količina del: …………… 
Vrednost del:  …………………… 
Kraj izvedbe del…………………………… 
Rok izvedbe del…………………………… 
 
 
13.  PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

18. 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. 
 
 
14.  OSTALA DOLOČILA 
 

19. člen 
V primeru, da dobavitelj: 
 bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je 

v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe 
(razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni 
upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se 
proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali 

 v času trajanja te pogodbe trikrat ne more naročniku zagotoviti naročenih količin materiala v 
dobavnih rokih; 

 dobavlja blago v nasprotju z določili te pogodbe; 

 dobavlja tehnično neustrezno blago oziroma blago, ki ni enako navedenemu v ponudbi ali 
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 drugače krši določila te pogodbe,  

lahko naročnik odstopi od te pogodbe. V tem primeru je dobavitelj dolžan plačati pogodbeno 
kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Naročnik obvesti dobavitelja o 
kršitvah in odstopu od pogodbe pisno. Pogodba preneha veljati takoj po prejemu pisne odpovedi. 
 
Dobavitelj lahko odstopi od pogodbe, če je naročnik v zamudi s plačilom več kot 3 mesece in kljub 
pisnemu opominu dobavitelja ne poravna zapadlih med strankama nespornih obveznosti, o 
čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom. 
 
V kolikor bi dobavitelj odstopil od pogodbe iz drugih razlogov (v celoti ali delno) je naročnik 
upravičen do unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
celotni vrednosti ter bo zahteval povračilo vseh stroškov in druge škode, ki bi jo zaradi odstopa 
dobavitelja imel. 
 
Ne glede na določbe tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od pogodbe. V tem primeru 
mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj en mesec pred nameravanim odstopom. 
 
 

20. 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.  
 
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. 
 
 
15. KONČNE DOLOČBE 
 

21. člen 
Spremembe in dopolnitve pogodbe veljajo le, če jih v obliki dodatka k tej pogodbi podpišeta obe 
pogodbeni stranki. 
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali 
sporazumno, v kolikor to ne bo mogoče pa bodo take spore reševale s pomočjo stvarno 
pristojnega sodišča na sedežu naročnika. 

 
22. člen 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke in pod odložnim 
pogojem, da izvajalec v 10 dneh po podpisu pogodbe predloži garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti skladno s to pogodbo ter podpisano izjavo o lastniški strukturi ponudnika 
v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK), 
uporablja pa se od ________________ dalje.  
 
Pogodba je sestavljena v 4 izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 2 izvoda. 
 
  

 
 
 

 
 
Datum: Datum: 
  
  
DOBAVITELJ:  NAROČNIK: 
_____________________________ KSP Litija d.o.o. 

 
 
_____________________________ 
Direktor 

 
Roman CIGLAR, dipl. ing. str. 
Direktor 

 
 
 
 
Priloge: 
- ponudba dobavitelja 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 prilogo 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 naročila za oddajo naročila male 

vrednosti za »Sukcesivno dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ki je bil 

objavljen na Portalu javnih naročil dne 9.2.2021, številka objave JN 000693/2021-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 

15, 1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru umika ponudbe po zaključenem roku za 
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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 prilogo 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 naročila male vrednosti za »Sukcesivno dobavo vodovodnega in kanalizacijskega 

matriala«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 9.2.2021, številka objave JN 

000693/2021-W01, izročamo naročniku, Javnemu podjetju Komunalno stanovanjsko 

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

ponudbene vrednosti brez DDV, za zavarovanje za 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   
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pogodbe o dobavi vodovodnega materiala, menico unovči. 
 
Menica mora biti plačljiva na prvi poziv. 
 
 
 
Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka dobave 
vodovodnega materiala. 
 
Menica je unovčljiva pri banki 
_________________________________________________, 
 
ki vodi transakcijski račun št. 
___________________________________________________ 
 
 
 
Priloga: menica (na menici mora biti ročno napisana klavzula »BREZ 
PROTESTA«, mora biti ožigosana in podpisana s strani zakonitega zastopnika.) 
 
