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Obrazec I.  
 

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 

Spoštovani ponudnik! 
 

Javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. je na Portalu javnih naročil objavila javni razpis 

za  oddajo naročila za »PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA« po 

postopku oddaje naročila male vrednosti s sklenitvijo pogodbe. 

 

Zainteresirane ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe. 

 
Z izbranim ponudnikom bo javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. sklenilo ustrezno 

pogodbo za prevzem blata iz čistilne naprave Nova Gorica za predvideno obdobje od 1. 8. 2018 do 31.7. 
2019. 

 

Razpisna dokumentacija je zasnovana tako, da vam bo v največji meri poenostavila pripravo. Pričakujemo, 
da boste vašo ponudbo pripravili v skladu z razpisno dokumentacijo in nam jo posredovali v roku in na 

način, kot je določen v javnem razpisu. Prav tako smo vam pripravljeni nuditi morebitna dodatna pojasnila. 
 

Z željo, da boste uspešni pri pripravi konkurenčne ponudbe, vas lepo pozdravljamo. 
 

 

 
 Direktor 

 Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.grad. 
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Obrazec II. 
 

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  Z ELEMENTI ZA PRIPRAVO 
PREDRAČUNA  

 

 
1.  Splošno 

 

1.1. Predmet javnega razpisa 

 

Predmet javnega razpisa je prevzem blata iz Centralne čistilne naprave Nova Gorica za predvideno 
obdobje od 1. 8. 2018 do 31.7. 2019 za naročnika in bodočega upravljavca čistilne naprave – javno 

podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. Ocenjena predvidena letna količina blata za prevzem 

je 1050 ton.  
 

Ponudnik mora ponuditi prevzem blata za celotno predvideno količino. Predvideva se prevzem posušenega 
blata iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod (predvidoma od 85% do 97% suhe snovi) v ocenjeni 

količini 900 ton, na zahtevo naročnika se bo lahko prevzemalo tudi dehidrirano blato (od 14% do 25% 

suhe snovi) v ocenjeni količini 150 ton. 
 

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega 
javnega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. 

 
Naročnik ni v ničemer zavezan glede okvirne predvidene količine, temveč bo dejanska količina za prevzem 

odvisna od dejansko nastalih količin. Ponudnik mora pod enakimi pogoji zagotoviti tudi prevzem blata, ki 

bi presegla zgoraj predvidene ocenjene količine oziroma pod enakimi pogoji prevzemati blato tudi v 
primeru manjših količin od ocenjene predvidene letne količine. 

 

1.2. Tehnične specifikacije 

 

VRSTA ODPADKA 
 

Odvečno blato (19 08 05) nastaja pri biološkem čiščenju komunalne odpadne vode v letni količini 60.000 

do 120.000 m3 in vsebnosti suhe snovi cca 1%. Blato se dehidrira in toplotno obdela oz. posuši do 
vsebnosti suhe snovi cca 90%. Končni produkt obdelave blata (posušeno blato) na napravi je higieniziran 

odpadek v obliki pelet s premerom 10 mm in z nasipno težo 350 do 700 kg/m3 in kurilno vrednostjo cca 
12,725 MJ/kg in klasifikacijsko številko 19 08 05. V primeru prevzema dehidriranega blata podatka o 

navedeni kurilni vrednosti in nasipni teži ne veljata. 

Ocenjena predvidena letna količina blata za prevzem je 900 ton posušenega blata sušine od cca 85% do 
97% SS in 150 ton dehidriranega blata sušine od cca 14% do 25% SS. Razmerje med količino suhega in 

dehidriranega blata za prevzem se lahko v času trajanja pogodbe tudi spremeni zaradi narave procesa 
dela na CČN Nova Gorica, kar ne sme vplivati na ceno na enoto za odvoz blata. 

 

Ponudnik mora ponuditi prevzem blata za celotno predvideno količino. Predvideva se prevzem posušenega 
blata (sušine od 85% do cca 97%), na zahtevo naročnika se bo lahko prevzemalo tudi dehidrirano blato 

(sušine od cca 14 do 25 % sušine). 
 

Končni produkt (posušeno blato) se skladišči v dveh kontejnerjih - zabojnikih kapacitete 20m3 - vsak, ki 
sta nameščen na prostem. Predvideva se zamenjava z dvema praznima kontejnerjema  v lasti naročnika. 

Sistem za začasno skladiščenje končnega produkta omogoča odstranitev dveh kontejnerjev hkrati. Pri 

zamenjavi kontejnerjev obvezno sodeluje  tehnično osebje Centralne čistilne naprave Nova Gorica. V 
primeru prevzemanja dehidriranega blata je dolžan izvajalec zagotoviti ustrezne kontejnerje za prevzem 

dehidriranega blata. 
 
Količino odpadka za predelavo ugotavlja izvajalec s tehtanjem na tehtnici, ki ima veljaven certifikat o 

kalibraciji. Tehtalni list, ki ga zagotovi izvajalec/ponudnik, je del dokumentacije za vsako prevzeto pošiljko 
odpadka.  
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Naloga ponudnika je, da bo tekoče - sukcesivno prevzemal in odvažal blato, ki nastaja pri čiščenju 

komunalnih odpadnih voda (v nadaljevanju: blato) na Centralni čistilni napravi Nova Gorica (v 
nadaljevanju: CČN Nova Gorica), poskrbel za nadaljnjo predelavo oziroma odstranjevanje in naročniku 

dostavil ustrezna dokazila.  

 
DINAMIKA PREVZEMANJA ODPADKOV 

 
Odpadek s klas. št. 19 08 05 se prevzema na CČN Nova Gorica – lokacija Vrtojba (Obrtna cona Brežina). 

Odpadek se zbira v dveh 20m3 pokritih zabojnikih s polžem. V primeru prevzema dveh zabojnikov, ob 

prevzemu odpadka, ponudnik isti dan vrne dva prazna zabojnika velikosti 20m3. Štirje zabojniki v lasti 
naročnika so na razpolago ponudniku za čas trajanja pogodbe. 

Perioda odvoza odpadkov je predvidoma na 4 dni. Podana perioda praznjenja je okvirna in se lahko 
spremeni zaradi spremembe obratovanja CČN Nova Gorica. 

 
Izvajalec storitve mora z odpeljanimi kontejnerji z vsebino ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. 

Izvajalec ima možnost voziti 2 kontejnerja naenkrat. Ob prevzemu 2 polnih kontejnerjev poskrbi tudi za 

manipulacijo praznih kontejnerjev in jih postavi na lokacijo polnjenja. 
 

Oddaja odpadka se izvede takoj, ko sta oba kontejnerja napolnjena. Ponudnik lahko po potrebi na svoje 
stroške ter v skladu s predpisi o varnosti pri delu in predpisi o protieksplozijski zaščiti električnih naprav 

predela nakladalno napravo, ki mora funkcijsko odgovarjati predvidenemu načinu odvoza odpadka. Po 

izteku pogodbenega razmerja mora ponudnik na svoje stroške vrniti predelano nakladalno napravo v 
prejšnje stanje. Oddajo odpadka telefonsko ali pisno napoveduje tehnično osebje CČN Nova Gorica. 

Naročnik bo ponudnika obvestil o prevzemu odpadka najmanj 48 ur pred nameravanim prevzemom. Način 
sporočanja bo dogovorjen z izbranim izvajalcem (običajno pisno – elektronska pošta). Naročnik si 

pridružuje pravico do spremembe termina prevzema do 24 ur pred nameravanim prevzemom. 
 

Za vsak prevzem odpadka ponudnik izstavi evidenčni list, le – tega se potrjenega s strani naročnika in 

izvajalca priloži računu. Za vsak prevzem odpadkov ponudnik izstavi tehtalni list, iz katerega je razvidna: 
vrsta in količina prevzetega odpadka in datum opravljene storitve ter ga v roku enega delovnega dne od 

prevzema odpadka izstavi naročniku (osebno, po e- mailu ali fax – u). 
 

Odpadki se prevzemajo od 7.00 do 14.00 ure. 

 
Odzivni čas za prevzem odpadkov je 2 dni od naročila. 

 
Naročnik si pridružuje pravico izvesti test – kontrolo tehtanja posameznega odpadka. 

Ponudnik mora biti registriran za prevoz in zbiranje posameznega odpadka skladno z veljavno zakonodajo 

s tega področja. 
 

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo, ki je potrebna za uspešno izvedbo 
predmeta javnega naročila. Ponudnik mora razpolagati z ustreznim kadrom, ki so izkušeni, strokovno 

usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.  
 

