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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 »DIZELSKI ELEKTROAGREGAT« 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 dobavo in postavitev dizelskega elektroagregata. 
 

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.  

 
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 DOBAVA IN POSTAVITEV DIZELSKEGA ELEKTROAGREGATA NA 
VODARNI MRZLEK za naročnika in upravljavca – javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica 

d.d.  

Priklop se izvede na že pripravljeno instalacijo. 
Ponudnik mora ponuditi vse postavke ponudbenega predračuna, ki so  predmet javnega naročila in v 

skladu s Tehničnimi specifikacijami ter ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji 
ter v skladu z vso veljavno zakonodajo iz tega področja. 

 

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ne-sklenitve pogodbe. 
 

Naročnik si pridržuje enostransko, brez odpovednega roka, prekiniti pogodbo v primeru, da v sprejetem 
poslovnem načrtu ne bo imel predvidenih sredstev za nabavo blaga, ki bo predmet sklenjene pogodbe. 

 

1.2. Tehnične specifikacije 

 

Ponudnik mora upoštevati vsa določila, ki so navedena v poglavju 6.2.Tehnične specifikacije za 

elektro agregat. 
 

Garancija: 24 mesečni garancijski rok, ki začne teči s pismeno primopredajo opreme 
naročniku/uporabniku. 

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 
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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: 
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 
IX. IZJAVA O VARSTVU PRI DELU 

 
3.0  VSEBINA  OBRAZCA PONUDBE  

 

Navedeni so osnovni podatki iz ponudbe. 
 

4.0 DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 
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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 lahko 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.). 
 

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 
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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 
 

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. 

 

 
4.3 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; 
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- 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  

 
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: 
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- 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 
3.500,00 EUR z DDV v skladu s priloženim obrazcem. 
 
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 ob 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 5 % 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)  

5.2    Izjava za garancijsko dobo 

  
6.0  OBRAZEC PREDRAČUNA (priloge k točki VI) 

 

V e-JN je potrebno vnesti izpolnjen in podpisan obrazec predračuna.  
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec v 

pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. 
 

7.0 MERILA ZA IZBOR 
 

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

 
8.0 OSTALE PRAVICE NAROČNIKA 

 
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 dobavitelja 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 ROK DOBAVE 
 

Rok veljavnosti ponudbe je 120 dni od datuma odpiranja ponudb z možnostjo podaljšanja. 

Rok dobave je predvidoma 29.11.2018. Rok postavitve na že pripravljeno podlago se dogovori z 
naročnikom. 

 
Rok dobave je odvisen tudi od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in se lahko podaljša, 

če zaradi dolgotrajnosti postopka izbire dobavitelja naročnik ne bo uspel pravočasno izbrati novega 

dobavitelja. 
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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.  
 

 

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 
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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 5 % pogodbenega zneska ob podpisu pogodbe z njegove strani, 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. 

 
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 23.10.2018 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. 
 

 
Menico in menično izjavo kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik poslati original 

podpisane v pisni obliki po pošti ali dostaviti osebno. Poslane morajo biti priporočeno in 

morajo prispeti do  roka za oddajo ponudb v ustrezno opremljeni ovojnici z oznako javnega 
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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  

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 23.10.2018  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 »DIZELSKI ELEKTROAGREGAT« 
 

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 

4.3 
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 
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Priloga 4.2.1 
 

 
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-8B/2018, katerega predmet je DIZELSKI ELEKTROAGREGAT, 

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-
8B/2018, katerega predmet je DIZELSKI ELEKTROAGREGAT, 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-35B/2018, katerega predmet je DIZELSKI ELEKTROAGREGAT, 

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-8B/2018, katerega predmet je DIZELSKI ELEKTROAGREGAT, 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:               

 
       __________________________________  
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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-8B/2018, katerega predmet je DIZELSKI ELEKTROAGREGAT, 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 DIZELSKI ELEKTROAGREGAT, 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: 3.500,00 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 5.2 
Ponudnik:  

 

 

 

 

 
Naročnik:   

VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 

KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 

5000 NOVA GORICA 

 

 

Datum: 

 
 
 

Izjava za garancijsko dobo  

 

Izjavljam, da jamčimo za vsa izvršena dela po primopredaji dizelskega ellektroagregata v skladu s 
spodaj navedenim garancijskim rokom in da bom ob primopredaji agregata dostavili naročniku bianco 

menico za odpravo napak v garancijskem roku v vrednosti 5 % realizirane vrednosti plačljivo na prvi 
poziv, z ustrezno menično izjavo ter pooblastilo za unovčenje. 