 
 
 
 
 
kraj:  ___________________ 
 
datum:  ___________________ 
 

žig podpis odgovorne osebe 
 

_____________________ 
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      MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V 
GARANCIJSKI DOBI   

priloga  11 

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

 
 
MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE  

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

oddajo naročila  po postopku naročila male vrednosti za »Sukcesivno dobavo 

vodovodnega in kanalizacijskega  materiala«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil 

dne 9.2.2021, številka objave JN 000693/2021-W01, izročamo naročniku, Javnemu 

podjetju Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 15, 1270 Litija, 

1 (eno) menico v višini 5 % ponudbene vrednosti brez DDV, za zavarovanje za odpravo 

napak v garancijski dobi. Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) 

ponudnika: 
 
naziv ponudnika:    
_________________________________________________________________ 
 
naslov ponudnika:   
_________________________________________________________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
priimek in ime ___________________________kot 
_________________podpis_________________ 
 
 
Potrjujemo, da je/sta podpisnik/a menice pooblaščen/a za podpis menice. 
 
 

Naročnika Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija d.o.o., Ponoviška cesta 

15, 1270 Litija, pooblaščamo, da v primeru ne odpravljenih napak v garancijski dobi, 
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menico unovči. 
 
Menica mora biti plačljiva na prvi poziv. 
 
 
 
Menica je veljavna najmanj trideset (30) dni od navedenega skrajnega roka garancije za 
dobavo vodovodnega materiala, 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  12 

 
 
Sklop 1: ARMATURE IN CEVI (EV zasun, EV zasun za zamenjavo, vgradilna garnitura, kolo za 
zasun, navojni EV zasun, cestna kapa, N kos, FF kos, FFK kos, cevi iz NL, cevi iz PE, EV kos, 
FFR kos, T kos, MMK kos, MK kos, podzemni hidrant, nadzemni hidrant) 

EV zasun z mehkim tesnenjem, zapiralni klin s stranskimi POM vodili. Ohišje je narejeno 
iz nodularne litine GJS-400-15, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin v 
celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega 
jekla ter mora biti tesnjeno z tremi tesnili + zaščitnim obročem proti vstopu nesnage. Vsi 
zasuni so dolžine F4. EV zasuni so od istega proizvajalca kot EV zasuni za zamenjavo. 

EV zasun za zamenjavo z mehkim tesnenjem, zapiralni klin s stranskim POM vodili.  
Ohišje je narejeno iz nodularne litine GJS-400-15, z epoxy zaščito minimalne debeline 
250 mikronov. Prirobnice zasuna so proste / leteče. Poleg EV zasuna morajo biti zraven 
priloženi prirobnici in dva tesnila katera omogočata tesnjenje med ohišjem EV zasuna in 
prirobničnem spoju. Klin v celoti protikorozijsko zaščiten in vulkaniziran. Zasuni morajo 
omogočati krajšanje telesa. S tem zasun omogoča prilagoditev za želeno dolžino. Zasuni 
morajo biti v min. dolžini kot je navedeno v tabeli.  EV zasuni so od istega proizvajalca 
kot EV zasuni F4. 

Vgradilne garniture in kolesa za zasune morajo ustrezati obema vrstama EV zasunov. 
Vgradilne garniture morajo biti teleskopske izvedbe.  
Telo navojnih EV zasunov je narejen iz nodularne litine, klin je polnogumiran. 

Ohišje cestnih kap je narejen iz kompozirnega materiala (poliamid in steklena vlakna ali 
podobno). Pokrovček je iz nodularne litine. Omogočati morajo prilagajanje terenu v višini 
vsaj 20 cm. Odpornost na temparaturo vsaj do 240°C. 

Cevi iz nodularne litine so za pitno vodo in so izdelane v skladu s standardom EN 545. 
Cevi so na notranji strani zaščitene s cementno oblogo, na zunanji strani pa z zlitino 
cinka in aluminija (min. 400 g/m2) ter epoksi zaščito. Cevi so tlačne klase C 40 do DN 
300, DN 350 ter DN 400 je klase C30. Spoj je TYTON. Dolžina cevi je 5,5m 

Vsi fazonski kosi so narejeni v skladu s standardom EN 545. Prirobnice fazonov so po 
standardu EN 1092-2 (DN80 vrtano na 8 lukenj, DN200 vrtano na 12 lukenj). Obojčni 
fazonski kosi imajo TYTON spoj in so opremljeni s tesnili v skladu s standardom EN681-
1. Fazoni so z zunanje in notranje strani zaščiteni z epoksi barvo min. 250 μm. Fazoni 
so narejeni iz materiala nodularne litine in imajo nazivni pritisk PN16. 
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Polietilenske cevi morajo biti izdelane iz materiala PE 80 tlačne stopnje 12,5 bara in v 
skladu s standardom EN 12201. Cevi morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti 
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili.  