RAVNANJE Z ODPADKOM  

 
Ravnaje z odpadkom in izdajanje evidenčnih listov oz. transportnih listin o prevzemu in predelavi mora 

biti v skladu z veljavno slovensko zakonodajo na področju ravnanja z odpadki.  Možni postopki ravnanja 
z odpadkom se razberejo iz priloženih ocen odpadka, ki jih je izdelal pooblaščeni izvajalec ocene odpadka. 

PRILOGA: Ocena odpadka Eurofinis ERICo Velenje d.o.o. DP 317/08/17 (november 2017) 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo opravil prevzeta dela skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki 

urejajo tovrstno izvedbo del, opravil dela kvalitetno in v roku, skrbel za dobro ime naročnika, upošteval 
zahteve varstva pri delu in upošteval vse varstvene predpise ter dela po tej pogodbi zavaroval tudi proti 

tretji osebi. Zavezuje se, da bo ravnal v skladu z navodili predstavnika naročnika in odgovornih 
nadzornikov občin, inšpekcijskih služb in drugih pristojnih organov in vsa dela in naloge izvajal po 

predhodnem usklajevanju z naročnikom v obsegu razpisanih del. 
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1.3. Način oddaje javnega naročila 

 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 39. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/15 z dopolnitvami; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti. 

 

Ponudnik mora ponuditi vse postavke, ki so navedene v popisu. V primeru, da ponudnik ne ponudi predmet 
javnega naročila v celoti, bo njegova ponudba izločena. 

Naročnik bo na podlagi v nadaljevanju navedenih pogojev in meril izbral ponudnika, s katerim bo sklenil 
pogodbo. 

Naročnik bo sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, ki bo oddal dopustno ponudbo.  

 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe. Ponudniki nimajo pravice zaračunati 

naročniku stroškov za izdelavo ponudbe. 
 

S sklenitvijo pogodbe je postopek javnega naročila zaključen. Vzorec pogodbe je sestavni del te razpisne 
dokumentacije. 

 

V primeru da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov,  pogodbo o izvedbi podpiše vodilni ponudnik. 
Veljavna valuta v ponudbi je evro ( EUR ). 

 
Kot ponudniki v tej razpisni dokumentaciji lahko sodelujejo vsi, ki imajo interes pridobiti javno naročilo in 

ki predložijo svoje ponudbe, pripravljene v skladu z zahtevami naročnika, določenimi v tej razpisni 

dokumentaciji.  

1.4. Pravna podlaga 

 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki 
urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje, ki je predmet javnega 

naročila. 

1.5. Jezik ponudbe 

 

Ponudba in spremljajoči dokumenti morajo biti izdelani v slovenskem jeziku. 
Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da del ponudbe, ki ni predložen v slovenskem 

jeziku, na lastne stroške uradno prevede v slovenski jezik, če ob pregledovanju in ocenjevanju ponudb 

meni, da je to potrebno, ter mu za to določil ustrezen rok, ki ne sme biti krajši od dveh (2) delovnih dni. 
Stroške prevoda nosi ponudnik. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja ponudba oz. uradni 

prevod v slovenskem jeziku.  
 

 

2.0  DOKUMENTI V PONUDBENI DOKUMENTACIJI 
 

2.1 Oblika ponudbe 
 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije ali v obrazce, ki jih izdela ponudnik sam, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od 
priloženih obrazcev. 

 
Izjave ponudnika morajo biti pisne in podpisane s strani ponudnika, ter v kolikor ponudnik uporablja žig, 

morajo biti tudi žigosane. 
 

Naročnikov obrazec ESPD je kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna 

dokumentacija. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD  (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala javnih 
naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ ESPD/, v njega neposredno vnese zahtevane podatke, ga 

natisne ter izpolnjenega in podpisanega predloži v ponudbi. V kolikor ponudnik uporablja žig, obrazec tudi 
žigosa. Ponudnik naročnikov obrazec ESPD uvozi tako, da obrazec (XML datoteko) prenese oz. shrani kot 

samostojen dokument na svoj računalnik (disk oz. drug medij). Tako datoteko je potem možno uvoziti na 

Portal javnih naročil. 
Poslovna skrivnost: 
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Ponudnik mora dokumente oziroma informacije, katere je določil kot poslovno skrivnost v skladu z 
zakonom, ki ureja gospodarske družbe, označiti z ustrezno navedbo (npr. "zaupno"). Ponudnik lahko  v 

ponudbi predložiti sklep, s katerim je določil poslovno skrivnost delov ponudbe, pri čemer pa se podatkov, 
navedenih v drugem odstavku 35. člena ZJN-3 ne more upoštevati kot poslovno skrivnost. V primeru, da 

ponudnik dokumentov oziroma informacij ne bo ustrezno označil, naročnik ne odgovarja za škodo zaradi 

morebitnega razkritja. 
 

2.2 Sestava ponudbe 
 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane izjave oziroma obrazce. 

 
Navedba vseh ponudbenih dokumentov, ki jih mora predložiti ponudnik: 

 
III. OBRAZEC PONUDBE Z GLAVNIMI PODATKI 

IV. DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI  
V. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ  

VI. OBRAZEC PREDRAČUNA 

VII. OSNUTEK POGODBE 
VIII. IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA IN O NEZAVAJUJOČIH PODATKIH 

 
 

3.0  VSEBINA  OBRAZCA PONUDBE  

 
Navedeni so osnovni podatki iz ponudbe. 

 
 

4.0 DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
 

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE 
 
Splošno za točko 4.1 in 4.2: 
 

Naročnik bo ugotavljal sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila, tako da bo preveril, ali 
obstajajo razlogi za izključitev ponudnika navedeni v točki 4.1 tega poglavja, ter ali ponudnik izpolnjuje 

pogoje za sodelovanje, navedene v točki 4.2 tega poglavja. 

 
Kot predhodni dokaz, da ponudnik izpolnjuje vse zahteve iz zgoraj navedenih točk, mora ponudnik v 

ponudbi priložiti izpolnjen enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju 
obrazec ESPD). Poleg tega mora ponudnik v ponudbi predložiti tudi druga dokazila (dokumente ali izjave 

ponudnika), če so le-ta navedena pod posamezno zahtevo.  

 
Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih 

dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. 
 

Če obstaja naročnikova zahteva, koliko stari so lahko dokumenti, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je 
to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. V kolikor ni navedeno ničesar, starost dokumenta ni 

pomembna, odražati pa mora zadnje stanje. Dokumenti morajo ne glede na določeno oziroma zahtevano 

največjo dopuščeno starost vedno odražati zadnje stanje.  
 

 
Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik, so del te razpisne dokumentacije, razen obrazca ESPD, ki je 

kot posebna datoteka dostopen na istem mestu kot ta razpisna dokumentacija. Navodila za pripravo in 

predložitev obrazca ESPD so podana v točki 2.1 (Oblika ponudbe).  
 

Kjer je pod posamezno zahtevo navedena le izjava oz. obrazec ESPD, bo naročnik pri preverjanju ponudb 
pridobil ustrezna dokazila iz dostopnih evidenc, lahko pa ponudnik v ponudbi predloži sam dokazila, s 

katerimi razpolaga (npr. potrdila iz Kazenske evidence, ipd.). 
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Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli med postopkom javnega naročila, vse do podpisa pogodbe, 
ponudnika pozvati k predložitvi dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje navedenih zahtev, predložitvi pooblastil 

za preveritev izpolnjevanja zahtev oziroma podatkov, ter predložitvi podatkov o naslovih, kjer je mogoče 
preveriti izpolnjevanje zahtev oziroma vsega potrebnega za pregled in preveritev ponudb. 

 

Ponudnik lahko izpolnjuje pogoje v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, s podizvajalci ali tako, da 
uporabi zmogljivosti drugih subjektov, pod pogojem, da bo podizvajalec oziroma gospodarski subjekt 

izvedel posel v delu, v katerem bo ponudnik uporabil njegove zmogljivosti in bodo le-te izkoriščene oziroma 
uporabljene pri izvedbi naročila.  

V tem primeru mora podizvajalec oziroma gospodarski subjekt, katerega zmogljivosti bo ponudnik 

uporabil, enako kot ponudnik izpolnjevati zahteve pod točkami 4.1.1, 4.1.2 in 4.1.3. 
V primeru, da podizvajalec ne izpolnjuje vseh navedenih zahtev, bo moral ponudnik v roku, ki ga bo določil 

naročnik, zagotoviti zamenjavo podizvajalca ali zagotoviti, da bo del naročila, ki bi ga sicer izvedel 
podizvajalec, izvedel ponudnik sam.  