 

Garancijski rok znaša 2 leti, od dneva predaje del. Delo je opravljeno in predano z dnem, ko je 

podpisan primopredajni zapisnik. 

 

Napake in pomanjkljivosti, ki bi se pojavile v garancijski dobi oz. v dobi, v kateri izvajalec odgovarja za 

solidnost del, odpravi izvajalec na vsakokratni pisni poziv naročnika v roku petnajst dni. Če tega ne stori, 
soglaša, da napake odstrani naročnik z drugim izvajalcem na stroške tega izvajalca. 

 

 
 Ponudnik: 

 (podpis pooblaščene osebe) 

 

 

 

 

 

 

 Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik. 
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PRILOGA VI. 

 

PONUDBENI PREDRAČUN ZA DIZELSKI ELEKTROAGREGAT 

          

        
          

   
Ponudbeni predračun številka: _______________________________ 

          

          
Ponudnik mora izpolniti in priložiti tabelo predračuna. 

Cena na enoto brez DDV je fiksna in se v času trajanja pogodbe ne spreminja. V primeru nastale davčne 

spremembe lahko dobavitelj spremeni cene (vrednost ponudbe z DDV) v višini nastale davčne spremembe. 

 

TEHNIČNE KARAKTERISTIKE DIZELSKEGA ELEKTROAGREGATA: 

(Ponudnik mora obvezno izpolniti) 

 
Proizvajalec:  ____________________________________________ 

 
Tip motorja:  ____________________________________________ 

 

Tip generatorja :__________________________________________           
 

 
NAZIV IN SEDEŽ POOBLAŠČENEGA SERVISERJA :__________________________________________ 

 
 

( sprejemljiva je le ponudba z zagotovljenim servisom v Sloveniji ) 

 
 

 
 

 Ponudnik: 

 ( podpis pooblaščene osebe) 
 

 

 

 

Priložiti : 6.1  PREDRAČUN 

 

 

 

 

 

 

 



 
   
 Stran 27 

6.2  Tehnične specifikacije za elektro agregat 
 

Zahteve za dieselski elektro agregat 
 

Dieselski elektro agregat maksimalne moči med 0,9-1,1 kVA , trajne moči vsaj 600 kW, motorjem MTU in 

generatorjem evropskega proizvajalca, primeren za zunanjo postavitev. Agregat se zažene ob izpadu 
osnovnega mrežnega vira, kar je tudi primarna funkcija agregata. Sekundarna funkcija je obratovanje v 

VE (virtualna elektrarna). Agregat mora biti v zvočno izoliranem kontejnerskem ohišju z vso opremo za 
dušenje hrupa na 72 +/-2 dBA na 7 m, odporno na vremenske vplive, za zunanjo postavitev, vrata za 

dostop v agregat se zaklepajo, notranja razsvetljava, ohišje opremljeno za nemoteno delovanje elektro 

agregata.  
 

Osnovni zahteve so: 
 maksimalna moč:   >0,9 kVA  

 trajna moč:    > 600 kW 

 napetost:    400V, 50 Hz 

 cos :    0,8 

 vrtljaji:    1500 vrt/min 

 
Trajna moč: Neomejeno število ur uporabe s povprečnim obremenitvenim faktorjem 80% objavljene 
primarne moči na vsakih 24 ur delovanja. 10% preobremenitev je mogoča za eno (1) uro vsakih dvanajst 
(12) ur.  
Maksimalna moč: Omejeno na vsa 500 ur letnega delovanja z obremenitvenim faktorjem 100% 
objavljene moči. Do 300 ur letno lahko deluje zaporedno.  
 
PONUDBA MORA ZAJEMATI: 

1. Dizelski elektro agregat , motor MTU 

2. komandna omara in kontrolnik elektro agregata, 

3. omara za nadzor proizvedene energije v sistemu virtualne elektrarne (VE), 

4. zvočno izolirano kontejnersko ohišje elektro agregata; 72 +/-2 dBA na 7 m 

5. GSM modem za prenos podatkov 

6. dostava, montaža, testni zagon in šolanje uporabnika. 