Nadzemni hidrant je izdelan in preizkušen v skladu z standardom SIST EN 14384:2005. 
Nadzemni hidranti imajo priključek B2C, cev je iz INOX materiala. Oznaka N pomeni 
nelomljivo izvedbo, L pa lomljivo. Tesnilni elementi so v skladu z EN 681-1, KTW, W270.  

Telo podzemnega hidranta je LTŽ ter zaščiten z epoksi najmanj 250µm. 

Hidravlični ventil mora imeti indikator položaja. Sedež mora biti zaščiten s zlitino kroma 
in niklja, da je odporen na obrabo, korozijo in poškodbe. Ventil mora imeti nerjaveče 
navojne vsadke za priključitev krmilnih elementov, kateri morajo biti vtisnjeni v ohišje 
ventila, kar preprečuje pojavitev korozije. Ločeno nastavljanje hitrosti odpiranja in 
zapiranja. Ventil mora vsebovati filter drobnih delcev s kontrolnim polimernim steklom za 
pregled tekočine v kontrolnem vezju in izpustnim ventilom za spiranje. Vsi notranji deli 
morajo biti dostopni z vrha, za lažje vzdrževanje. Prirobnice so narejene po EN1092. 
Telo in pokrov ventila narejena iz nodularne litine GGG-40. Membrana in tesnila narejena 
iz EPDM. Navojni vsadki, kontrolne cevi, nastavljalec hitrosti morajo biti narejeni iz 
nerjavečega jekla. 

 
 
 
Sklop 2: PRIKLJUČKI, SPOJKE (Vodomerni termo jaški, zasuni, vrtljiva kolesa, spojka dvojna, 
spojka enojna, zobate spojke, univerzalne spojke, reparaturne objemke) 
 
Vodomerni termo jašek - minimalnih dimenzij 600 x 400 x 1000mm zaradi zagotovitve 
ustreznega manipulativnega prostora. Konstrukcija posameznega jaška mora omogočati zaščito 
proti zmrzali do -25°C (poročilo). Ohišje mora biti izvedeno tako, da omogoča zamenjavo LTŽ – 
PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Instalacija mora vsebovati kompletno opremo za 
priključitev (priključni spojki za PE cevi na vtoku in iztoku, dva ravna krogelna ventila (kot npr. 
Kovina Herz težke izvedbe), lovilec nesnage, vodomerni spojki s tesnili ter mesto za 
odzračevanje-T kos s čepom. Ohišje posameznega jaška mora biti izvedeno tako, da omogoča  
prilagoditev višine pri niveliranju površine (-50 do +200mm).  Navedeno nivelacijo je potrebno 
doseči brez posega v spodnji del jaška z instalacijo. Na sredini jaška (približno 50 cm od kote 
pokrova) mora biti plošča, na katero je možno stopiti oziroma odložiti orodje pri menjavi 
vodomera oziroma kakšnega drugega dela instalacije. PE pokrov mora biti iz UV obstojnega 
materiala. Konstrukcija ohišja posameznega jaška mora biti tipska (enaka) za vse dimenzije 
vodomerov od 3/4 ̋  do 6/4 ̋. 
Navrtalni zasun za vgradnjo na ustrezno cev pod pritiskom, z nožasto zaporo. Vrtljiva kolena 
morajo ustrezati ponujenim navrtnim zasunom. Navrtni zasuni za duktil cevi se morajo ponuditi 
s stremeni.  
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PE spojke za alkaten cevi - morajo biti izdelane iz polipropilena ali podobnega materiala, ki 
zagotavlja podobne karakteristike. V spojki mora biti integrirano tesnilo, ki zagotavlja tesnost 
spoja ter integriran nazobčani obroč, ki preprečuje zdrs spojke.  Spojka mora imeti omejevalo 
kot preprečitev pretegovanja matice. Matica mora omogočati, da se v privitem položaju zatakne 
na telo spojke. 

Zobata spojka - spojka mora biti ponujena v paru (2x spojka + 2x leteča prirobnica), vključno s 
tesnilom in vijačnim materialom iz inox materiala zvijačeno v sklop. Nabijalna spojka in leteča 
prirobnica morata biti narejeni iz nodularne litine. 