 
V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugega subjekta, mora ponudnik v ponudbi predložiti 

dokazilo, da bo zaradi tega imel na voljo sredstva za izvedbo naročila, in sicer pisni dogovor z drugim 

subjektom sklenjen za ta namen, ipd. 
 

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim 
položajem, lahko naročnik zahteva, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo 

javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina ponudnikov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej 

skupini ali drugih subjektov. 
 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 4.3 (Skupna ponudba)  in 
4.4 (Ponudba s podizvajalci) tega dela razpisne dokumentacije. 

 
 

4.1 Razlogi za izključitev 

 

Pri ponudniku ne sme obstajati nobeden od razlogov za izključitev iz te točke oziroma mora izpolnjevati 
vse spodaj navedene zahteve. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te točke (razen točke 4.1.4) mora 

ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD. 
 

4.1.1 Ponudnik niti njegovi predstavniki (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa ponudnika ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) niso bili 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v 

prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt 
sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za 

izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3. 

 
4.1.2 Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, ni imel neizpolnjenih obveznih dajatev in drugih 

denarnih nedavčnih obveznosti, v višini 50 eurov ali več, in sicer v državi, v kateri ima sedež (matična 
država) in državi naročnika (Republiki Sloveniji), če ta ni ista kot država sedeža. 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. 

 
4.1.3 Ponudnik: 

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami, ter  

- mu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega 

organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška 
v zvezi s plačilom za delo. 

Ponudniki morajo priložiti tudi pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za 
gospodarske subjekte in pooblastila za pridobitev potrdil iz kazenske evidence za fizične 

osebe. 
 

4.2 Pogoji za sodelovanje 
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Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahtev iz te 

točke mora ponudnik v ponudbi predložiti obrazec ESPD ter druga dokazila (dokumente ali izjave 
ponudnika), ki so navedena pod posamezno zahtevo. 

 

 
Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
 
4.2.1 Registracija ponudnika 

 

Ponudnik mora biti registriran kot pravni subjekt pri sodišču oziroma drugem pristojnem organu (če gre 
za s.p.); 

 
DOKAZILO: Izjava ali fotokopija izpiska, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika/ vodilnega ponudnika in 

ostalih ponudnikov. 
 

4.2.2 Posebna dokazila za opravljanje dejavnosti 

 
Ponudnik mora imeti veljavna dokazila pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega 

naročila.  
Veljavnost dokazil za opravljanje dejavnosti mora biti najmanj za trajanje veljavnosti pogodbe. Ponudnik 

mora biti za izvedbo predmetnega javnega naročila vpisan v seznam ARSO skladno z Uredbo o odpadkih 

(Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15) (veljavno do konca veljavnosti pogodbe). V kolikor mu veljavnost vpisa 
v seznam ARSO za izbrano obdobje poteče, mora pravočasno urediti veljavnost potrdil in o tem obvestiti 

naročnika. 
 

DOKAZILA: 
4.2.2.1 POTRDILO o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov 

4.2.2.2 POTRDILO o vpisu v evidenco posrednikov odpadkov 

4.2.2.3 POTRDILO o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, iz katerega je razvidna klasifikacijska 
številka za posamezen odpadek, ali namesto potrdila veljavno okoljevarstveno dovoljenje iz katerega 

je razvidna klasifikacijska številka za posamezen odpadek 
 

Zaželeno je, da ponudnik dokazila priloži ponudbi. 

 
V kolikor bo ponudnik del posla opravljal s podizvajalci ali partnerji v skupni ponudbi, mora tudi 

podizvajalec oziroma partner izpolnjevati zgoraj navedena določila za opravljanje svojega dela posla. 
 

 

4.3 Skupna ponudba 
 

Naročnik dopušča možnost predložitve skupne ponudbe.  
 

V primeru skupne ponudbe mora skupina ponudnikov priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi 
naročila  iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila; 

- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe; 
- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti; 

- izjava izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev 
javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; 

- izjava izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije; 

- navedba izvajalcev, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
 

DOKAZILA : 
- Izpolnjen obrazec Podatki o vodilnem ponudniku in ostalih ponudnikih 

- pravni akt o skupni izvedbi naročila 
 

4.4 Ponudba s podizvajalci  
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Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje, pri čemer mu podizvajalca ni potrebno prijaviti, 
razen če izpolnjuje pogoj v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, s podizvajalcem. V primeru prijave 

podizvajalca mora ponudnik v ponudbi predložiti zahtevana Dokazila za podizvajalca, ki so navedena v 
razpisni dokumentaciji. 

 

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, mora: 
– glavni izvajalec (ponudnik) v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
– podizvajalec podati soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca (ponudnika) 

poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (ponudnika), 

– glavni izvajalec (ponudnik) svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 
predhodno potrdil. 

 
V primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo moral glavni 

izvajalec (ponudnik) najpozneje v 60 dneh od plačila računa poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec 

izvedel neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 
Če glavni izvajalec (ponudnik) ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji 

poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 

Dokazila za podizvajalca: v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja podizvajalca(-e), mora v ponudbi 

predložiti naslednje obrazce oziroma  priloge: 
- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), za vsakega podizvajalca posebej, 

pri čemer se izpolnijo točke, ki se vežejo na zahteve iz te razpisne dokumentacije,  ki jih mora izpolnjevati 
podizvajalec, in sicer Del III: Razlogi za izključitev, točke A, B in D.  
Obrazec 4.4.1 – Podatki o podizvajalcu, udeležba podizvajalca in izjava v zvezi z neposrednim plačilom 
Obrazec 4.4.2 – Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo. Prilogo je potrebno 
predložiti samo, če podizvajalec zahteva neposredno plačilo. 
 

4.5 Ponudba tujega ponudnika 

 
Zaželeno je, da zaradi vrste administrativnih ovir pri preverjanju sposobnosti tujega ponudnika, ki bi 

dodatno podaljševale postopek oz. ga nesorazmerno podaljšale, ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki 
Sloveniji, poleg Enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), ki ga 

predložijo v ponudbi,  predložijo tudi ustrezna dokazila , s katerimi dokazujejo izpolnjevanje pogojev. 

Če država članica ali tretja država zgoraj navedenih dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo 
vseh primerov iz zgoraj navedenih točk, jih ponudnik lahko nadomesti z zapriseženo izjavo, če ta v državi 

članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim 
organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v 

državi, v kateri ima ponudnik sedež. 
 

Zaželeno je, da ponudnik predloži dokazila tudi za tuje(-ga) podizvajalca(-e), v primeru, da ponudnik v 

ponudbi prijavi tuje(-ga) podizvajalca(-e) oz. z njim(-i) nastopa na predmetnem javnem naročilu, in sicer 
dokazila, ki se zahtevajo za podizvajalca, pri čemer se smiselno upoštevajo zgornje navedbe. 

 
4.6 Pooblastila 

 

Priložiti je potrebno: 
 

- Obrazec 4.6.1 - Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence - za gospodarske subjekte  
- Obrazec 4.6.2 - Pooblastila za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe 

 
 

5.0     VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ (priloga k točki V): 
Ponudnik mora (izločitveni kriterij) v ponudbi predložiti menico kot garancijo za resnost ponudbe v višini 
1.500,00 EUR z DDV v skladu s priloženim obrazcem . 
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Bianco menica je naslovljena na naročnika in bo v celoti pripadla naročniku v primeru, da ponudnik, ki bo 
izbran kot najugodnejši, ne bo hotel skleniti pogodbe ali naročniku ne bo izročil menice za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe. Trajanje garancije za resnost ponudbe oziroma 
veljavnost le-te mora biti 120 dni od dneva odpiranja ponudb. Izbrani ponudnik je dolžan skleniti pogodbo 
in izročiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 10 % pogodbenega 
zneska, z rokom veljavnosti za dobo trajanja pogodbenih del plus 10 dni. Do tega zneska je naročnik 
upravičen unovčiti garancijo v primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ob izročitvi bianco menice 
se izroči tudi podpisano pooblastilo za unovčenje menic.  
  
Pogodba postane veljavna po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 
Po prejetju menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je naročnik pripravljen ponudniku vrniti 
garancijo za resnost ponudbe. 
 
Dokumenti, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku so : 
5.1    Garancija za resnost ponudbe - menična izjava z menico (priložen obrazec 5.1)  

 
6.0  OBRAZEC PREDRAČUNA (priloge k točki VI) 

 
Priložiti je potrebno izpolnjen, požigosan in podpisan obrazec predračuna.  

