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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 »DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO 

ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET«  po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega 

sporazuma. 

 
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 za obdobje treh let.  
 
Z željo, da boste uspešni pri pripravi konkurenčne ponudbe  
 

 
 
                                              Vas lepo pozdravljamo, 

 
 
 
 Direktor 
 
 Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.grad. 
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II.     NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE Z ELEMENTI ZA PRIPRAVO   
PREDRAČUNA  

 
 
1.0   SPLOŠNO 
 
1.1  Predmet javnega razpisa 
 
Predmet javnega razpisa je »DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA ODČITOVANJE« za 
obdobje treh let po priloženi specifikaciji.  
 
Ponudnik mora ponuditi ves material, ki je naveden v popisu. V primeru, da ponudnik ne vpiše 
cene pri posamezni postavki se smatra, da je cena izdelka nič (0,00 EUR) in bo moral ponudnik 
dobavljati blago po ceni nič (0,00 EUR). 
 
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. 
 
 
Javno naročilo ni razdeljeno na sklope. Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale. 
 
 
1.2 Način oddaje javnega naročila 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni 
list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvede odprti postopek s sklenitvijo okvirnega 
sporazuma. 
 
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.  
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.  
 
1.3 Rok in lokacija dobave  

Dobavni rok za material je 1 (en) dan, za naročila večja od 3000 € pa je 3 (tri) dni, razen v 
primerih, ko naročnik odobri daljši dobavni rok. 
Ponudnik se zavezuje vsa vozila dostaviti na lokaciji naročnika: Vodovodi in kanalizacija Nova 
Gorica d.d., Kromberk, Cesta 25. Junija 1B, 5000 Nova Gorica. 
 
 
1.4 Pravna podlaga 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavne zakonodaje in 
podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja 
področje, ki je predmet javnega naročila. 
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1.5 Jezik ponudbe 

Vsa dokumentacija je v slovenskem jeziku, razen prospektov in certifikatov, ki so lahko v tujem 
jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevode. Če jih ponudnik v roku, kot b 
zahtevano, ne bo zagotovil, bo naročnik ponudbo zavrnil, kot nedopustno. 
 
1.6 Način in čas odpiranja ponudb 

Odpiranje ponudb je javno.  
 
Rok za oddajo ponudb je: 30.07.2021 do 09:00 ure. 
 
 
Odpiranje ponudb bo potekalo dne 30. 07. 2021 ob 11:00 uri, in sicer avtomatično v 
informacijskem sistemu e-JN. 
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga 
ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«.  
 
1.7. Rok za dodatna pojasnila ponudb 
 
Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo 
v zvezi z oddajo javnega naročila najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod 
pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do dne 20. 
07. 2021 do 10.00 ure. 
 
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva zgolj preko portala 
javnih naročil. Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe 
in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila so sestavni del dokumentacije 
v zvezi z oddajo javnega naročila. 
 
 
2.0  ODDAJA PONUDBE 
 
2.1 Oblika ponudbe 
 
 
Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom 
ZJN-3, razen predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe.  
 
OPOZORILO 
Naročnik ponudnike opozarja, da morajo ponudniki zaradi narave zahtevanega finančnega 
zavarovanja za resnost ponudbe, le-to predložiti v fizični obliki, in sicer do roka za prejem 
ponudb, kot je določen v tej točki na naslov naročnika: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA 
GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica, v ovojnici. 
 
Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na 
spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/e-oddaja.  
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati v sistemu e-JN, v skladu z Navodili za 
uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijskem sistemu e-JN, se v aplikacijo 
samo prijavi. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 
ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži 
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identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in 
izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). 
Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik 
ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 30.07.2021 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 
ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 
 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in 
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
 
III. SESTAVA PONUDBE 
 
Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog dokumentacije v zvezi z 
oddajo javnega naročila ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, 
elektronsko ali lastnoročno podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja 
ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, žigosana (v kolikor ponudnik pri 
poslovanju uporablja žig) in parafirana, kjer je to zahtevano.  
 
Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna 
mesta, bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali 
natisniti, in le-te datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti 
originali. Ponudnik lahko uporabi tudi svoje obrazce, ki pa se morajo po vsebini povsem ujemati 
z vzorci naročnika. 
 
Zaželeno je: 

- da so vse strani v ponudbi oštevilčene; 
- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; 
- da so dokumenti v ponudbi zloženi po vrstnem redu,  

 
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi, navesti svojega pooblaščenca(-ko) 
za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP, Ur. l. RS, št. 
24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13). V kolikor 
to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen pooblaščenec za vročitve. 
 
Zgolj ponudba, ki bo izpolnjevala vse naročnikove zahteve iz te razpisne  dokumentacije, bo 
dopustna in bo kot takšna uvrščena v ocenjevalno lestvico po merilih iz razpisa. 
 
 
IV. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE 
 
 
4.1 Razlogi za izključitev 

4.1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, 
če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631) 
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seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali 
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba zaradi 
kaznivih dejanj, kot jih določa 1. odstavek 75. člena ZJN-3. 

 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 
9. odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi 
lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega 
naročila. 
 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek A: Razlogi, 
povezani s kazenskimi obsodbami) in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence tako za pravno osebo, kot za vse fizične osebe, za katere mora naročnik po prvem 
odstavku 75. člena preveriti nekaznovanost.  

 
Zaželeno je, da vsi gospodarski subjekti tako za pravno, kot tudi za zgoraj navedene fizične 
osebe, v prijavi predložijo izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, če tega 
registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v Republiki 
Sloveniji, drugi državi članici ali matični državi ali državi, v kateri ima sedež gospodarski 
subjekt, in iz katerega je razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik bo v tem 
primeru neobstoj razloga za izključitev lahko preveril na način, da bo ponudnike v fazi 
ocenjevanja prijav pozval še k predložitvi novejših tovrstnih dokazil, izdanih po skrajnem roku 
za prejem prijav. 
 
4.1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, 

če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da gospodarski 
subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v 
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 
predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh 
neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 evrov ali 
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, 
če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne 
oddaje ponudbe ali prijave. 

 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega 
naročila. 
 
 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek B: Razlogi, 
povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost). 

 
4.1.3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na 

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

 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega 
naročila. 

 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni 
razlogi za izključitev). 

 
4.1.4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je v zadnjih 

treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ Republike 
Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi 
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s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb 
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z 
zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več 
pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 

 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega naročila. 
 
V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu s 
Sklepom Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-17 in ob smiselni uporabi 9. odstavka 75. 
člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo 
zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek D: Nacionalni 
razlogi za izključitev). 

 
Naročnik bo v skladu z 8. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar 
koli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom 
javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev 
iz te točke navodil, ob smiselnem upoštevanju Sklepa Ustavnega sodišča RS št. U-I-180/19-
17 (velja za točko P4) tega poglavja. 
 
4.1.5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil gospodarski subjekt: 

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali 
prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 
prenehanja ali 

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, 
ali 

- če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali 
- če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal položaj 

z enakimi pravnimi posledicami. 
 

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo udeležen pri izvedbi javnega 
naročila. 

 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del III: Razlogi za izključitev, oddelek C: Razlogi, 
povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil). 
 
*** 
 
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti: 

- ponudnik; 
- vsi partnerji v skupni ponudbi; 
- vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v 

izvedbo javnega naročila; 
- če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, 

subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
 

Vsi navedeni gospodarski subjekti morajo oddati svoj ESPD obrazec. 
 