Univerzalna spojka - Telo spojke in pritezna prirobnica morata biti izdelana iz nodularne litine 
GGG – 45. Vse enojne spojke morajo imeti prirobnico narejeno po standardu EN 1092-2 s tlačno 
stopnjo PN16. Zahtevana tlačna stopnja univerzalnih spojk za vodo je 16 bar. Spojke morajo pri 
montaži omogočati lom na posameznem obojčnem spoju do 8°. Sidra morajo biti izdelana iz 
nerjavečega jekla. Konstrukcija sider mora omogočati enostavno odstranitev le teh, v primeru 
potrebe po fleksibilnem spoju. Ista spojka z istimi sidrnimi elementi se lahko ponovno uporabi 
vsaj 6-krat (npr.: pri tlačnih preizkusih). Spojka se z nespremenjenimi karakteristikami lahko 
uporablja tudi za nadzemno vgradnjo. Spojke morajo biti zaščitene s pokrovi, kateri zagotavljajo 
čistost notranjosti spojke do mesta vgradnje.  

Ohišje reparaturne objemke mora biti izdelano iz nerjavečega materiala AISI 304. Tesnilo 
mora biti odporno na obrabo in staranje. Vijaki morajo biti iz nerjavečega jekla in prevlečeni s 
teflonom. Zaradi zaščite tesnilnih elementov pred UV žarki morajo biti spojke pakirane v ustrezno 
embalažo.  Reparaturne objemke morajo imeti dvojno montažno ročko, za lažjo vgradnjo. 
Reparaturne objemke do premera 200mm morajo biti dolžine min. 200mm, večje pa dolžina min. 
300mm. Ponudnik mora ponuditi tudi možnost izdelave reparaturne objemke po meri, v kolikor 
ima naročnik to potrebo. 

 
 
 
Sklop 3: KANALIZACIJA ( PVC-UK cevi, cevi PE rebraste, jaški, jaški z dvojnim dnom, 
kanalizacijski pokrovi, kompozitni pokrovi) 
 

PVC-UK cevi morajo ustrezati navedeni temenski togosti. Narejene morajo biti v skladu s 
standardom EN 1401-1 - enoslojna cev (iz homogenega materiala). Dolžina cevi je 5m brez obojke.

Rebraste cevi za kanalizacijo morajo ustrezati navedenim materialom in biti narejene v skladu s 
standardom EN 13476. Dolžina cevi je 6m. 



          __________________________________________________________________________________ 

49 

Jaški morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v monolitni ali modularni 
izvedbi  po standardu EN 13598. Jaški morajo vsebovati integrirane vtočne in iztočne priključke. 
Priključevanje gladkih cevi na iztoku posameznega jaška se mora izvesti z obojko priključne cevi, 
na vtoku pa z vstopnim tesnilom (možnost prilagoditve vstopnega kota priključka +/- 5°). Višina 
korita posameznega jaška ne sme biti manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali 
izstopne cevi. Priključevanje hišnih priključkov na obod jaškov mora biti izvedeno z vstopnimi tesnili 
do DN 200. Jaški morajo omogočati krajšanje oziroma nadgradnjo višine za 250 mm. Jaški DN 800 
in DN 1000 se morajo zaključiti s konusom DN 625. 

Jaški z dvojnim dnom morajo biti izdelani iz PE materiala po tehnologiji rotacijskega litja v 
monolitni ali modularni izvedbi po standardu EN 13598 in certificirani za globino podtalnice do 4 m. 
Dno posameznega jaška mora imeti dvojno steno. Sestavljen iz zunanje stene dna jaška ter 
notranje stene koritnice, ki je popolnoma gladka - monolitna. Vmesni prostor med zunanjo steno in 
koritnico mora biti zapolnjen s poliuretansko peno. Višina korita posameznega jaška ne sme biti 
manjša od maksimalne priključne dimenzije vstopne ali izstopne cevi oz. mora biti enaka premeru 
priključne cevi. Jaški morajo biti zaključeni preko škatlasto ojačanega konusa, ki se na zgornji strani 
zaključi z revizijsko odprtino DN 625. 
  
Kanalizacijski pokrovi morajo biti narejeni v skladu s standardom EN 124-2. 