 

7.0 MERILA ZA IZBOR 
 

Naročnik bo izbral ponudnika s skupno najnižjo ponudbeno ceno brez DDV. 
 

8.0 OSTALE PRAVICE NAROČNIKA 

 
Naročnik si pridržuje pravico do eventualno manjše ali večje količine blata za prevzem od razpisane 

količine, kar je odvisno od potreb in vremenskih razmer, na kar naročnik nima vpliva. V nobenem primeru 
izbrani ponudnik nima pravice do uveljavljanja odškodnine.  

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi jo ponudniki utrpeli, ker njihova ponudba ni bila sprejeta. 
Naročnik si pridržuje pravico, da v času pred izbiro izvajalca storitve ali sklenitvijo pogodbe, zavrne vse 

ponudbe ali prekine javni razpis brez obveznosti oz. odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi 

sodelovali v postopku javnega razpisa. 
 

 
9.0 VARIANTNE PONUDBE 

 

Variantne ponudbe niso možne. 
 

10.0 ROK VELJAVNOSTI PONUDBE IN TRAJANJE POGODBE 
 

Rok veljavnosti ponudbe je 120 dni od datuma odpiranja ponudb z možnostjo podaljšanja. 
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki, uporablja pa se za obdobje enega leta - okvirno za 

obdobje od 1. 8. 2018 do 31.7.2019 .  

 
Pričetek je odvisen od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Trajanje pogodbe se lahko 

podaljša, če zaradi dolgotrajnosti postopka izbire izvajalca storitve naročnik ne bo uspel pravočasno izbrati 
novega izvajalca storitve. 

 

11.0 POJASNILA K RAZPISNI DOKUMENTACIJI    
 

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na 

osnovi pisnih vprašanj na Portalu javnih naročil. Dopolnitve, spremembe, pojasnila in odgovore bo 

naročnik posredoval na Portalu javnih naročil. Naročnik bo dodatna pojasnila, vezana na razpisno 

dokumentacijo, posredoval najpozneje 3 (tri) dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe, pod pogojem, da 

je bila zahteva poslana pravočasno.  
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Ogled načina prevzemanja odpadka je možen po predhodni najavi na elektronski naslov info@vik-ng.si. 
Upoštevajo se predhodne najave do 7 dni pred rokom za oddajo ponudb. 

 
12.0 SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje 3 (tri) dni pred rokom za oddajo ponudb modificira razpisno 
dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahteve za pojasnila. Tak popravek oziroma 

spremembo bo naročnik posredoval na Portalu javnih naročil. 
 

Modifikacija razpisne dokumentacije manj kot 3 (tri) dni pred oddajo oz. odpiranjem ponudb je obvezno 

povezana s podaljšanjem omenjenih rokov. 
 

13.0 DRUGE OBVEZNOSTI PONUDNIKA 
 

Izbrani ponudnik se obveže, da bo s pogodbo prevzete obveznosti opravil strokovno in kakovostno po 
vseh veljavnih zakonih, sicer odgovarja za vso škodo, ki bi jo imel naročnik zaradi nekvalitetne in 

nepravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti. 

 
Morebitne druge obveznosti ponudnika veljajo le, če so določene v razpisni dokumentaciji. 

 
Izbrani ponudnik bo moral naročniku skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije, v primeru 

da je pogodbena vrednost višja od 10.000,00 € brez DDV, najkasneje v 8 dneh od prejema poziva 

posredovati podatke o ustanoviteljih, družbenikih (vključno s tihimi družbeniki) delničarjih, komanditistih 
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, podatke o gospodarskih subjektih, za 

katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe. 
 

14.0 DOLOČILA V ZVEZI S POGODBO 
 

Osnutek pogodbe mora ponudnik podpisati in v kolikor ponudnik uporablja žig, žigosati. Zaželeno je, da 

ponudnik osnutek pogodbe tudi izpolni. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika naknadno zahtevati 
dopolnitev oz. pojasnitev podatkov v zvezi z osnutkom pogodbe. 

 
Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11, 

v nadaljevanju ZIntPK-UPB2), ter v povezavi s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3, bo moral izbrani 

ponudnik pred sklenitvijo pogodbe predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se 

glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Če 
ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico 

ničnost pogodbe. V primeru, da bo izbrani ponudnik pri izvedbi predmetnega naročila posloval s 

podizvajalcem in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo izvedel podizvajalec, višja od 10.000,00 EUR brez 
DDV, bo moral izbrani ponudnik zgoraj navedene podatke posredovati tudi za podizvajalca.  

V primeru, da izbrani ponudnik zgoraj navedenega ne bo posredoval samoiniciativno, ga bo naročnik 
pozval k predložitvi le-tega. V tem primeru bo rok za predložitev 8 dni od prejema naročnikovega poziva.  

 
Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril, ali obstajajo razlogi iz 35. člena ZIntPK o prepovedi 

poslovanja, zaradi katerih naročnik ne sme poslovati z izbranim ponudnikom ali s prijavljenim 

podizvajalcem, če je vrednost del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu višja od 10.000,00 EUR 
brez DDV.  

 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če ponudnik pogodbe ne bo podpisal in je vrnil naročniku 

v roku 8 delovnih dni od prejema le-te, ali če ne bo v zahtevanem roku predložil izjave oziroma podatkov 

po ZIntPK-UPB2, ali izpolnil drugih morebitnih obveznosti za sklenitev pogodbe, navedenih v tej razpisni 
dokumentaciji, se lahko šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe.  

 
Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni 

višini 10 % pogodbenega zneska v roku 10 dni po podpisu pogodbe, sicer se lahko šteje, da je odstopil 
od ponudbe ter se unovči garancija za resnost ponudbe. Unovčeno bianco menice mora ponudnik 

nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo. 

 

mailto:info@vik-ng.si
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15.0 PRAVNO VARSTVO 
 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko vloži v desetih 
delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, 

informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo 

zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na 
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno 

povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po 
roku za prejem ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru 

se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 

 
Takso v višini 2.000 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka 

SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT 
KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja. 

 
Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri naročniku VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1/b, 5000 NOVA GORICA in sicer neposredno na tem naslovu ali po pošti 

priporočeno s povratnico. 
 

 
16.0 ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

 

Ponudniki morajo ponudbe 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/eJN2. 
 

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. 

 
Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-

CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB 

(www.nlb.si). 
 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 
najkasneje do 07.06.2018 do 08.45 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. 

 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji 

povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=828 

 

Menico in menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik poslati original 
podpisane v pisni obliki po pošti. Poslane morajo biti priporočeno in morajo prispeti do  roka 

za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in 
navedbo »ne-odpiraj« v vložišče naročnika na naslov: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA 

GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA.  
 

17.0  ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=828
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Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 07.06.2018  in se bo 

začelo ob 09.00 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 ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 

Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te 

podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

 

 

 

  

https://ejn.gov.si/mojejn
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Obrazec III.   
 

PONUDBA ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA  

 

Način predložitve ponudbe (ustrezno obkrožite)  

Izjavljamo, da dajemo ponudbo kot sledi :  

a) Samostojno ponudbo, kot samostojen ponudnik; 

b) Skupno ponudbo, kot vodilni partner v skupini ponudnikov; 

c) Ponudbo s podizvajalci 

 

1.  Naziv (ime) ponudnika:       

2.  Naslov ponudnika:       

3.  Matična številka ponudnika:       

4.  Identifikacijska številka ponudnika:       

5.  Transakcijski račun ponudnika:       

6.  Kontaktna oseba ponudnika:       

     - funkcija:       

     - telefon/faks:       

     - elektronski naslov:       

7.  VREDNOST PONUDBE  

7.1 

Vrednost 

ponudbe  

brez DDV 

v EUR       

z besedo       

7.2 DDV v EUR       

 

7.3 

Vrednost 

ponudbe 

z DDV 

v EUR       

z besedo       

8. Rok plačila 30 dni od prejema računa 

9. 
Veljavnost 

ponudbe: 
120 dni od odpiranja ponudb ( z možnostjo podaljšanja )  

 

Ponudnik izpolni, v kolikor nima sedeža v Republiki Sloveniji: 

 

Naš(-a) pooblaščenec(-ka) za vročitve po ZUP v Republiki Sloveniji (RS) je g.(-a).      , stanujoč(-a) 

      (ulica, hišna številka, kraj v RS). 

 

Zakoniti zastopniki ponudnika  

1.       

2.       

3.       