Podizvajalci, ki bodo v javno naročilo vključeni po sklenitvi pogodbe z glavnim izvajalcem ali s 
konzorcijem izvajalcev, morajo ESPD izjavo ali dokazila o neobstoju razlogov za izključitev 
predložiti ob nominaciji, pred pričetkom izvedbe javnega naročila. Noben naknadno angažiran 
podizvajalec, ki ni bil priglašen že ob oddaji ponudbe, ne sme pričeti z izvedbo prej, preden 
naročnik ne odobri njegovega angažiranja. Naročnik bo podizvajalca potrdil takoj, ko bo 
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preveril izpolnjevanje neobstoja vseh razlogov za izključitev in drugih sorazmernih pogojev, ki 
veljajo za podizvajalca.. 
 
 
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 in so sestavni del razpisa. 
 
 
4.2.1. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
 
Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 
članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v 
državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 
 
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, 
da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem 
dovoljenju ali članstvu. 
 
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt v obsegu posla, ki ga bo izvajal. 

 
DOKAZILO: Izpolnjen ESPD (poglavje Del IV: Pogoji za sodelovanje, oddelek A: Ustreznost). 
 
 
 
Tehnična in strokovna sposobnost: 
 
4.2.2 Reference 
 
4.2.2.1 Finančna referenca 

 
Ponudnik mora v ponudbi dokazati, da je v zadnjih treh letih pred datumom za oddajo ponudb, 
v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju kvalitetno in v skladu s pogodbenimi določili za 
najmanj dva  različna subjekta dobavljal razpisani material. 
Ponudnik je dolžan predložiti potrjene reference. Upoštevajo se samo ponudniki z referencami 
za letno dobavo vodomerov ter opreme za daljinsko odčitavanje pri posameznem subjektu, ki 
tega materiala ne kupujejo z namenom nadaljnje prodaje in sicer : 
za HIŠNE IN KOMBINIRANE VODOMERE v vrednosti vsaj  150.000 evrov brez DDV v enem 
letu. 
Pogoj sta vsaj dve potrjeni referenci za dobavo za HIŠNE IN KOMBINIRANE VODOMERE pri 
dveh različnih subjektih.  
 
Upoštevajo se reference ponudnika/vodilnega ponudnika, ponudnikov in podizvajalcev.  
DOKAZILO: ESPD in Izpolnjen obrazec Potrditev reference za HIŠNE IN KOMBINIRANE 
VODOMERE 
 
4.2.2.2. Tehnična referenca 
 
Ponujena oprema za daljinsko odčitovanje mora biti kompatibilna z obstoječo programsko 
za popis vodomerov in obdelavo podatkov, ki jo uporablja naročnik (INFOTIM eMR 
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Fusion). Ponudnik priloži izjavo, ki ko potrjuje INFOTIM, da ima vse potrebne podatke za 
integracijo opreme v eMR. 
DOKAZILO: ESPD in Izpolnjena izjava Izjava ponudnika programske opreme – radijskega 
sistema OBRAZEC 11. 
 
Ponudnik mora imeti v Sloveniji najmanj tri delujoče in primerljive sisteme daljinskega 
odčitovanje povezanih z programsko opremo INFOTIM eMR Fusion, od katerih je vsaj 
eden večji od 10.000 vodomerov (potrjena referenca s strani naročnina) 
DOKAZILO: ESPD in Izpolnjen obrazec Potrditev tehnične reference za HIŠNE IN 
KOMBINIRANE VODOMERE OBRAZEC 12. 
 
 
Ekonomska in finančna sposobnost 
 
4.2.3.   Neblokirani računi   
 
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila ni imel blokiranih računov. 
 
DOKAZILA: Ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe 
morajo ponudbi priložiti izjavo in potrdila vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih 
je razvidna blokada računov v zadnjih 6 (šestih) mesecih. Namesto potrdila vseh bank lahko 
priložijo drugo ustrezno dokazilo pooblaščene ustanove, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja 
(BON). 
 
4.2.4.   Finančna boniteta 
 
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje glede finančne bonitete najmanj SB5. 
 
DOKAZILO: obrazec S.BON-1/P v originalu ali notarsko overjeni kopiji. Obrazec predloži 
ponudnik ali vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru skupne ponudbe. Ponudniki, ki 
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, in s.p.-ji lahko predložijo druga primerljiva dokazila. 
 
 
4.2.5 Ostale priloge 
 
OBRAZEC 13: Način plačila in fiksnost cen 
OBRAZEC 14: Izjava o prevozu 
OBRAZEC 15: Izjava o zagotavljanju dobave blaga 
OBRAZEC 16: Izjava o ustreznosti materialov 
OBRAZEC 17: Izjava o minimalnem času delovanja  
  

Izpolnjevanje teh zahtev ponudnik izkaže, na način, da izpolni prej naštete obrazce. 
 
 
4.3 Skupna ponudba 
 
Na podlagi tretjega odstavka 10. člena ZJN-3 lahko v postopku javnega naročanja sodelujejo 
tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Skupinam ponudnikov ni 
treba prevzeti kakršnekoli pravne oblike. 
 
Skupina ponudnikov mora v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopanju, iz katerega 
bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 
- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, 
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- obseg posla (natančna navedba vrste in obsega storitev), ki ga bo opravil posamezni 
ponudnik in njihove odgovornosti, 

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in 
razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo, 

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije in 
- neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi. 

 
4.4 Ponudba s podizvajalci  

 
V skladu z definicijo prvega odstavka 94. člena ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, 
ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o 
izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je 
neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 
 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 
- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje, 
- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 
- predložiti izpolnjene lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 
Če bo izvajalec nove podizvajalce priglasil ali zamenjal v fazi izvedbe pogodbe, mora 
najkasneje v petih dneh po angažiranju novega podizvajalca: 

- navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga 
namerava oddati v podizvajanje temu subjektu, 

- navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike novo predlaganih podizvajalcev, 
- predložiti izpolnjene lastne izjave teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali  

dokazila o neobstoju razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter 
- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika v skladu s tretjim odstavkom 
94. člena ZJN-3 obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati 
informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega 
naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.  
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca v primeru, ko so podani razlogi za izključitev gospodarskega subjekta, če 
podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil za podizvajalce v tej dokumentaciji 
ter tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje javnega naročila. Naročnik bo o morebitni 
zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 
prejema predloga za zamenjavo, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki ne vpliva 
na pravico naročnika do kasnejše zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 
Neposredno plačilo podizvajalcem na podlagi ZJN-3 ni obvezno, zaradi česar lahko do 
neposrednega plačila podizvajalcem pride samo v primeru, da podizvajalec to zahteva, pri 
čemer je lahko takšna zahteva podana zgolj ob oddaji ponudbe glavnemu izvajalcu, ki mora 
zahtevo posredovati naročniku ob prvi priglasitvi podizvajalca. V kolikor zahteva za 
neposredno plačilo s strani podizvajalca ne bo dana pravočasno, takšne zahteve v kasnejši 
fazi izvedbe del naročniku ni potrebno upoštevati, razen v kolikor so izpolnjeni pogoji po 631. 
členu OZ. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno 
plačilo, mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika 
poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 
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- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki 
ga je predhodno potrdil. 

 
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca 
zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 
svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani 
naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje 
ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je naročnik na podlagi sedmega 
odstavka 94. člena ZJN-3 Državni revizijski komisiji dolžan podati predlog za uvedbo postopka 
o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni 
del pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v 
kolikor ne pride do neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev. 
 
 
 
4.5 Ponudba tujega ponudnika 
 
Tujci morajo, da dokažejo, da ne obstojijo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za 
sodelovanje, predložiti poleg ESPD obrazca, tudi dokazila. 
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. 
 