Kompozitni pokrovi morajo biti izdelani v skladu s standardom EN124-5. Izdelani morajo biti 
izključno iz kompozitnih materialov. Pokrovi morajo biti prepustni za radijske valove, ne smejo 
prevajati električne energije ter morajo biti kemijsko in temperaturno odporni (od - 30°C do 150°C). 
Vsi pokrovi morajo biti od istega proizvajalca. Ponujeni pokrovi ne smejo biti težji kot je navedeno 
pri posameznih pozicijah. Kot na primer tip KIO proizvajalca Polieco. 

 
 
 
Sklop 4: VODOMERI 
 

KLASIČNI HIŠNI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 

 
Splošne zahteve: 
 
 Vsi tipi klasičnih hišnih vodomerov so večtokovni, mokre izvedbe  in najmanj metrološki R160H  (MID).  
 
 
 
Več tokovni vodomeri 1''  
 
 nazivni pretok MID Q3: 6,3 m3/h 
 začetni pretok: 15 l/ h 
 maksimalni pretok: 12 m3/h 
 način vgradnje: horizontalno  
 dolžina: 260 mm 
 višina : do 135 mm 
 pred pripravljeni za namestitev induktivnega impulza (1,10,100,1000 l) 
 maksimalni padec tlaka 0,63 bar 
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Več tokovni vodomeri 5/4'' 
 
 nazivni pretok MID Q3:10 m3/h 
 začetni pretok: 15 l/ h 
 maksimalni pretok: 12 m3/h 
 način vgradnje: horizontalno  
 dolžina: 260 mm 
 višina : do 135 mm 
 pred pripravljeni za namestitev induktivnega impulza (1,10,100,1000 l) 
 maksimalni padec tlaka 0,63 bar 
 
 
 
 
 
 
 
 
Več tokovni vodomer 6/4'' 
 
 nazivni pretok MID Q3: 16 m3/h 
 maksimalni pretok: 20 m3/h 
 način vgradnje: horizontalno  
 dolžina: 300 mm 
 višina : do 152 mm 
 pred pripravljeni za namestitev induktivnega impulza (1,10,100,1000 l) 
 maksimalni padec tlaka 0,63 bar 

 
 
 

VOLUMETRIČNI HIŠNI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 

 
Splošne zahteve: 
 
 Volumetrični vodomeri suhim mehanizmom za hladno vodo do 50C° in omogočajo tako horizontalno kot 

vertikalno montažo in v obeh položajih dosegajo najmanj metrološki  R160 (MID).  

 
Volumetrični vodomeri DN 15-1/2" 
 
 nazivni pretok MID Q3: 2,5 m3/h 
 dolžina: 165 mm 
 hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja 
 številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj 
 številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden 

indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja 
 ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera 
 pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja 
 možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje 
 enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera 
 pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe 
 pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka 
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 horizontalna in vertikalna vgradnja 
 na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila 
 
 
Volumetrični vodomeri DN 20-3/4" 
 
 nazivni pretok MID Q3: 4 m3/h 
 dolžina: 190 mm 
 hermetično zaprta ekstra suha številčnica IP68 (steklo-baker) brez možnosti kondenziranja 
 številčnica vrtljiva 360°, vodomer mora imeti začetni pretok 2 litra ali manj 
 številčnica vodomera omogoča odčitek na 1 liter; kljub nameščenemu kompaktnemu oddajniku je viden 

indikator pretoka (zvezdica) zaradi kontrole puščanja 
 ne potrebuje ravnega dela na vstopni in izstopni strani vodomera 
 pred pripravljen za daljinsko odčitavanje na induktivni princip štetja stanja 
 možnost naknadne nadgradnje z modulom za radijsko odčitavanje 
 enostavna montaža ustreznega modula na terenu med delovanjem vodomera 
 pripravljen za montažo modula brez uničenja meteorološke plombe 
 pripravljen za montažo modula s fiksnim vijačenjem na dva vijaka 
 horizontalna in vertikalna vgradnja 
 na iztočni strani vodomera mora biti predpriprava za vgradnjo proti povratnega ventila 

 
 

 

ŠT. INDUSTRIJSKI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 
Izpolnjujejo 
vse pogoje 

 
0 

 
Splošne zahteve: 
 
 Industrijski vodomeri morajo omogočati montažo vertikalno in horizontalno. 