4.       
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Osebe, pooblaščene za podpis pogodbe 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Skupna ponudba 

Ponudniki izpolnijo v primeru, da so predložili skupno ponudbo. 

 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji ponudniki: 

 

Št. Firma ponudnika 

1.       

2.       

3.       

4.       

 

Udeležba podizvajalcev 

Ponudniki izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali s podizvajalci. 

 

Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 

 

Št. Popolna firma podizvajalca 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

Izpolniti je potrebno vsa prazna polja. 

Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik .  

 

Izjavljamo, da so vse navedbe v ponudbi in priloženi dokumentaciji točne. 
 

V                                , dne                    .     

                                                                                     
 Ponudnik: 

 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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IV. DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 
 

 

4.1 OBRAZCI ESPD za vse ponudnike in podizvajalce 

4.2.1 IZJAVA O REGISTRACIJI ALI IZPIS 

4.2.2.1 POTRDILO o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov -zaželeno 

4.2.2.2 
POTRDILO o vpisu v evidenco posrednikov odpadkov-zaželeno 
 

4.2.3.3 POTRDILO o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov-zaželeno 

4.3 
PODATKI O PONUDNIKIH (v primeru skupne ponudbe) IN 

PRAVNI AKT 

4.4.1 
PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN 
IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM ( za vse 

podizvajalce) 

4.4.2 
ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA 
NEPOSREDNO PLAČILO ( za vse podizvajalce) 

4.5. DOKUMENTACIJA ZA TUJE NAROČNIKE 

4.6.1 
POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 

EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE 

4.6.2 
POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 
EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Priloga 4.2.1 
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Ponudnik:  

 

 

 

 

 
Naročnik:   

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 

5000 NOVA GORICA 

 

 

 
Datum: 

 
 

 

IZJAVA 
 

 
V zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-3S/2018, katerega predmet je prevzem blata iz Centralne 

čistilne naprave Nova Gorica izjavljamo, da smo registrirani kot pravni subjekt pri sodišču oziroma drugem 
pristojnem organu (če gre za s.p.) za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.  
 

  
 

 

 
 

 
 

 

 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Zaželena je priloga registracije 

 
 

 
 

 
Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe. 
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Priloga 4.3 
 

 

Ponudnik:  

 

 

 

 

 
 

 

PODATKI O VODILNEM PONUDNIKU IN OSTALIH PONUDNIKIH (v primeru skupne izvedbe 
naročila) za izbiro izvajalca  

 

 

PONUDNIKI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 
 

ponudnik v skupni izvedbi 

naročila (firma in sedež) 

Vrsta del, ki jih bodo 

izvajali* 

Vrednost del, ki jih 

bodo izvajali (v EUR 
z DDV) 

Zakoniti zastopnik ali 

oseba, pooblaščena za 
zastopanje 

 

 
 

   

 

 
 

 

   
 

* vrsta del mora biti identična vsebini pogodbe o skupni izvedbi naročila; 
 

 

 
Ponudnik: 

Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 

 

 

Firma  oz. ime vodilnega ponudnika: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naslov: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakoniti zastopnik ponudnika: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Davčna številka: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Številka transakcijskega računa: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefax: 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

E - mail: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ponudnik v skupnem nastopu: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 

 
 

Ponudnik v skupnem nastopu: 

Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 

 
 

 

 
PRILOGA: Pravni akt o skupni izvedbi naročila  
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Obrazec 4.4.1 

 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM 

PLAČILOM 
 

 

V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga v postopku oddaje javnega naročila z oznako JNMV-
3S/2018, katerega predmet je prevzem blata iz Centralne čistilne naprave Nova Gorica, izjavljamo, 

da nastopamo s spodaj navedenim podizvajalcem, in v nadaljevanju navajamo sledeče podatke: 
 

 

 
PODATKI O PODIZVAJALCU: 

 
 

PODIZVAJALEC  

 

 

 
NASLOV PODIZVAJALCA 

 

 

 

SPLETNA STRAN PODIZVAJALCA 

 

 

 

ELEKTRONSKI NASLOV PODIZVAJALCA 

 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA 

 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV 

 

 

 

TRANSAKCIJSKI RAČUN 

 

št.: 

odprt pri: 

(ni potrebno navesti, če podizvajalec ne zahteva 
neposrednega plačila s strani naročnika) 
 
 

KONTAKTNA OSEBA 

 

 
 

TELEFON / MOBILNI TELEFON 

 

 
 

ZAKONITI ZASTOPNIK 
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PREDSTAVNIKI PODIZVAJALCA: (navesti vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa podizvajalca ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem): V 
primeru več oseb, dodati vrstice v tabeli. 
 

Ime in  

priimek: 

Naslov: Datum rojstva: Kraj, občina in 

država rojstva: 

EMŠO: 

 
 

    

 
 

    

 

 

    

 
 

    

 
 

IZJAVA O (NE)PREPOVEDI POSLOVANJA Z NAROČNIKOM: 

 
Izjavljamo, da podizvajalec ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu na podlagi tega člena ni prepovedano 
poslovanje z naročnikom. 

(Izjava se upošteva le v primeru, da bo podizvajalec izvedel del naročila v vrednosti višji od 10.000,00 
EUR brez DDV.) 
 

 
UDELEŽBA PODIZVAJALCA: 

 
V ponudbi je podizvajalec _____________________________ (naziv) v skupni vrednosti ponudbe za 

_____ (navesti sklop) udeležen v vrednosti _____________ EUR oziroma ______% ponudbene vrednosti 

tega sklopa, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal/izvedel:  
 

_________________________________________________________________________ 
(navesti vsako vrsto del, ki jih bo izvedel in vsako vrsto blaga, ki ga bo dobavil) 
 
 
IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM: 

Podizvajalec: (ustrezno obkrožiti) 
 

a) Skladno z Zakonom o javnem naročanju ZAHTEVA neposredno plačilo s strani naročnika. 

 
b) NE ZAHTEVA neposerednega plačila s strani naročnika. 

 
 
 
OPOMBA: V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira ali natisne v več izvodih. V primeru 
več sklopov, se podatki glede udeležbe podizvajalca navedejo za vsak sklop, v katerem je udeležen 
podizvajalec, posebej (razdelek "UDELEŽBA PODIZVAJALCA" se kopira). 
 

 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 
Žig in podpis: 
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Obrazec 4.4.2 
 

 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO 

 
 

 
PODIZVAJALEC: (naziv, naslov, matična številka) 
_________________________ 

_________________________ 
_________________________ 

 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

V zvezi z javnim naročilom z oznako JNMV-3S/2018, katerega predmet je prevzem blata  z Centralne 

čistilne naprave Nova Gorica, v primeru, da bo ponudnik ____________________________ 
________________ (naziv ponudnika; v nadaljevanju ponudnik) izbran kot najugodnejši na predmetnem 

javnem naročilu ter bo naročnik Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA 
GORICA z njim sklenil pogodbo, zahtevamo in soglašamo, da naročnik – pogodbena stranka po 

predmetnem javnem naročilu namesto ponudnika poravna našo terjatev do ponudnika neposredno nam. 

 
 

 
 

 
 

Opomba: Obrazec morajo predložiti le ponudniki, ki bodo predmetno naročilo izvajali s podizvajalci, za 
tiste podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo, in sicer mora soglasje izpolniti, podpisati in žigosati 
podizvajalec. Obrazec se glede na število podizvajalcev fotokopira ali natisne v več izvodih. 
 
 

 

 
 

 
 

 

Kraj in datum: PODIZVAJALEC: 
  

Žig in podpis: 
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Obrazec 4.6.1 

 
 

 
 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE 

SUBJEKTE 
 

 

      /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. 
junija 1b, 5000 NOVA GORICA da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega 

naročila z oznako JNMV-3S/2018, katerega predmet je prevzem blata iz Centralne čistilne naprave 
Nova Gorica, v kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence.  

 

Podatki o pravni osebi: 

Polno ime pravne osebe:       

Sedež pravne osebe:       

Občina sedeža pravne osebe:       

Matična številka pravne osebe:       

 
 

 
 

 
Datum:             Žig in podpis pooblaščene osebe 

Kraj:               

 
       __________________________________  

 
  



 
   
 Stran 24 

Obrazec 4.6.2 
 

 
 

 

 
 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 

 

 
      /naziv pooblastitelja/ pooblaščam naročnika Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. 

junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje 
javnega naročila z oznako JNMV-3S/2018, katerega predmet je prevzem blata iz Centralne čistilne 

naprave Nova Gorica, v kazenski evidence RS pridobi potrdilo iz predmetne evidence. 