GENERATOR     

 sinhronski,  

 avtoreguliran,  

 samovzbujan (avtomatska kontrola napetosti vzbujanja),  

 AVR,  

 4 polni,  

 1500 vrt/min,  

 cosφ 0.8,  

 razred izolacije H,  

 zaščita IP23. 

Minimalna OPREMA 

 AKUMULATOR: akumulatorji za start 2x200 Ah (CaCa tehnologija); 

 REZERVOAR: rezervoar v podnožju DEA z lovilno posodo in z vsemi potrebnimi priključki, rezervoar 

volumna za cca. 8 - 10 ur delovanja pri 75% obremenitvi; možnost priključitve na prostostoječi 

rezervoar 
 IZPUŠNI SISTEM: izpušni lonec za dušenje hrupa z izpušno cevjo; 

 PODNOŽJE: jeklena konstrukcija – monoblok izvedba, motor in generator sta z elastičnimi vložki 

pritrjena na nosilno ogrodje prirejeno za poenostavljeno premikanje z viličarjem ali dvigalom, prašno 

barvano; 
 OSTALO: avtomatski polnilec akumulatorjev, predgretje motorja, vse tekočine potrebne za delovanje 

stroja (mazalno olje, hladilna tekočina, brez goriva), vsi rotirajoči deli so zaščiteni od dotika. 
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KOMANDNA OMARA 

Lastnosti komandne omare: 

 
 TIP:  AVTOMATSKA Z MOČNOSTNIM PREKLOPOM AMF + ATS, SINHRONIZACIJA 

ELEKTROAGREGATA Z MREŽO, PRIPRAVLJENA ZA VKLJUČITEV V SISTEM VE 

 samostojna, za postavitev v kontejner, 

 prašno barvana; 

 priklop kablov od spodaj; 

 oprema komandne omare: 

o krmilnik elektroagregata DSE 8620MKII, 

o generatorsko zaščitno/preklopno stikalo, 
o mrežno zaščitno/preklopno stikalo (ATS), 

o vrstne sponke za priklop signalih kablov, 
o priključki za močnostne kable, 

o vsi potrebni varnostni elementi, 
o tipka za izklop v sili 

o priključno mesto za kable za mrežo, 

o priključno mesto za kable za porabnike. 
o merjenje porabe goriva ter alarmi nizkega nivoja goriva 

o zagon in zaustavitev preko SMS sporočil; 
o Kontrolnik za sinhronizacijo, avtomatski vklop, pokrivanje špic in delovanje 

elektroagregata v virtualni elektrarni: 

- nadzira elektro agregat in prikazuje način delovanja, napake delovanja in 
avtomatsko zaganja/zaustavlja elektro agregat pri zahtevah po moči ali napakah 

na omrežju. 
- Alarmi se prikazujejo na LCD zaslonu , preko LED opozoril in zvočnega signala. 

- Prikazuje zgodovino dogodkov do 250 dogodkov z vključenimi fiksnimi in 

fleksibilnimi funkcijami za nadzor, merjenje in zaščito elektro agregata. 
- Omogoča podporo aktivnim senzorjem 0-10V in 4-20 mA.  

 
Kontrolnik mora omogočiti vsaj: 

- Funkcija pokrivanja porabe ( avtomatska aktivacija ob povečani porabi energije na objektu in 
spreminjanje moči agregata glede na trenutno porabo)  

- Zaporedni zagoni več elektroagregatov 

- Ročna nastavitev napetosti/frekvence 
- Zaščita R.O.C.O.F in spremembe vektorja 

- Zahteva po obremenitvi elektroagregata 
- Avtomatsko uravnoteženje delovnih ur več elektroagregatov 

- Odklop mreže 

- Odklop mreže – testni način 
- Zaznavanje breznapetostne zbiralke 

- Zaznavanje napake na zbiralki 
- Neposredni nadzor nad računalnikom motorja in AVR-jem 

- Usklajevanje napetosti in frekvence 
- Delitev bremena kW in kVA 

- Sinhronizacija skupne brez napetostne generatorske zbiralke pohitri postopek sinhronizacije 

številnih agregatov na skupno zbiralko. 
 

Ponudnik mora v ponudbi jasno navesti naziv pooblaščenega serviserja za ponujen elektro 
agregat s pripadajočo opremo. Za naročnika so sprejemljive samo ponudbe oziroma oprema 

z zagotovljenim servisom v republiki Sloveniji.  