Dosegati morajo najmanj metrološki razred R160H in 63V 

 
 
 
DA 

 
 
 
NE 

 
1 

 
Industrijski vodomer DN 50 
 

 ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS 
 način vgradnje horizontalno ali vertikalno R160H in 63V 
 vrtljiva številčnica za 359 º 
 serijsko številko vidno z vrha jaška 
 pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza na 10 ali 100 ali 1000l ter 

možnost istočasno REED  impulz na 100 l 
 induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 

ali 1000 litrov 
 Hladna voda do 50C° 
 Možnost odčitka najmanj 0,5 litra 
 PN 16 ali več 
 hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker) brez kondenziranja 
 številčnica z črno podlago in belimi številkami - za lažje odčitavanje 
 začetni pretok mora biti najmanj: -DN 50   65l/h 
 dolžina ohišja DN 50-200mm 
 na ali v ohišju nameščen uravnalec pretoka, kar omogoča montažo brez 

ravnega dela pred vodomerom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 
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2 Industrijski vodomer DN 65 
 

 ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS 
 način vgradnje horizontalno ali vertikalno R160H in 63V 
 vrtljiva številčnica za 359 º 
 serijsko številko vidno z vrha jaška 
 pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza na 10 ali 100 ali 1000l ter 

možnost istočasno REED  impulz na 100l 
 induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 

ali 1000 litrov 
 Hladna voda do 50 C° 
 Možnost odčitka najmanj 0,5 litra 
 PN 16 ali več 
 hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker) brez kondenziranja 
 številčnica z črno podlago in belimi številkami - za lažje odčitavanje 
 začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 65  65l/h 
 dolžina ohišja DN 65-200mm 
 na ali v ohišju nameščen uravnalec pretoka, kar omogoča montažo brez 

ravnega dela pred vodomerom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 

 
 
3 

 
Industrijski vodomer DN 80 
 

 ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS 
 način vgradnje horizontalno ali vertikalno R160H in 63V 
 vrtljiva številčnica za 359 º 
 serijsko številko vidno z vrha jaška 
 pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza na 10 ali 100 ali 1000l ter 

možnost istočasno REED  impulz na 100l 
 induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 

ali 1000 litrov 
 Hladna voda do 50C° 
 Možnost odčitka najmanj 0,5 litra 
 PN 16 ali več 
 hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker) brez kondenziranja  
 številčnica z črno podlago in belimi številkami - za lažje odčitavanje 
 začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 80  110l/h 
 dolžina ohišja DN 80-225mm 
 na ali v ohišju nameščen uravnalec pretoka, kar omogoča montažo brez 

ravnega dela pred vodomerom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 

 
 
4 

 
Industrijski vodomer DN 100 
 

 ima certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS 
 način vgradnje horizontalno ali vertikalno R160H in 63V 
 vrtljiva številčnica za 359 º 
 serijsko številko vidno z vrha jaška 
 pred pripravljeni na odvzem induktivnega impulza na 10 ali 100 ali 1000l ter 

možnost istočasno REED  impulz na 100l 
 induktivni senzor omogoča programiranje vrednosti impulza na terenu 10, 100 

ali 1000 litrov 
 Hladna voda do 50C° 
 Možnost odčitka najmanj 0,5 litra 
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 PN 16 ali več 
 hermetično zaprta številčnica IP68 (steklo-baker) 
 številčnica z črno podlago in belimi številkami - za lažje odčitavanje 
 začetni pretok dimenzij mora biti najmanj DN 100 150l/h 
 dolžina ohišja DN 100-250mm 
 na ali v ohišju nameščen uravnalec pretoka, kar omogoča montažo brez 

ravnega dela pred vodomerom 

 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
NE 

ŠT. KOMBINIRANI VODOMERI - OPREMA IN ZAHTEVE NAROČNIKA 
Izpolnjujejo 
vse pogoje 

 
0 

 
Splošne zahteve: 
 
 Enak merilni mehanizem za velikosti 50, 65, 80 in 100 mm 
 Kombinirani vodomeri morajo omogočati montažo vertikalno in horizontalno.  