 

Moji osebni podatki so naslednji: 

 

Ime in priimek:       

EMŠO:       

Datum rojstva:        

Kraj rojstva:       

Občina rojstva:       

Naslov stalnega/začasnega bivališča: 

- (ulica in hišna številka):       

- (poštna številka in pošta):       

Državljanstvo:       

Moje prejšnje osebno ime se je glasilo:       
 

 
 

 
Kraj:              Podpisnik:       

Datum:           

(podpis pooblastitelja) 
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V. VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ 
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obrazec 5.1 

 
 

Garancija za resnost ponudbe – MENIČNA IZJAVA 
 

 
PONUDNIK  

_________________________________  

_________________________________  
( ime in sedež izdajatelja menice)  

V/na ________________________________  
Dne_________________________________  

(kraj in datum izdaje menične izjave)     

 
1. Izdajatelj menice........................................................................................................, kandidira 

kot ponudnik na razpisu za oddajo javnega naročila za prevzem blata iz Centralne čistilne naprave 
Nova Gorica objavljenega na portalu javnih naročil  dne…………..pod številko objave JN…………., ki ga 

kot naročnik izvaja družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 
1b, 5000 NOVA GORICA. 

Kot ponudnik izročamo naročniku kot garancijo za resnost ponudbe : 

1 (eno) bianko menico, plačljivo na prvi poziv z oznako "brez protesta", ki jo je podpisala pooblaščena 
oseba: 

..................................................... ............................... .............................. 
(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija pooblaščene osebe) (podpis pooblaščene osebe) 

2. S podpisom te izjave pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, 

Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA, da izpolni bianko menico v znesku: 1.500,00 EUR z DDV in vse 
druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi menico v primeru, da bomo kot ponudnik 

odstopili od ponudbe po preteku roka za oddajo ponudb ali po prejemu obvestila o izbiri ponudnika, v 
primeru da ne bomo hoteli dopolniti formalno nepopolne ponudbe v delih v katerih jo je mogoče dopolniti, 

ali ne bomo dali soglasja k odpravi računske napake, oziroma v primeru, da kot izbrani ponudnik ne bomo 
podpisali in naročniku predložil podpisane pogodbe v roku določenem z razpisno dokumentacijo, ali po 

naši krivdi iz kateregakoli drugega razloga pogodba ne bi bila sklenjena. 

Izdajatelj menice izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianko menica tudi v primeru 
spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja. 

3. Pooblaščamo družbo VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 
1b, 5000 NOVA GORICA, da menico domicilira 

pri....................................................................(navedba banke), ki vodi naš transakcijski račun 

št........................................................, ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki v času unovčenja 
menice vodi naš transakcijski račun, ter jo unovči v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem 

računu pri katerikoli poslovni banki, kjer imamo oziroma bomo imeli odprt transakcijski račun. 
NALOG ZA PLAČILO MENICE 

4. S podpisom te menične izjave dajemo nepreklicno pooblastilo poslovni banki navedeni v tretji točki te 

menične izjave, oziroma dajemo nepreklicno pooblastilo vsaki poslovni banki oziroma drugi osebi, ki v 
času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega denarnega dobroimetja na 

transakcijskem računu izplača menico, ki jo predloži družba VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA 
d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 NOVA GORICA. 

Ta izjava velja do datuma izteka veljavnosti ponudbe ( 120 dni od odpiranja ponudb ) to je 
do................................................ . 

 

 
................................................  

(podpis zakonitega zastopnika in žig)  
Priloge:  

- 1x bianko menica  
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PRILOGA VI. 

         

          

          

PONUDBENI PREDRAČUN ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE 

NOVA GORICA 

          

  Ponudbeni predračun številka: _______________________________ 

          

1. 
Blato (mulji) iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod 19 08 05 (od 85% do 
97% suhe snovi) - POSUŠENO BLATO 

  

cena brez DDV na enoto 
  

EUR/ tono 

količina 900 ton 

Znesek za postavko 1.   EUR 

2. 
Blato (mulji) iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod 19 08 05 (od 14% do 

25% suhe snovi) - DEHIDRIRANO BLATO 

  

cena brez DDV na enoto 
  

EUR/ tono 

količina 150 ton 

Znesek za postavko 2.   EUR 

  

vrednost ponudbe brez DDV 
  

EUR 

DDV 9,5 % 
  

EUR 

vrednost ponudbe z DDV 
  

EUR 

z besedo 
  

          

V tabeli so navedene le predvidene količine za prevzem, ker zaradi specifičnosti potreb javnega 
podjetja točne količine ni mogoče predvideti. Odstopanja dejanskih količin od predvidenih so lahko 

navzgor ali navzdol, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. Zaradi teh 
odstopanj naročnik ne prevzame nikakršne odgovornosti. 

          
Ponudnik mora izpolniti tabelo predračuna . 

Ponudnik mora navesti cene in končno vrednost ponudbe v eurih brez ddv in z vključenim ddv. Cene 
morajo biti izražene v eurih in zaokrožene na (2) dve decimalni mesti. 

 

Cena na enoto brez DDV je fiksna in se v času trajanja pogodbe ne spreminja. V primeru nastale davčne 
spremembe lahko izvajalec spremeni cene (vrednost ponudbe z DDV) v višini nastale davčne spremembe. 
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           PRILOGA VII. 

 
 

 
NAROČNIK: 

VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d., Kromberk,  
Cesta 25. junija 1b,  5000 Nova Gorica,  ki jih zastopa  

direktor Miran LOVRIČ, univ. dipl.inž.grad.,  
 
matična številka : 1550144 

identifikacijska številka za DDV: SI 91503027 
 

in 
 

IZVAJALEC STORITVE (PREVZEMNIK): 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ki ga zastopa direktor_______________________. 

matična številka:  

identifikacijska številka za DDV:  
 

skleneta  
 

 

POGODBO 
 

  
ZA PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA 

 
 

I. PREDMET POGODBE 

 
1. člen 

 
Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa za 

oddajo naročila PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA po postopku za 

oddajo naročil malih vrednosti, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št.____________________  
dne _____________ in v katerem je naročnik, na podlagi pogojev in meril, objavljenih v razpisni 

dokumentaciji, izbral prevzemnika za blato. 
Predmet te pogodbe je prevzem blata iz Centralne čistilne naprave Nova Gorica, ki je locirana v Vrtojbi in 

sicer za obdobje enega leta - predvideno obdobje od 1.8.2018 do 31.7.2019. 
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec storitve pa izvaja prevzem blata iz Centralne čistilne naprave 

Nova Gorica. Izvajalec storitve bo tekoče prevzemal blato, ki nastaja pri čiščenju komunalnih odpadnih 

voda (v nadaljevanju: blato) na Centralni čistilni napravi Nova Gorica (v nadaljevanju: CČN Nova Gorica) 
– lokacija Vrtojba, poskrbel za nadaljnjo obdelavo - ravnanje in naročniku dostavil ustrezna dokazila. Blato 

se prevzema v 20m3 kontejnerjih, ki so v lasti naročnika. Izvajalec storitve mora z odpeljanimi kontejnerji 
z vsebino ravnati v skladu z veljavno zakonodajo. V primeru prevzemanja dehidriranega blata je dolžan 

izvajalec zagotoviti ustrezne kontejnerje za prevzem dehidriranega blata. 

 
V primeru, da v času veljavnosti pogodbe pride do sprememb statusa za prevzem blata, morebitnih drugih 

načinov prevzema blata ali drugih morebitnih sprememb pogodbeni stranki soglašata, da skleneta 
ustrezen aneks k pogodbi glede na spremenjene okoliščine.  

 

Izvajalec storitve se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v 
dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.  
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Predmet naročila je prevzem blata na zahtevo naročnika, ki pa ga naročnik ne more vnaprej količinsko 
natančno določiti. Količina blata za prevzem navedena v dokumentaciji je okvirna.  

 
Naročnik skladno z določili razpisne dokumentacije ni v ničemer zavezan glede doseganja okvirno 

predvidene količine blata za prevzem. Naročnik si pridržuje pravico do eventualno manjše ali večje količine 

blata za prevzem od razpisane količine, kar je odvisno od potreb in vremenskih razmer, na kar naročnik 
nima vpliva. V nobenem primeru izvajalec storitve nima pravice do uveljavljanja odškodnine.  

 
S podpisom te pogodbe izvajalec storitve izrecno jamči, da bo pod enakimi pogoji naročniku prevzemal 

tudi manjše ali presežene količine blata, ki se razlikujejo od okvirno določene količino navedene v razpisni 

dokumentaciji. 
2. člen 

 
Naročnik s podpisom te pogodbe pooblašča izvajalca storitve, da v njegovem imenu in za njegov račun 

ureja, vodi, vlaga in podpisuje evidenčne liste. 
 