  
 
5.0     VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ  
 
5.1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 
Ponudnik mora v ponudbi predložiti menično izjavo z menico kot garancijo za resnost ponudbe 
v višini 9.000,00 EUR z DDV v skladu s priloženim obrazcem. 
 
Menico za resnost ponudbe naročnik lahko unovči če ponudnik: 
 

- po roku za oddajo ponudbe svojo ponudbo umakne ali spremeni v nasprotju s to 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila; 

- čigar ponudba je bila izbrana, v določenem roku od prejema poziva naročnika k 
sklenitvi pogodbe ne sklene pogodbe in izroči bianco menico za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v skupni višini 5% pogodbenega zneska (brez DDV), z rokom 
veljavnosti za dobo trajanje pogodbenih del plus 30 dni.  
 

Neunovčene menice se neizbranim ponudnikom vrnejo po zaključku postopka javnega 
naročila, izbranemu ponudniku pa potem, ko naročnik prejme finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Menica mora biti vročena naročniku na sedežu, najkasneje do roka za oddajo ponudb. 
Naročnik bo zavrnil ponudbo kot nedopustno, če menica ne bo pravočasno predložena. 
 
 Garancija za resnost ponudbe - menična izjava z menico (priložen obrazec) 

 

5.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 



12 

 

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti 
finančno zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. 
Izbrani ponudnik predloži menico s pooblastilom za vnovčenje menice. 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 30 dni.  
Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno 
zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po 
vsebini ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne 
dokumentacije in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil 
naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za 
reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem zavarovanja. 
  
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če dobavitelj svojih 
obveznosti do naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku 
(kritje pravočasnosti izvedbe).  
 
Izjava se izdaja v skladu z vzorcem menične izjave. 
 
Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru: 

 če se bo izkazalo, da dobavitelj v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo,  
zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, specifikacijami ali 
ponudbeno dokumentacijo; 

 če dobavitelj naročniku ne preda podaljšanja garancije v skladu s pogodbo, če/ko je to 
zahtevano; 

 če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani dobavitelja; 
 če dobavljeno blago ne bo imelo zahtevanih lastnosti; 
 če dobavitelj v primeru reklamacije naročnika, ne bo zamenjal blaga v pogodbenem 

roku; 
 če bo naročnik odstopil od pogodbe zaradi zamude; 
 v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica 

ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben 
navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima ponudnik sedež. 

 
 

 
6.0 OBRAZEC PREDRAČUNA  
 
6.1  Ponudbeni predračun  
 
Ponudnik mora priložiti izpolnjen predračun na obrazcu, ki so sestavni del te razpisne 
dokumentacije.  

 
 

V postavkah, kjer je naveden tip ali proizvajalec materiala, lahko ponudnik ponudi 
enakovredni material. Pri tem mora napisati katerega proizvajalca ponuja in kateri tip in 
zanj predložiti dokumentacijo, iz katere bodo razvidne lastnosti izdelka. 
 
Vsi izpisani listi obrazca morajo biti podpisani in požigosani. 
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6.2  Tehnične specifikacije za vodomere in opremo za daljinsko odčitovanje 
 
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati predpisane tehnične specifikacija vodomerov 
in opreme za daljinsko odčitovanje, kot so natančneje opredeljen v razpisu. 
 
 
7.0 MERILO ZA IZBOR NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA: EKONOMSKO 

NAJUGODNEJŠA PONUDBA 
 
Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je najnižja cena brez DDV. V kolikor bosta imeli dve 
ponudbi enako ceno, bo izbrana ponudba, ki je prispela prva. 
 
 
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 do eventualno manjše ali večje nabave posameznega materiala 
od razpisane količine, kar je odvisno od potreb. Vrednost dobavljenega blaga bo lahko večja 
ali manjša od ponudbene odvisno od potreb vzdrževanja omrežja. 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 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  ROK VELJAVNOSTI PONUDBE 
 
Rok veljavnosti ponudbe je 120 dni od datuma odpiranja ponudb z možnostjo podaljšanja. 
 
10.0 TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z 
RAZPISNO DOKUMENTACIJO 
  
Dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika.  
 
Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe 
poteka izključno preko portala javnih naročil. 
 
 
11.0  POJASNILA O 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 in so sestani del 
razpisa. 
 
12.0 SPREMEMBA PONUDBE 
 
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, 
nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, 
da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni 
ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna 
z načeloma enake obravnave in transparentnosti.  
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Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove 
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega 
dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša 
izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za 
predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži 
manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali 
dokumentacije, bo naročnik ponudnika izključil. 
 
Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali 
dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti 
ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim 
odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 
- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega 
naročanja. 

 
Naročnik lahko na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 pozove gospodarske subjekte, 
da dopolnijo ali pojasnijo potrdila, predložena v skladu s 77. in 78. členom ZJN-3. 
 
Za pojasnila ponudb bo naročnik določil primeren rok. 
 
 
13.0 Podpis ponudbene dokumentacije 
 
Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika 
ali osebe, ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. V tem 
primeru mora biti ponudbi priloženo predmetno pooblastilo za podpis ponudbe (predmetno 
pooblastilo pripravi ponudnik sam). V primeru več zakonitih zastopnikov zadošča podpis 
enega od zakonitih zastopnikov. 
 
V primeru samostojnega ponudnika: v kolikor podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakoniti 
zastopnik ponudnika, mora ponudnik priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik 
ponudnika pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov. 
 
V primeru ponudbe skupine ponudnikov: v kolikor podpisniki ponudbenih dokumentov niso 
zakoniti zastopniki ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov, mora ponudnik priložiti 
pooblastilo, s katerimi zakoniti zastopniki ponudnikov pooblaščajo podpisnike ponudbenih 
dokumentov. Pooblastila je potrebno priložiti tako za podpisnike vodilnega ponudnika kot tudi 
za podpisnike ostalih ponudnikov v ponudbi skupine ponudnikov. 
 
14.0. PODATKI O USTANOVITELJIH IN OSTALA DOLOČILA 
 
Izbrani ponudnik mora v osnih dneh od popisa pogodbe naročniku posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 
ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe ZGD-1 šteje, da so z njimi 
povezane. 
 

14.1. USTAVITEV POSTOPKA 
 
Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega 
naročanja in sicer na način, da v skladu s 60. členom ZJN-3 objavi obvestilo o dodatnih 
informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, s čimer na podlagi 90. 
člena ZJN-3 ustavi postopek javnega naročanja.  
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14.2. ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 
 
Naročnik bo obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila 
z objavo odločitve na portalu javnih naročil.  
 
Odločitev bo praviloma vsebovala: 

- razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran; 
- značilnosti in prednosti izbrane ponudbe ter ime uspešnega ponudnika. 

 
14.3. ZAVRNITEV VSEH PONUDB 
 
Naročnik lahko na podlagi petega odstavka 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po 
izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. V takšnem primeru bo o razlogih za 
takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike.  
 
14.4. SPREMEMBA ODLOČITVE 
 
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave 
nezakonitosti po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni 
in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo in sicer na podlagi šestega odstavka 
90. člena ZJN-3. Naročnik bo v primeru spremembe odločitve o oddaji javnega naročila 
obvestil ponudnike. 
 
14.5. PRAVNOMOČNOST ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA 
 
Odločitev o oddaji javnega naročila postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče 
zahtevati pravnega varstva. 
 
14.6. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 
 
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik na podlagi osmega 
odstavka 90. člena ZJN-3 do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe 
javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali 
da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali 
bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge 
izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je 
postala izvedba javnega naročila nemogoča.  
 
Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne pogodbe o 
izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe 
javnega naročila, pa pisno obvesti ponudnike. 
 

 
 

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu 
pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval na 
poziv, lahko naročnik šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pogodbe, naročnik pa ima 
pravico unovčiti predloženo finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika poleg zakonskih možnostih, ki jih ima po 
ZJN-3, zahteval tudi povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja 
izbranega ponudnika.  
 

 
 

14.7. SKLENITEV POGODBE

14.8. PRAVNO VARSTVO
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V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, Ur. l. RS, 
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) se lahko zahtevek za  pravno 
varstvo v postopkih javnega naročanja vloži na vseh stopnjah postopka oddaje javnega 
naročila zoper ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno vpliva ali bi lahko 
bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen, če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ali 
ZPVPJN ne določa drugače.  V primeru, če je bil ali bi lahko bil zaradi ravnanja naročnika 
ogrožen javni interes, lahko vloži zahtevek za revizijo tudi ministrstvo pristojno za finance, 
Računsko sodišče Republike Slovenije, organ pristojen za varstvo konkurence ter organ, 
pristojen za preprečevanje korupcije.  
 
Pred oddajo ponudb je rok za vložitev revizijskega zahtevka 10 delovnih dni od 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 iz dokumentacije ali predhodno 
objavljenega obvestila o naročilu.  
 
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali 
dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug 
morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te 
možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih 
naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu 
javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe. 
Če oseba, ki je vložila zahtevek za revizijo, naročnika predhodno ni opozorila na očitano 
kršitev, ali tega ni storil drug morebitni ponudnik, s čimer je oseba bila seznanjena preko portala 
javnih naročil ali bi lahko bila seznanjena, se šteje, da taka oseba ni izkazala interesa za 
dodelitev javnega naročila. 
 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo preko 
portala eRevizija. Zahtevek se šteje za vloženega na portal eRevizija z dnem, ko informacijski 
sistem samodejno potrdi prejem vložniku. Listine, ki se priložijo zahtevku za revizijo se mora 
pretvoriti v elektronsko obliko. Če to ni mogoče, se listina vroči neposredno na naslovnikovem 
naslovu ali priporočeno po pošti, na portalu eRevizija pa mora pošiljatelj navesti, katere listine 
vroča neposredno na naslovnikov naslov ali priporočeno po pošti. Informacija ali dokument se 
šteje za vročenega z dnem objave na portalu eRevizija. 
 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti naslednje podatke: ime in naslov vlagatelja 
zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve 
o oddaji javnega naročila ali priznanju spodobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, 
dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, pooblastilo za zastopanje, če vlagatelj 
nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za 
sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada in potrdilo o vplačilu takse na račun 
ministrstva. 
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN in sicer 
v višini 4.000,00 EUR. Taksa se nakaže na račun Ministrstva pristojnega za javno naročanje, 
št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXXX. 
Zadnjih osem številk predstavlja številko objave na Portalu javnih naročil. 
 

 
 

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo 
imel za posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in 
odločitve strokovne komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati 
dejanj, ki bi v naprej določila izbor določene ponudbe. 
 
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, 
ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričel veljati ali ne bi bil izpolnjen. 

14.9. PROTIKORUPCIJSKO OBVESTILO
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V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri dobavitelja ali bi vplivali na nepristranskost 
revizijske komisije. 
 
 
 
15.0  NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDB IN ODPIRANJA PONUDB 
 
Ponudniki predložijo elektronsko ponudbo preko naslednje povezave: https://ejn.gov.si/e-
oddaja. 
 
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 dokumentacije in objavljen na spletnem 
naslovu 
https://ejn.gov.si/documents/10193/191051/ejn_Navodila_za_uporabo_ponudniki.pdf. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v 
informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, 
ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb 
zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje 
ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen 
Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z 
oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik 
ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. Ponudba se šteje za 
pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 
najkasneje do zgoraj navedenega roka. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v 
informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO« 
 
 
 
16.0. NAČIN IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA: 

 

Predmetno javno naročilo se izvaja po odprtem postopku, s sklenitvijo okvirnega 
sporazuma z najugodnejšim ponudnikom. 
Ker naročniku ni poznan natančen obseg del, naročnik sklepa okvirni sporazum. Izvajanje bo 
namreč odvisno od občasnih in vnaprej objektivno nedoločljivih potreb naročnika iz razlogov, 
ki niso odvisni od njega. Naročnik bo po končanem postopku pregledovanja in ocenjevanja 
ponudb ter pravnomočnosti odločitve sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom, in sicer 
tistim, ki bo v odprtem postopku oddal dopustno ponudbo ekonomsko najugodnejšo 
ponudbo, glede na merilo za izbor, določeno v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 
naročila.  
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V. OBRAZCI, KI JIH JE POTREBNO PREDLOŽITI, DA BO PONUDBA DOPUSTNA 
 
 
OBRAZEC 1  

 
PONUDBA ŠT.:________________  

 
Na osnovi javnega razpisa za Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje 
za obdobje treh let 
 
dajemo naročniku podjetju VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., KROMBERK, 
CESTA 25. JUNIJA 1/b, 5000 NOVA GORICA 
 ponudbo, kot sledi (ustrezno obkrožiti): 
 

a.) Samostojna ponudba, kot samostojen ponudnik; 
b.) Skupna ponudba, pri čemer smo/nismo vodilni partner (ponudnik obkroži ali je 

vodilni partner ali ne); 
c.) Ponudba s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci; 
d.) Ponudba z uporabo zmogljivosti drugih subjektov. 

 
1. PODATKI O PONUDNIKU IN PARTNERJIH (v primeru skupne ponudbe in v primeru 
uporabe zmogljivosti drugih subjektov) 
 

POLNI NAZIV IN FIRMA PONUDNIKA: 
 
 

NASLOV PONUDNIKA: 
 
 

KONTAKTNA OSEBA: 
 
 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 
 

TELEFON: 
 
 

TELEFAX: 
 
 

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) 
ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 
 

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 
 
 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 
 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE: 

 
 

ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA 
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OBRAZEC 2 
 
 Pri javnem naročilu poleg vodilnega partnerja  sodelujejo naslednji partnerji: 
 

1. PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNI PONUDBI 
 
POLNI NAZIV IN FIRMA PARTNERJA: 
 

 

NASLOV PARTNERJA: 
 

 

KONTAKTNA OSEBA: 
 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON: 
 

 

TELEFAX: 
 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: 
 

 

MATIČNA ŠTEVILKA: 
 

 

ŠT. TRR-ja in BANKA: 
 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE (z navedbo funkcije): 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI PARTNERJA: 
 

 

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL 
PARNTER: 

 

KOLIČINA DEL PARNTERJA: 
 

 

VREDNOST DEL PARNTERJA: 
(v EUR brez DDV) 

 

KRAJ IZVEDBE DEL: 
 

 

ROK IZVEDBE DEL: 
 

 

 
Navodila za izpolnitev:  
- Ponudnik na obrazcu označi, ali daje samostojno ponudbo, skupno ponudbo, ponudbo s 
podizvajalci oziroma ponudbo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov; 
- Obrazec izpolni samostojni ponudnik, vsak od partnerjev v skupni ponudbi (tudi vodilni 
partner) oziroma glavni izvajalec pri oddaji ponudbe s podizvajalci in vsak od gospodarskih 
subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik. 
- V primeru večjega števila partnerjev se ta obrazec fotokopira. 
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IZJAVA 

 
Spodaj podpisani, <zastopnik / pooblaščenec> ponudnika <in vsak od partnerjev v skupni 

ponudbi in vsak od partnerjev, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik>, ki se prijavlja na javno 

naročilo z oznako …………………….. 

izjavljam, da smo seznanjeni s pogoji, merili za oddajo javnega naročila, tehničnimi 
specifikacijmi in ostalo vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za zgoraj 
navedeno jav no naročilo ter se z njimi v celoti strinjamo in jih sprejemamo, brez kakršnihkoli 
omejitev. 
 