 

Na zahtevo naročnika, mora ponudnik dostaviti vso potrebno tehnično dokumentacijo za 

preverbo tehničnih karakteristik ponujenega agregata. 
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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 
 

DOBAVITELJ: 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

ki ga zastopa direktor_______________________. 

matična številka:  

identifikacijska številka za DDV:  

 

skleneta  
 

 
POGODBO 

  
ZA DIZELSKI ELEKTROAGREGAT 

 

 
I. PREDMET POGODBE 

 
1. člen 

 

Stranki pogodbe uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega javnega razpisa za 
oddajo naročila za DIZELSKI ELEKTROAGREGAT 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 dobavitelja za dizelski 

agregat. 
Predmet te pogodbe je DOBAVA IN POSTAVITEV DIZELSKEGA ELEKTROAGREGATA NA VODARNI 

MRZLEK. 

 
Dobavitelj se obvezuje, da bo izvedel javno naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni v 

razpisni dokumentaciji in da bo upošteval svojo ponudbo, na podlagi katere je bil izbran.  
 

 II. POGODBENA VREDNOST IN CENE 

 
2. člen 

 
Skupna pogodbena vrednost brez DDV znaša: _______________________________EUR 

 
( z besedo:  ________________________________________________________________EUR). 

 

vrednost DDV: ______________________ EUR  
                                                                                       

Skupna pogodbena vrednost z DDV znaša: _____________________________ EUR 
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Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih sprememb obsega javnega naročila od razpisanega, odvisno 

od razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. 
 

Cene so fiksne do konca trajanja pogodbe. V primeru nastale davčne spremembe lahko dobavitelj 

spremeni cene (vrednost ponudbe z DDV) v višini nastale davčne spremembe. 
Cena vključuje vse stroške (dostava, transport, razkladanje, manipulacija na lokaciji dostave...) oz. vse 

stroške, ki jih ima dobavitelj  pri opravljanju naročene storitve. 
 

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

naročila. 
 

III. PLAČILNI POGOJI 
3. člen 

 
Naročnik mora plačati račun v roku 30 dni od prejema računa. 

S soglasjem dobavitelja lahko naročnik poravna račun tudi s kompenzacijo, asignacijo ali cesijo. 

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

4. člen 
 

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

zapadlosti računa do plačila računa. 
 

5. člen 
 

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

Dobavitelj pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem(-i). Dobavitelj 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«, dobavitelj 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 dobavitelja 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. Dobavitelj mora navedeno poslati najpozneje v 60 dneh od plačila računa naročnika dobavitelju 
V primeru, da dobavitelj 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. 

 
Dobavitelj 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 dobavitelju.  
 

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

odstopi od pogodbe. 
 

 
IV. PRIMOPREDAJA IN KONČNI OBRAČUN DEL 

 
6. člen 

 

Po izvršitvi pogodbenih del je izvajalec dolžan najkasneje v roku 10 dni pismeno obvestiti naročnika, da 
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so pogodbena dela izvršena in ga pozvati na kvalitativni in kvantitativni prevzem del ter o tem napraviti 
zapisnik. 

 
Ob prevzemu je izvajalec dolžan izročiti naročniku vso potrebno dokumentacijo za uspešno izvedbo 

prevzema, pri katerem mora zagotoviti udeležbo svojega pooblaščenega predstavnika. 

Izvajalec je dolžan ob prevzemu naročniku dostaviti ateste o kvaliteti izvršenih del in materialov, ki jih je 
uporabil za izvedbo del po tej pogodbi. Vsi stroški, nastali v zvezi s pridobitvijo potrebnih atestov, se 

naročniku ne zaračunavajo posebej, ker so zajeti v ponudbenih cenah. 
Končni obračun izvršenih del je izvajalec dolžan predložiti v roku 10 dni od dneva uspešno opravljenega 

prevzema, po fiksnih cenah iz ponudbe. 

 
V. REKLAMACIJE IN ODSTOP OD POGODBE 

 
 

7. člen 
 

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

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

ni mogoče, se naročnik in dobavitelj dogovorita o morebitni odškodnini ali zmanjšanju zneska v računu, 
ki ga predloži dobavitelj. 

 

Naročnik bo morebitne pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe in dostavo snovi sporočal dobavitelju 
pisno. 