 II. POGODBENA VREDNOST IN CENE 

 
3. člen 

 
Pogodbena cena se določa na enoto prevzema blata, to je v eurih za tono in kot je to razvidno iz 

ponudbenega predračuna.  

          

1. 
Blato (mulji) iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod 19 08 05 (od 85% do 

97% suhe snovi) - POSUŠENO BLATO 

  

cena brez DDV na enoto 
  

EUR/ tono 

količina 900 ton 

Znesek za postavko 1.   EUR 

2. 
Blato (mulji) iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih vod 19 08 05 (od 14% do 

25% suhe snovi) - DEHIDRIRANO BLATO 

  

cena brez DDV na enoto 
  

EUR/ tono 

količina 150 ton 

Znesek za postavko 2.   EUR 

  

vrednost ponudbe brez DDV 
  

EUR 

DDV 9,5 % 
  

EUR 

vrednost ponudbe z DDV 
  

EUR 

z besedo 
  

          

V tabeli so navedene le predvidene količine za prevzem, ker zaradi specifičnosti potreb javnega 

podjetja točne količine ni mogoče predvideti. Odstopanja dejanskih količin od predvidenih so lahko 
navzgor ali navzdol, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. Zaradi teh 

odstopanj naročnik ne prevzame nikakršne odgovornosti. 
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Cene so fiksne do konca trajanja pogodbe. V primeru nastale davčne spremembe lahko izvajalec spremeni 
cene (vrednost ponudbe z DDV) v višini nastale davčne spremembe. 

Cena mora vključevati vse stroške (prevzem odpadkov, transport, končna obdelava odpadka, manipulacija 
s kontejnerji  na lokaciji prevzema ...) procesiranja odpadka oz. vse stroške, ki jih bo ponudnik imel pri 

opravljanju naročene storitve. 

 
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v ponudbi navedene vrednosti 

naročila in razpisanih količin, če bi bila to posledica zmanjšanja potrebe iz objektivnih razlogov, ki so 
vezani na potrebo naročnika po dobavi. 

Izvajalec storitve se zaveže, da bo zaradi potreb naročnika prevzemal  tudi presežene oziroma zmanjšane 

količine.  
 

 
III. PLAČILNI POGOJI 

 
4. člen 

 

Naročnik mora plačati račun v roku 30 dni od prejema računa. 
S soglasjem izvajalca storitve lahko naročnik poravna račun tudi s kompenzacijo, asignacijo ali cesijo. 

Na računu je potrebno obvezno navesti številko JN in številko pogodbe. 
 

5. člen 

 
V primeru zamude pri plačilu, bo izvajalec storitve zaračunal naročniku zakonite zamudne obresti od dneva 

zapadlosti računa do plačila računa. 
 

6. člen 
 

Določila v zvezi s podizvajalci veljajo le v kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci. 

 
Izvajalec storitve pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Izvajalec storitve je podizvajalca(-

e) navedel v ponudbi, predloženi na javno naročilo, ter je zanj(-e) v ponudbi predložil podatke v skladu z 
Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3). 

  

Za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo z izjavo »Zahteva podizvajalca in soglasje podizvajalca za 
neposredno plačilo«, izvajalec storitve pooblašča naročnika, da na podlagi računa, potrjenega s strani 

izvajalca, izvede neposredno plačilo podizvajalcu.  
 

Za podizvajalca, ki ne zahteva neposrednega plačila v skladu z ZJN-3, bo naročnik izvajalca pozval, da 

pošlje naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za del 
predmeta javnega naročila, ki ga je podizvajalec izvedel neposredno povezano s predmetom javnega 

naročila. Izvajalec storitve mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročnika 
izvajalcu storitve. V primeru, da izvajalec storitve naročniku v navedenem roku ne posreduje izjav iz tega 

odstavka, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 
prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 

 

Izvajalec storitve se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca ali vključitve novega  
podizvajalca, v 5 dneh po spremembi, o tem podal pisni predlog oziroma obvestilo naročniku, kateremu 

bo priložil Dokazila za podizvajalca iz razpisne dokumentacije javnega naročila. Naročnik poda soglasje ali 
zavrnitev skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 v roku 10 dni od prejema predloga oziroma 

obvestila izvajalca storitve.  

 
Če naročnik ugotovi, da predmet pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko 

odstopi od pogodbe. 
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IV. OBRAČUN PREVZEMA BLATA 
 

7. člen 
 

Meritve prevzetega blata se izvajajo na osnovi razlike v tehtanju polnega in praznega vozila po tehtalnih 

listih.  
Za obračun prevzema blata se uporabljajo podatki evidentirani na tehtalnem listu, ki je potrjen s strani 

izvajalca storitve in naročnika. 
Evidenca količine odpeljanega blata se vodi tekoče, potrjuje pa z obojestranskim podpisom spremnih 

dokumentov (prevoznice, tehtni in evidenčni listi) s strani pooblaščene osebe naročnika in izvajalca. 

Izvajalec je zadolžen, da v roku enega delovnega dne od prevzema blata naročniku dostavi tehtalne in 
evidenčne liste.  

Izvajalec storitve bo prevzeto blato obračunaval mesečno (zbirni račun) za pretekli mesec tako, da bo 
naročnik račun, skupaj z obojestransko potrjeno spremno in dokazno dokumentacijo,  prejel najkasneje 

do 10. dne v mesecu za pretekli mesec. Obračunsko obdobje šteje od prvega do zadnjega dne v mesecu. 
Naročnik lahko ugovarja plačilu storitev in sicer v roku petnajst dni po prejetem računu, če reklamira 

kvaliteto ali obseg dobavljenega blaga. 

 
 

V. REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE 
 

8. člen 

 
Naročnik lahko svoje pritožbe in reklamacije v zvezi s pogodbo in izvajanjem le-te poda v pisni obliki, 

izvajalec storitve pa je nanje dolžan pisno odgovoriti najkasneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od prejema.   
Ko naročnik poda reklamacijo jo je izvajalec storitve dolžan takoj obravnavati in odpraviti pomanjkljivosti. 

Če to ni mogoče, se naročnik in izvajalec storitve dogovorita o morebitni odškodnini ali zmanjšanju zneska 
v računu, ki ga predloži izvajalec storitve. 

 

Naročnik bo morebitne pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe in prevzemom blata sporočal izvajalcu 
storitve pisno. 

V primeru, da naročnik in izvajalec ne najdeta skupne rešitve ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopiti od pogodbe. 

 

Naročnik ima prav tako pravico takoj odstopiti od pogodbe in unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v primeru, da izvajalec na zahtevo naročnika, ne prevzame blata v dogovorjenem 

roku za prevzem. Naročnik o neizvedeni storitvi obvesti izvajalca preko elektronske pošte oziroma SMS 
sporočilom.  

 

 
VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA STORITVE 

 
9. člen 

 
Izvajalec storitve se obvezuje, da bo prevzemal blato naročniku na način in pod pogoji določenimi s 

podpisano pogodbo in vsemi veljavnimi predpisi, ki urejajo prevzem blata (odpadkov). 

  
Izvajalec storitve se obvezuje, da bo v primeru nezmožnosti kontinuiranega prevzema ali večjih težav v 

zvezi z prevzemom na katere lahko vpliva izvajalec storitve o tem urgentno obvestil skrbnika pogodbe.  
 

Izvajalec storitve se zaveže tudi, da bo: 

 opravil prevzemanje blata na lokaciji CČN Nova Gorica (lokacija prevzema Vrtojba) in uredil 
ustrezno ravnanje z blatom, 

 upošteval podane specifikacije ocene odpadka (19 08 05) s strani naročnika,  
 opravil prevzeta dela skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo tovrstno 

izvedbo del, 
 storitve opravljal kvalitetno in najkasneje v 48 urah po pozivu naročnika oz. v skladu z dogovorom 

z naročnikom, 
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 upošteval zahteve varstva pri delu in upošteval vse varstvene predpise, ter dela po tej pogodbi 
zavaroval tudi proti tretji osebi, 

 kontejnerje oziroma posode za odvoz blata, ki so v lasti naročnika, redno vračal nepoškodovane,  
 na lastne stroške in na poziv naročnika pravočasno priskrbel predložil vsa potrebna dovoljenja in 

dokumente za izvajanje storitev po tej pogodbi, 

 ravnal v skladu z navodili predstavnika naročnika in odgovornih nadzornikov občin, inšpekcijskih 
služb in drugih pristojnih organov., 

 vodil evidenco o vrsti in količini prevzetega blata ter o načinu njihovega deponiranja in obdelave, 
ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku,   

 vsa dela in naloge izvajal po predhodnem usklajevanju z naročnikom v obsegu razpisanih in 

dogovorjenih del, 
 vse povzročene poškodbe naprav, vodov in privatne lastnine popravil na lastne stroške, 

 varoval poslovno tajnost naročnika in njegovih partnerjev kakor tudi tajnost vseh gradiv in ostalih  
informacij ter skrbel za dobro ime naročnika 

 
 

VII . OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 
10. člen 

 
Naročnik se obvezuje, da bo zagotavljal konstanten prevzem blata (razen v primerih višje sile) in redno 

plačeval vse izstavljene račune na način in pod pogoji, določenimi s to pogodbo. 