Če bomo izbrani za izvedbo javnega naročila: 

- bomo javno naročilo izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z 
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi 
navodili, priporočili in normativi, 

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi sodelavci oziroma kadrom in 
pri tem upoštevali vse zahteve varstva pri delu in delovne zakonodaje, veljavne na 
ozemlju Republike Slovenije. 

 
Izjavljamo, da: 

- smo ob izdelavi ponudbe pregledali celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila in potrjujemo, da je skladno z navodili predmet javnega naročila izvedljiv, 
zahteve vsebinsko sprejemljive in da nam je vsak del razpisne dokumentacije 
razumljiv, 

- smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila, 
- ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo 

izbrani za izvedbo javnega naročila, 
- smo podali resnične oz. verodostojne izjave, 
- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake v primeru, da jih odkrije pri 

pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne 
smeta spreminjati, 

- soglašamo, da lahko naročnik popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej 
določene matematične operacije s strani naročnika v primeru, da jih ugotovi pri 
pregledu in ocenjevanju ponudb. Naročnik popravi računsko napako tako, da ob 
upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost 
ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. 

 
 
 
Ponudnik: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
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OBRAZEC 3 
 
Naziv ponudnika: ______________________________________ 
Ulica:    ______________________________________ 
Poštna štev. in kraj:  ______________________________________ 
 

 
Naročnik: VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., KROMBERK, CESTA 25. 
JUNIJA 1/b, 5000 NOVA GORICA 
 

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA) 
 
 
 

3.  VREDNOST PONUDBE  

3.1 
Vrednost 
ponudbe  
brez DDV 

v EUR       

z 
besedo 

      

3.2 DDV v EUR       

 
3.3 

Vrednost 
ponudbe 
z DDV 

v EUR       

z 
besedo 

      

4 Rok plačila 30 dni od prejema računa 

5. 
Veljavnost 
ponudbe: 

120 dni od dneva odpiranja ponudb  

 
Cene morajo biti zapisane po enoti, na dve decimalki natančno. 

 
Davek na dodano vrednost mora biti vključen v končno ceno pri rekapitulaciji. 
 
V postavkah, kjer je naveden tip ali proizvajalec, lahko ponudnik ponudi  enakovredno in 
vpiše naziv proizvajalca in tip artikla, ki ga ponuja. če ponudnik teh podatkov ne bo vpisal, bo 
naročnik njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno 

 
 
 
V                                , dne                    .     
                                                                                     
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBRAZEC 4 
 
 
PONUDBENI PREDRAČUN 
 
 
 
Ponudnik mora predložiti v celoti izpolnjen ponudbeni predračun / popis blaga v Excel 
dokumentu. Ponudbeni predračun / popis blaga mora biti izpolnjen na vseh praznih in za 
izpolnitev predvidenih mestih, razen tam, kjer v skladu z navodili v ponudbenem predračunu / 
popisu blaga to ni nujno potrebno. 
 
 
 
 
V                                , dne                    .     
                                                                                     
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBRAZEC 5 
 
ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA - ESPD 
 
Ponudnik vstavi  izpolnjen ESPD obrazec 
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OBRAZEC 6 
 
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 
Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi – 
samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju, …  
___________________________________________________________ 
(naziv in naslov ponudnika) 
__________________________ 
(matična številka) 
__________________________ 
(davčna številka) 
 
UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 
Opomba: vpisati je potrebno naslednje podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 
lastništvu ponudnika:  

 za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;  
 za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.  

 
Podatke je potrebno vpisati za vse udeležene v lastništvu, ne glede na delež lastništva. V 
kolikor je oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v 
elektronski obliki oziroma jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki. 
 
 IME IN PRIIMEK/ 

NAZIV PRAVNE OSEBE 
NASLOV PREBIVALIŠČA/ 
SEDEŽ PRAVNE OSEBE 

DELEŽ 
LASTNIŠTVA 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
PODATKI O TIHIH DRUŽBENIKIH 
Opomba: v primeru, da so udeleženci v lastništvu ponudnika tihi družbeniki,  je za vsakega 
od tihih družbenikov potrebno vpisati naslednje podatke:  

 za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;  
 za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.  

 
Podatke je potrebno vpisati za vse tihe družbenike, ne glede na delež lastništva. 
Tabelo izpolni ponudnik, v katerega lastništvu so udeleženi tihi družbeniki.  

 
 IME IN PRIIMEK/ 

NAZIV PRAVNE OSEBE 
NASLOV PREBIVALIŠČA/ 
SEDEŽ PRAVNE OSEBE 

DELEŽ 
LASTNIŠTVA 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
IZJAVA, DA NI TIHIH DRUŽBENIKOV 
Opomba: v primeru, da v lastništvu ponudnika ni tihih družbenikov,  ponudnik poda naslednjo 
izjavo: 
Izjavljamo, da v lastništvu ponudnika (naziv in naslov ponudnika) 
____________________________________________________________________   
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ni tihih družbenikov. 
 
POVEZANE DRUŽBE 
Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe,  za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom,  ponudnik 
izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:  

 naziv in naslov povezane družbe,  
 vrsta povezave in/ali delež lastništva.  

 
Podatke je potrebno vpisati za vse s ponudnikom povezane družbe.  

 

 NAZIV POVEZANE DRUŽBE NASLOV POVEZANE 
DRUŽBE 

VRSTA POVEZAVE/ 
DELEŽ LASTNIŠTVA 

1.  
 

  

2.  
 

  

3.  
 

  

 
IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB 
Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni,  ponudnik poda naslednjo izjavo: 
Izjavljamo, da s ponudnikom (naziv in naslov ponudnika) 
______________________________________ 
ni povezanih družb, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane. 
 
S podpisom te Izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika jamčimo za 
točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemamo polno odgovornost. 
Seznanjeni smo z določbo ZintPK, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali 
neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. 
 
Kraj in datum: 

___________________________Žig 

Podpis podizvajalca: 

_______________________________ 
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OBRAZEC 7 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
ZA PRAVNE OSEBE 

 
_____________________________ (naziv pooblastitelja-ponudnika) dajemo soglasje 
naročniku, VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., KROMBERK, CESTA 25. 
JUNIJA 1/b, 5000 NOVA GORICA, skladno z 77. členom Zakona o javnem naročanju in 22. 
členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 
besedilo in 177/20), da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje 
javnega naročila Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje treh let 
od Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, 
Kazenska evidenca, pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot ponudnik nismo bili 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3. 
 
Podatki o pravni osebi: 
Polno ime podjetja:  

 
 
 
Sedež podjetja: 

 

 
 
Občina sedeža podjetja: 

 
 
 

 
Številka vpisa v sodni 
register (št. vložka): 

 
 
 

 
 
Matična številka podjetja: 

 
 
 

 

 

 

Kraj in datum: 

___________________________ 

Pooblastitelj: 

______________________________ 

                                                                     Žig: 

 

Podpis: 

______________________________ 
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OBRAZEC 8 
 

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)* 

 

Spodaj podpisan-a _________________________ (ime in priimek) skladno z 77. členom 
Zakona o javnem naročanju in 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, 
št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo in 177/20), pooblaščam naročnika podjetje VODOVODI 
IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1/b, 5000 NOVA 
GORICA 
, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila 
»Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje treh let», od Ministrstva 
za pravosodje in javno upravo, Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, Kazenska evidence, 
pridobi potrdilo iz kazenske evidence, da kot zakoniti zastopnik ponudnika nisem bil-a 
pravnomočno obsojen-a zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 75. členu ZJN-3. 
 