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

 
Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru: 

- da dobavitelj na zahtevo naročnika ne izvede dobave, postavitve, testnega zagona in šolanja 

uporabnika v dogovorjenem roku  
- da ugotovi, da kvaliteta ni v skladu z zahtevami naročnika, kot je bilo zahtevano z razpisom   

 
Naročnik ima prav tako pravico v teh primerih odstopiti od pogodbe. 

 

Naročnik o neizvedeni storitvi obvesti dobavitelja preko pošte, elektronske pošte oziroma telefonsko s SMS  
sporočilom.  

 
 

 

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 
 

8. člen 
 

Dobavitelj se obvezuje, da bo izvedel dobavo in postavitev  dizelskega elektroagregata na način in pod 
pogoji določenimi s podpisano pogodbo.  

 

Dobavitelj se zaveže tudi, da bo: 
 opravil dobavo in postavitev skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo 

tovrstno dejavnost, 
 na lastne stroške in na poziv naročnika pravočasno predložil vsa potrebna dovoljenja in dokumente 

za izvajanje dejavnosti po tej pogodbi, 

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

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

 
VII . OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

9. člen 
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Naročnik se zaveže, da bo : 

 
• pripravil prostor in inštalacije za montažo dizelskega elektroagregata 

• dobavitelju omogočil dostop do lokacije za montažo 

 
VIII. OBVESTILA, POOBLAŠČENE OSEBE 

 
10. člen 

 

Obvestila med pogodbenima strankama bodo veljavna, če bodo poslana po elektronski pošti ali pošti.  
 

Pooblaščena oseba  dobavitelja:_____________________________ 
Pooblaščena oseba naročnika:  _____________________________ 

 
 

IX. VIŠJA SILA 

 
11. člen 

 
Kot višja sila se za dobavitelja 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. ROK DOBAVE 
12. člen 

 

Rok dobave je 29.11.2018. Postavitev se izvede v skladu z zahtevami naročnika. 
Pričetek izvajanja pogodbe je odvisen od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila. Trajanje 

pogodbe se lahko podaljša, če zaradi dolgotrajnosti postopka izbire dobavitelja naročnik ne bo uspel 
pravočasno izbrati dobavitelja. 

 

 
XI. FINANČNO ZAVAROVANJE 

 
13. člen 

 
Ob podpisu pogodbe je dobavitelj dolžan naročniku izročiti bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skupni višini 5 % pogodbenega zneska. V primeru unovčitve bianco menice mora ponudnik 

le to nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo. 
Izvajalec bo ob primopredaji dostavil investitorju menično izjavo z menico za odpravo napak v 

garancijskem roku v vrednosti 5 % realizirane vrednosti, za dobo 2 let.  
V primeru unovčitve bianco menice mora ponudnik le to nadomestiti z novo bianco menico z menično 

izjavo. 

 
XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN KRŠITEV DELOVNE, OKOLJSKE ALI SOCIALNE 

ZAKONODAJE 
 

14.  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:  
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– 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. 

 
 

XIII. KONČNE DOLOČBE 
 

15. 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. 

 

16. 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. 
 

17. člen 

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

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

 

18. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena v  dveh (2 ) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih  
prejme en (1) izvod dobavitelj in en (1) izvod naročnik. 

 

                                                                                         ŠT. JN:  
 

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

 
Dobavitelj:                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 DIZELSKI ELEKTROAGREGAT in smo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, 
pripravljeni skleniti pogodbo. 

 
IZJAVLJAMO, da smo v ponudbi upoštevali vse zahtevane tehnične karakteristike 

ponujenega DIZELSKEGA ELEKTROAGREGATA . 

 
 

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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PRILOGA IX. 
 

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 smo pri sestavljanju ponudbe za izvedbo javnega naročila DIZELSKI 
ELEKTROAGREGAT upoštevali obveznosti določene v predpisih o varstvu pri delu, zaposlovanju in 

delovnih pogojih. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
  

          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  

4.3 
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. in 6.1 PONUDBENI PREDRAČUN   

VII. VZOREC POGODBE   

VIII. 
IZJAVA PONUDNIKA, DA SPREJEMA POGOJE RAZPISA  IN O 

NEZAVAJUJOČIH PODATKIH 
 

IX. IZJAVA O VARSTVU PRI DELU  

 
 

 
 