 

 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
NE 

 
 
 
1 

 
 
 
Kombinirani vodomer dn 50 
 

 imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS. 
 način vgradnje: horizontalno ali vertikalno 
 vrtljivi številčnici: za 359 º 
 zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost 

zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila 
 dosegati moraj najmanj metrološki razred R1000 
 obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju 
 vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega 

induktivnega impulza 
 induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 

 
 
2 

 
Kombinirani vodomer dn 65 
 

 imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS. 
 način vgradnje: horizontalno ali vertikalno 
 vrtljivi številčnici: za 359 º 
 zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost 

zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila 
 dosegati moraj najmanj metrološki razred R2500 
 obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju 
 vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega 

induktivnega impulza 
 induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 

 
 
3 

 
Kombinirani vodomer dn 80 
 

 imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS. 
 način vgradnje: horizontalno ali vertikalno 
 vrtljivi številčnici: za 359 º 
 zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost 

zapisana certifikatu o odobritvi tipa merila 
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 dosegati moraj najmanj metrološki razred R4000 
 obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju 
 vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega 

induktivnega impulza 
 induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu  

 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
NE 

 
 
 
 
 

 
4 

 
Kombinirani vodomer dn 100 
 

 imeti certifikat o tipski odobritvi veljaven v RS. 
 način vgradnje: horizontalno ali vertikalno 
 vrtljivi številčnici: za 359 º 
 zamenljiv mehanizem vodomera: ohišje ostane na merilnem mestu - možnost 

zapisana certifikatuo odobritvi tipa merila 
 dosegati moraj najmanj metrološki razred R6300 
 obtočni vodomer mora biti zaporedno v ohišju 
 vodomerni glavi morata biti pred pripravljeni za montažo enakega induktivnega 

impulza 
 induktivni senzor mora omogočati programiranje vrednosti impulza na terenu  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 

 

 

ŠT. SERVISIRANJE VODOMEROV - ZAHTEVE NAROČNIKA  
Izpolnjujejo 
vse pogoje 

 
1 

 
 Ponudnik mora imeti lastni laboratorij na področju Slovenije  
 Ponudnik mora biti akreditiran za kontrolo vodomerov po pravilnikih: 
 Pravilnik o merilnih instrumentih (Ur.list RS, št. 19 / 2016) anex 3 

MI001:Vodomeri  
 Ponudnik mora imeti za zagotavljanje storitve zaposlenih najmanj 4 ljudi na 

servisu, kontroli in overjanju 
 Ponudnik mora zagotoviti servisiranje in overjanje merilnih vložkov brez ohišja, 

kjer to dovoljuje certifikat o odobritvi tipa. 
 Prevzem vodomerov pri naročniku 
 Razdiranje vodomerov 
 Pranje plastificiranih in peskanje medeninastih ohišij 
 Peskanje in lakiranje pokrova vodomera  
 Lakiranje (peskanih) medeninastih ohišij 
 Menjava regulirnega vijaka na ohišju 

Popraviti priključne navoje na ohišju vodomera 
 Stekla: oprati, poškodovana zamenjati za nova 
 Dostava vodomerov naročniku 
 Lastna zaloga servisiranih vodomerov serviserja ( v naprej pripravljeni ) 
 Vodomeri overjeni v skladu z zakonom 
 Uporabljeni originalni rezervni deli oz. dovoljeni nadomestki v certifikatu 
 Industrijski navadni vodomeri in mali vodomeri dn15-dn 40 morajo imeti stanje 

na številčnici po servisiranju »0«. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
NE 
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6 Nepovratni ventili 

 

ŠT. NEPOVRATNI VENTILI ½'', ¾'', 1'', 6/4''- ZAHTEVE NAROČNIKA  
Izpolnjujejo 
vse pogoje 

 
1 

 
 delovni tlak: PN 10 
 delovna temperatura: 65°C 
 maksimalna temperatura: 90°C za eno uro na dan 
 padec tlaka pri maksimalnem pretoku: 

- ½'' (3,6 m3/h): do 0,4 bar 
- ¾'' (6,4 m3/h): do 0,35 bar 
- 1'' (10 m3/h): do 0,4 bar 
- 6/4'' (39 m3/h): do 1,1 bar 

 materiali: POM, NBR, nerjavno jeklo 

 
 
 
 
 
 
 
 
DA 

 
 
 
 
 
 
 
 
NE 

 
 
Dokazila: 

- Kopija akreditacijske listine 
- Kopija imenovanja 
- Seznam kontrolorjev iz sistema Akreditiranega kontrolnega organa 
- Katalogi novih vodomerov in oddajnikov 
- Cerifikati za nove vodomere 

 
Zahteve: 

- Pred odločitvijo dostaviti 2 vzorca servisiranih in novih vodomerov dimenzije izbere naročnik 
- Odzivni čas največ 1 uro 
- Prevzem in dostava 1 dan 
- Garancija servisiranih  in novih vodomerov 2 leti 

 
 

 