Moji osebni podatki so naslednji: 
 
EMŠO: 

 
 

 
Ime in priimek: 

 
 
 

 
Datum rojstva: 

 
 
 

 
Kraj rojstva: 

 
 
 

 
Občina rojstva: 

 
 
 

 
Država rojstva: 

 
 

Naslov 
stalnega/začasnega 
bivališča: 

 
 
 

 
Ulica in hišna številka: 

 
 

 
Pošta in poštna številka: 

 
 

 
Državljanstvo: 

 

Moj prejšnji priimek se je 
glasil: 

 
 

 
Kraj in datum: 
___________________________ 

Pooblastitelj: 
______________________________ 

                                                                     Žig: 
 

 
Podpis: 
______________________________ 

*(V primeru, da ima ponudnik več zakonitih zastopnikov, izpolni ustrezno število soglasij). Potrdilo mojo 
predložiti tudi člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta oz. tisti, ki 
ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. 
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OBRAZEC  9 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 
POLNI NAZIV IN FIRMA 
PODIZVAJALCA: 
 

 

NASLOV PODIZVAJALCA: 
 

 

KONTAKTNA OSEBA: 
 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE 
OSEBE: 

 

TELEFON: 
 

 

TELEFAX: 
 

 

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV: 
 

 

MATIČNA ŠTEVILKA: 
 

 

ŠT. TRR-ja in BANKA: 
 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
POGODBE (z navedbo funkcije): 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI 
PODIZVAJALCA: 
 

 

VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL 
PODIZVAJALEC: 

 

KOLIČINA DEL PODIZVAJALCA: 
 

 

VREDNOST DEL PODIZVAJALCA: 
(v EUR brez DDV) 

 

KRAJ IZVEDBE DEL: 
 

 

ROK IZVEDBE DEL: 
 

 

 
Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 

 
 

2  
 

Podizvajalec: 
__________________________ 
__________________________ 

 
ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILA 

 
V skladu s 94. členom ZJN-3 zahtevamo, da naročnik  VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA 
GORICA d.d., KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1/b, 5000 NOVA GORICA na podlagi 

 
Navodila za izpolnitev:  
- Obrazec je potrebno izpolniti v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci; 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 
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potrjenega računa oziroma situacije s strani ponudnika/glavnega izvajalca: 
 

neposredno plačuje nam, kot podizvajalcu: 
 

za javno naročilo Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje treh let 
 

 
Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 

 
 

3 
 

 
 

 
 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA, DA NEPOSREDNEGA PLAČILA NE ZAHTEVA 
 
 
Izjavljamo, da za izvajanje javnega naročila Dobava vodomerov in opreme za daljinsko 
odčitovanje za obdobje treh let, ki je bilo oddano ponudniku/glavnemu izvajalcu: 

 
 ne zahtevamo neposrednega plačila naših terjatev, ki jih bomo imeli do ponudnika/glavnega 

izvajalca za opravljena dela pri izvajanju predmetnega javnega naročila. 

 
 
 

Kraj in datum:  Žig in podpis podizvajalca: 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Navodila za izpolnitev:  
- Vsak podizvajalec izpolni zanj sprejemljivo zahtevo oziroma izjavo, drugo pa prečrta; 
- V primeru sodelovanja večjega števila podizvajalcev se obrazec kopira. 
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OBRAZEC 1O 
 
 

POTRDITEV REFERENCE za HIŠNE IN KOMBINIRANE VODOMERE 
 
 
Naziv in polni naslov kupca /plačnika ( potrjevalca reference): 
 
 
 
Kontaktna oseba kupca:   
telefonske številka kontaktne osebe kupca:  

 
 
potrjujem, da je v neprekinjenem dvanajst mesečnem obdobju 
 
UPOŠTEVANO OBDOBJE OD ___________________DO ___________________(vpisati 
datum) 
  
Dobavitelj : 
 
 
 

za naše potrebe dobavil naslednje vrste materiala: 
 
 
 

 
 v skupni letni vrednosti                                  evrov brez DDV.  
 
Pogodbene obveznosti morajo biti zaključene. 
 
Dobava materiala je potekala brez težav in v dogovorjenih rokih. Dobavitelj je dobavil material, ki je v 
celoti izpolnjeval dogovorjene tehnične karakteristike, skupaj s potrebnimi atesti in certifikati, ki jih 
slovenska zakonodaja zahteva za tovrstni material. 
 
Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti 
ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja. 
 
To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi 
na razpis za dodelitev javnega naročila pri družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, 
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica. 
 
 
Datum:  _____________                                   

Pooblaščena oseba kupca/plačnika: _______________________ 

 

      
 ___________________________________ 
                   (podpis pooblaščene osebe 
kupca/plačnika) 

      žig (če obstoji) 
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OBRAZEC 11 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA PROGRAMSKE OPREME – RADIJSKEGA SISTEMA 
 
 
 

Podjetje Infotim Ržišnik Perc d.o.o. izjavljamo, da je ponudnik 
________________________________  predložil v pregled sledečo dokumentacijo oz. da je 
njihova strojna oprema kompatibilna s programsko opremo, ki jo uporablja naročnik.  
 
Ponudnik je  predložili sledečo zahtevano dokumentacijo v pregled : 
 

- Tip in vrsta radijskega oddajnika 
- Tip in vrsta ostale opreme, ki je del sistema za radijsko odčitavanje 
- Tehnično dokumentacijo 
- Sistemsko programsko opremo 
- Dešifrirni ključ ali gonilnik 
- Dovoljenje proizvajalca strojne opreme za odčitavanje števcev z obstoječo 

programsko opremo naročnika v času življenjske dobe  ponujenega radijskega 
sistema 

- Brezplačno uporabo potrebnih gonilnikov ali sistemske programske opreme, ki je 
potrebna za podporo ali odčitavanje v času življenjske dobe ponujenega radijskega 
sistema 

 
 
Priloga izjavi je potrdilo obstoječega dobavitelja programske opreme emr, da je ponujena 
strojna oprema kompatibilna z obstoječo programsko opremo emr in s tem je omogočeno 
daljinsko odčitavanje ponujene strojne opreme. 
 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »nabava 
vodomerov in opreme za daljinsko odčitavanje«, objavljen na Portalu javnih naročil in v 
Uradnem listu EU. 
 
 
 
 
 

 
Datum:__________________                  Žig in podpis ponudnika programske  opreme 
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OBRAZEC 12 
 
 

POTRDITEV REFERENCE za HIŠNE IN KOMBINIRANE VODOMERE 
TEHNIČNA REFERENCA 

 
Naziv in polni naslov kupca /plačnika ( potrjevalca reference): 
 
 
 
Kontaktna oseba kupca:   
telefonske številka kontaktne osebe kupca:  

 
 
potrjujem, da ima pri nas vgrajene vodomere z delujočo opremo za daljinsko odčitovanje, 
katera je kompatibilna z programsko opremo INFOTIM eMR Fusion.  
 
UPOŠTEVANO OBDOBJE JE VGRAJENIH VODOMEROV JE ZADNJIH 36 MESECEV 
  
Dobavitelj : 
 
 
 

 
ima vgrajenih ___________ (vpiše se število) vodomerov skupaj z delujočo opremo za 
daljinsko odčitovanje ( vodomeri so opremljeni z radio moduli). 
 