 
Naročnik se zaveže, da bo : 

• izvajalca storitve obveščal o predvidenih količinah in dnevih odvoza blata, 
• izvajalcu storitve omogočil dostop do kontejnerjev za prevzema blata iz CČN Nova Gorica, 

• obveščal izvajalca storitve morebitnih zastojih za prevzem na CČN Nova Gorica, 
• zagotavljal, kolikor mu tehnološki proces dopušča, čim večjo napolnjenost kontejnerjev suhega 

blata za odvoz 

• pravočasno obveščal izvajalca storitve o nastalih spremembah glede prevzema blata 
 

 
VIII. OBVESTILA, POOBLAŠČENE OSEBE 

 

11. člen 
 

Obvestila med pogodbenima strankama bodo veljavna, če bodo poslana po e-pošti, faksu ali pošti.  
 

Pooblaščena oseba  izvajalca storitve:_____________________________ 

Pooblaščena oseba naročnika:_____________________________ 
 

 
IX. VIŠJA SILA 

 
12. člen 

 

Kot višja sila se za izvajalca storitve in naročnika štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj 
elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče odpraviti, se jim 

izogniti ali odvrniti, v nadaljevanju besedila višja sila. Nastop višje sile oprošča pogodbeni stranki 
obveznosti iz te pogodbe za čas trajanja višje sile in odpravo posledic le-te, prav tako ju oprošča obveznosti 

plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile. 

Pogodbeni stranki ne odgovarjata za škodo, ki bi nastala kot posledica delovanja višje sile oz. vzrokov, na 
katere nastanek in delovanje nista mogla vplivati. 

Primere višje sile in njihovo trajanje ugotavlja posebna komisija, sestavljena iz predstavnikov pogodbenih 
strank.   

 
 

X. POSLOVNA SKRIVNOST 
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13. člen 
 

Izvajalec storitve se zavezuje, da bo vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije, in druge 
podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja, ohranjal kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbe. 

 

Izvajalec storitve zaradi kršenja poslovne skrivnosti po tej določbi odškodninsko odgovarja za 
premoženjsko in nepremoženjsko škodo in sicer za nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij, ki so 

bili označeni kot poslovna skrivnost in tistih podatkov in informacij, za katere bi izvajalec lahko in moral 
vedeti, da so poslovna skrivnost oziroma da z nepooblaščenim širjenjem takih podatkov lahko povzroči 

škodo.  

 
Pogodbeni stranki lahko s pisnim dogovorom določijo izjeme od te določbe. 

 
 

XI. TRAJANJE POGODBE 
 

14. člen 

 
Ta pogodba začne veljati, ko jo podpišeta obe stranki, uporablja pa se okvirno za obdobje od 1. 8. 2018 

do 31.7.2019.  
 

Pričetek je odvisen od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Trajanje pogodbe se lahko 

podaljša, če zaradi dolgotrajnosti postopka izbire izvajalca storitve naročnik ne bo uspel pravočasno izbrati 
novega izvajalca. 

 
Naročnik ima pravico, da lahko prekine pogodbo s trimesečnim odpovednim rokom. 

 
 

XII. FINANČNO ZAVAROVANJE 

 
15. člen 

 
Garancija za resnost ponudbe je naslovljena na naročnika in bo v celoti pripadla naročniku v primeru, da 

ponudnik, ki bo izbran kot najugodnejši, ne bo hotel skleniti pogodbe ali naročniku ne bo izročil bianco 

menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 10 dni po podpisu pogodbe.  
V roku trajanja garancije za resnost ponudbe, je izbrani ponudnik dolžan skleniti pogodbo in izročiti bianco 

menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skupni višini 10 % pogodbenega zneska. V primeru 
unovčitve bianco menice mora ponudnik le to nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo. 

 

 
XIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN KRŠITEV DELOVNE, OKOLJSKE ALI SOCIALNE 

ZAKONODAJE 
 

16.  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.  

 
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno 

odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi 
javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 
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XIV. KONČNE DOLOČBE 
 

17. člen 

 
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se smiselno uporabljata razpisna dokumentacija naročnika in 

ponudba izbranega ponudnika v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran, in 
določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje materiala iz te pogodbe. 

 

18. člen 
 

Stranki si bosta prizadevali sporazumno in prijateljsko reševati morebitna nesoglasja, ki bi nastala iz te 
pogodbe. 

V primeru, da to ne bi bilo mogoče, je za reševanje spora pristojno sodišče v Novi Gorici. 
 

19. člen 

 
V primeru nastopa okoliščin, ki predstavljajo spremembe bistvenih elementov te pogodbe in jih podpisnika 

pogodbe sporazumno ugotovita, izvajalec storitve in naročnik skleneta aneks k tej pogodbi. 
 

 

20. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4 ) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih  
prejme dva (2) izvoda izvajalec in dva (2) izvoda naročnik. 

 
                                                                                         ŠT. JN:  

 

Številka: _____________                                                     Številka: _______________ 
____________ , dne ______________                 ____________, dne _____________ 

 
izvajalec storitve:                naročnik: 

                                                                                         VODOVODI IN KANALIZACIJA 

                 NOVA GORICA d.d. 
Direktor:                Direktor: 

                 Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.grad.                        
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PRILOGA VIII. 
Ponudnik:  

 

 

 

 
Naročnik:   

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 

5000 NOVA GORICA 

 

Datum: 
I Z J A V A 

 

IZJAVLJAMO, da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega 
naročila PREVZEM BLATA IZ CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE NOVA GORICA in smo v primeru, 

da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pripravljeni skleniti pogodbo. 
 

IZJAVLJAMO, pod kazensko in materialno odgovornostjo, da so vsi podatki v  ponudbi resnični in 
nezavajajoči. 

 

S TO IZJAVO PREVZEMAMO OSEBNO ODGOVORNOST, da smo dali resnične podatke in 
verodostojne listine. 

 
 

 

 
 

 

 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
Obrazec izpolni ponudnik ali vodilni ponudnik . 
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Kontrolni list: 
PRILOŽENE SO NASLEDNJE PRILOGE ( ni potrebno izpolniti v ponudbi): 

 

III. OBRAZEC PONUDBE  

4.1 OBRAZCI ESPD za vse ponudnike in podizvajalce  

4.2.1 IZJAVA O REGISTRACIJI ALI IZPIS  

4.2.2.1 
POTRDILO o vpisu v evidenco prevoznikov odpadkov -
zaželjeno 

 

4.2.2.2 
POTRDILO o vpisu v evidenco posrednikov odpadkov-zaželjeno 

 
 

4.2.2.3 POTRDILO o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov-zaželjeno  

4.3 
PODATKI O PONUDNIKIH (v primeru skupne ponudbe) IN 
PRAVNI AKT 

 

4.4.1 

PODATKI O PODIZVAJALCU, UDELEŽBA PODIZVAJALCA IN 

IZJAVA V ZVEZI Z NEPOSREDNIM PLAČILOM ( za vse 
podizvajalce) 

 

4.4.2 
ZAHTEVA PODIZVAJALCA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA 
NEPOSREDNO PLAČILO ( za vse podizvajalce) 

 

4.5. DOKUMENTACIJA ZA TUJE NAROČNIKE  

4.6.1 
POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 
EVIDENCE - ZA GOSPODARSKE SUBJEKTE 

 

4.6.2 
POOBLASTILA ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 
EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 

 

5.1 
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE (menična izjava in 

menica) 
 

VI. PONUDBENI PREDRAČUN   

VII. VZOREC POGODBE   

VIII. 
IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA  IN O 

NEZAVAJUJOČIH PODATKIH 
 

   

 
 

 

 