Pogodbene obveznosti morajo biti zaključene. 
 
Ker je dobavitelj v celoti izpolnil pogodbena določila in v garancijskem roku odpravil vse svoje obveznosti 
ocenjujemo, da gre za primernega in zaupanja vrednega poslovnega partnerja. 
 
To potrdilo se izdaja na zahtevo dobavitelja in se bo uporabilo samo za potrjevanje referenc pri prijavi 
na razpis za dodelitev javnega naročila pri družbi Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Kromberk, 
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica. 
 
 
Datum:  _____________                                   

Pooblaščena oseba kupca/plačnika: _______________________ 

 

         _________________________________ 
                  (podpis pooblaščene osebe kupca/plačnika) 

      žig (če obstoji) 
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OBRAZCEC 13: 
 
Ponudnik:  
 
 
 

 
 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
 
Datum: 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
V zvezi z javnim naročilom za oddajo naročila blaga v postopku oddaje javnega naročila, 
katerega predmet je DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE 
ZA OBDOBJE TREH LET 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 in imamo vsa potrebna dovoljena. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis.  
 
 
 
 
 
 
 
V                                , dne                     Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 

 
 
 
 

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

podizvajalec. 
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OBRAZEC 14 
 
PONUDNIK  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na Portalu javnih naročil 
št………………….z dne              , izjavljamo, da v zadnjih šestih mesecih pred izdajo potrdila 
nismo imel blokiranih računov. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis. 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
 
 

 
PRILOGE: Zahtevana potrdila 
potrdila vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih je razvidna blokada računov v 
zadnjih 6 (šestih) mesecih in ki ne smejo biti starejši od 15 dni od datuma, ki je določen kot 
skrajni rok za oddajo ponudbe. Namesto potrdila vseh bank lahko priložijo drugo ustrezno 
dokazilo pooblaščene ustanove, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja (BON). 
 
 
Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik in ostali ponudniki v primeru 
skupne ponudbe. 

 
  



35 

 
OBRAZEC 15 
 
Ponudnik:  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 
 

Način plačila in fiksnost cen 
 
 

 

Plačilni rok: 30 dni od prejema računa s strani naročnika 

 

Fiksnost cen: Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v prvih dvanajstih (12) 

mesecih od dneva sklenitve te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.  

Po preteku dvanajstih (12) mesecev od sklenitve te pogodbe se lahko, skladno s Pravilnikom 

o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne 

osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1-11/2004), cene, navedene v ponudbenem 

predračunu dobavitelja zvišajo, sorazmerno z ustreznim indeksom cen, ki veljajo za tiste vrste 

materiala, ki je predmet te pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne 

obveznosti v pogodbi, o čemer se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita. 

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

VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET. 

 

 

 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 

 

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik. 
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OBRAZEC 16 
 
Ponudnik:  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 

 
Izjava o prevozu 

 
 
Izjavljam, da sem stroške prevoza materiala do skladišča naročnika (Kromberk, Cesta 25.junija 
1b, Nova Gorica) vključil v ponudbeno ceno. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis z oznako 
DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH 
LET. 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 

                                                                  
Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik. 
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OBRAZEC 17 
 
Ponudnik:  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 
 

Izjava o zagotavljanju dobave blaga 
 
 
Izjavljam, da sem sposoben zagotavljati dobavo blaga v količinah in kvaliteti v skladu s pogoji 
iz razpisne dokumentacije. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis DOBAVA 
VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET. 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBRAZEC 18 
 
PONUDNIK  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 
 
 

Izjava  o ustreznosti materialov 
 
 
Izjavljam, da za vse posamezne ponujene materiale razpolagam z ustreznimi dokazili o 
skladnosti materialov s CE, atesti, certifikati, dokazili o zdravstveni ustreznosti materialov, ki 
prihajajo v stik s pitno vodo in drugimi dokazili, ki omogočajo vgradnjo materiala brez dodatnih 
administrativnih postopkov.   
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis DOBAVA 
VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET. 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBRAZEC 19 
 
Ponudnik:  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 
 
 

Izjava o minimalnem času delovanja 
 
 
 
Izjavljamo,  
 

 da radijski oddajnik vodomera zagotavlja minimalno ____let ( min 10let  )  delovanja 
brez zamenjave baterije 

 
 
* Vpiše se število let s številko in v oklepaju z besedo 
* Obvezna priloga te izjave je dokument, ki izjavo potrjuje (atest ali certifikat ali potrdilo 
proizvajalca baterije o dobi delovanja) 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis DOBAVA 
VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET. 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBRAZEC 20 
 
Ponudnik:  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 
 
 

Izjava za  garancijsko dobo za  dobavljeni material 
 
 
Izjavljam, da dajem naročniku garancijo: 

- Vodomeri  5 let. 
- Radijski oddajniki  5 let. 

 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis z DOBAVA 
VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH LET. 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 

Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik. 
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OBRAZEC 21 
 
Ponudnik:  
 
 
 

 
Naročnik:   
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA D.D. 
KROMBERK, CESTA 25. JUNIJA 1B 
5000 NOVA GORICA 

 
 
Datum: 
 

 
Izjava o odpravi pomanjkljivosti 

 
 
Izjavljam, da bomo vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri prevzemu blaga in ki  bi nastale v 
garancijskem roku, odpravili v zahtevanih rokih. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis z oznako 
DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH 
LET. 
 
 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
 
 
Obrazec izpolni ponudnik oziroma vodilni ponudnik. 
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OBRAZEC 22 
 

Garancija za resnost ponudbe – MENIČNA IZJAVA 
 

Navodilo: Ponudnik mora izpolniti obrazec ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo vsebinsko 
identična temu obrazcu, in bianco menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana 
in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
 
 
……………………….                 Kraj in datum, _________ 
…………………………. 
 
(ponudnik/ izdajatelj menic) 
ID-št. za DDV: ……………. 
 

MENIČNA IZJAVA 
 

Za zavarovanje resnosti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila »Dobava vodomerov in 
opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje treh let«, po odprtem postopku, objavljenem na 
Portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave ____________, izročamo 
naročniku VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 
1B, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju »VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA 
d.d.«), eno (1) bianco menico s klavzulo »brez protesta« kot zavarovanje za resnost ponudbe.   
 
Na menici je podpisan zakoniti zastopnik: 
 
 
priimek in ime ________________kot 
(funkcija)____________________podpis__________________ 
 
priimek in ime ________________kot (funkcija) 
____________________podpis__________________ 
 
 
Izdajatelj menice izrecno potrjuje, da je podpisnik menice pooblaščen za podpis menice in da 
velja to pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov 
izdajatelja menice.  
 
S podpisom te izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča VODOVODI IN 
KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da izpolni bianco menice do višine EUR ter da izpolni 
vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in 
sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«. 
 
Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjeni bianco menici in se zavezuje v 
celoti plačati menico ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu 
oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjene menice. 
 
Podpisnik pooblaščam VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da menico 
domicilira pri ……………….banki, ki vodi naš račun št. ……………………….., ali katerikoli 
drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.  
 
Spodaj podpisani zastopnik ponudnika………………………, izjavljam, da sem pooblaščen za 
razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno 
pooblaščam meničnega upnika VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da pri 
……………… banki, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, 
ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika 
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VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., ki bo izvršen v breme meničnega 
dolžnika ……………………………….  
  
Spodaj podpisani zastopnik ponudnika ……………………………, izjavljam, da dajem soglasje 
…………………….banki, ki vodi naš račun št. ……………………………. ali katerimkoli drugim 
bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika VODOVODI 
IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na 
sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.  
 
Zavezujemo se, da bomo ob vsaki spremembi domicila v roku treh (3) delovnih dni nadomestili 
to menično izjavo z ustrezno novo izjavo. 
 
Priloga: 1 kom bianco menice   
  
 
     
                                                                               Podpis zakonitega zastopnika: 
        
 
                                                                                   …………………………………….. 
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OBRAZEC 23 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO 
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
Navodilo: Ponudnik mora izpolniti obrazec, ali priložiti menično izjavo, ki bo vsebinsko 
identična temu obrazcu, in bianco menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana 
in podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika. 
 
V zvezi z javnim naročilom »Dobava vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje 
treh let«, objavljenega na portalu javnih naročil dne __.__.2021 pod številko objave 
JN……………, 
  
se zavezujemo, da bomo ob podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila »Dobava 
vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje treh let« naročniku predložili eno 
(1) bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od ponudbene 
vrednosti (z DDV) v skladu s spodnjim vzorcem.  
 
Kraj in datum: Ponudnik: 

 
Žig in podpis: 

 
__________________________________________________________________________ 
 
……………………….                 Kraj in datum, _________ 
…………………………. 
 
(ponudnik/ izdajatelj menic) 
ID-št. za DDV: ……………. 
 

MENIČNA IZJAVA 
 
Za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti javnega naročila »Dobava 
vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje za obdobje treh let 
« po odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil dne _______________pod 
številko objave JN____________, izročamo naročniku VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA 
GORICA d.d., Kromberk, Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju »VODOVODI 
IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d.«), eno (1) bianco menico s klavzulo »brez protesta« 
kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.   
 
Na menici je podpisan zakoniti zastopnik: 
 
 
priimek in ime ________________kot 
(funkcija)____________________podpis__________________ 
 
priimek in ime ________________kot (funkcija) 
____________________podpis__________________ 
 
 
Izdajatelj menice izrecno potrjuje, da je podpisnik menice pooblaščen za podpis menice in da 
velja to pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov 
izdajatelja menice.  
S podpisom te izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča VODOVODI IN 
KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da izpolni bianco menice do višine ___________ EUR 
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ter da izpolni vse druge sestavne dele bianco menice, ki niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega 
obvestila, in sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«. 
 
Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjeni bianco menici in se zavezuje v 
celoti plačati menico ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu 
oziroma izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjene menice. 
 
Podpisnik pooblaščam VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da menico 
domicilira pri ……………….banki, ki vodi naš račun št. ……………………….., ali katerikoli 
drugi poslovni banki, ki v času unovčenja vodi naš račun.  
 
Spodaj podpisani zastopnik ponudnika………………………, izjavljam, da sem pooblaščen za 
razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno 
pooblaščam meničnega upnika VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., da pri 
……………… banki, ki vodi naš račun št. …………………………. ali katerihkoli drugih bankah, 
ki vodijo naše račune, izda nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika 
VODOVODI IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d., ki bo izvršen v breme meničnega 
dolžnika ……………………………….  
  
Spodaj podpisani zastopnik ponudnika ……………………………, izjavljam, da dajem soglasje 
…………………….banki, ki vodi naš račun št. ……………………………. ali katerimkoli drugim 
bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika VODOVODI 
IN KANALIZACIJA NOVA GORICA d.d. in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na 
sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.  
 
Zavezujemo se, da bomo ob vsaki spremembi domicila v roku treh (3) delovnih dni nadomestili 
to menično izjavo z ustrezno novo izjavo. 
 
Priloga: 1 kom bianco menice   
  
 
 
 
 
       
                                                                               Podpis zakonitega zastopnika: 
        
 
                                                                                   …………………………………….. 
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OBRAZEC 24 
 
Naročnik: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica 
 
Naziv ponudnika:  
Ulica:    
Poštna štev. in kraj:  

 
 
ZAPISNIK O TESTIRANJU MOBILNEGA ODČITAVANJA PODATKOV 
 

Oprema potrebna za testiranje   
 
  

1. Volumetrični vodomer z radio modulom   
 - Dimenzija vodomera DN 20   
2. Radijski sprejemnik   
3. Ročni terminal   
4. Programska oprema za odčitavanje in prenos 

podatkov  
  

 
 

Testiranje mobilnega 
odčitavanja podatkov 

Stanje na 
vodomeru – 

odčitek 
[m3/L] 

Pretečena 
voda na 

vodomeru 
[L] 

Stanje na 
terminalu - 

odčitek  
[m3/L] 

Izmerjena 
količina 
vode na 

terminalu 
[L] 

Izmerjeni 
podatki na 
terminalu 
ustrezajo 
podatkom 

na 
vodomeru 

Začetno stanje na 
vodomeru ……………. 

 
……………. 

 
DA/NE 

Točka 1 (10 m od 
vodomernega jaška) ……………. ……………. ……………. ……………. DA/NE 
Točka 2 (40 m od 
vodomernega jaška) ……………. ……………. ……………. ……………. DA/NE 
Točka 3 ( 80 m od 
vodomernega jaška) ……………. ……………. ……………. ……………. DA/NE 

 
 

Preizkuševalci: Ime in priimek Podpis 

Predsednik : ……………………………….. …………………………………….. 

Član: ……………………………….. ……………………………….. 

Član: ……………………………….. ……………………………….. 

Predstavnik ponudnika: ……………………………….. ……………………………….. 
 
 
V (kraju preizkušanja), (datum) ……………………………………………… 
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OBRAZEC 25 
 
Tehnična dokumentacija in dostava vzorcev materiala 
 
Ponudnik mora priložiti vso tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku, dopuščeno je v tudi 
v angleškem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva prevod. 
 
Ponudnik mora vse tehnične zahteve označiti (oštevilčiti, podčrtati ali pobarvati s florescentnim 
flomastrom) v priloženi tehnični dokumentaciji in sicer v prospektih in certifikatih ter priloženo 
tehnično dokumentacijo (prospekte, certifikate) oštevilčiti z zaporednimi številkami, ki so v 
tabelah v poglavju 6.2., da je razvidno, kje so v prospektih in certifikatih navedena besedila, ki 
dokazujejo izpolnjevanje naročnikovih tehničnih zahtev po posameznih točkah v tabelah. 

 
Dokazila:  

1. Prospekti  proizvajalca (original prospek proizvajalca v angleškem jeziku).  
2. MID certifikati za ponujene tipe artiklov - priloženi v celoti. 
3. Dokazilo ustrezne inštitucije o zdravstveni ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v 

stik z živili.  
4. Overjena avtorizacija proizvajalca vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje  za 

sodelovanje na javnem razpisu. 
5. Dostava vzorcev materiala, ki je naveden v obrazcu 26.  

 
 
 
        Ponudnik: 
      (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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OBRAZEC 26 
 
Naročnik: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica 
 
Naziv ponudnika:  
Ulica:    
Poštna štev. in kraj:  

 
ZAPISNIK O VZORCIH MATERIALA  
 
Naročnik bo preveril tudi skladnost vzorcev materiala s tehničnimi karakteristikami, ki so 
navedene v razpisni dokumentaciji, zato je potrebno na dan odpiranja ponudb dostaviti sledeče 
vzorce: 
 
 
Opis Zahteva naročnika Ponudnik dostavil 

1. HIŠNI VODOMERI :   

 Večnatočni vodomer   dim. DN20                                                              
1 KOS DA/NE 

 Volumetrični vodomer dim. DN20                                                              
1 KOS DA/NE 

 Volumetrični vodomer dim. DN40                                                              
1 KOS DA/NE 

 Evidenčni vodomeri - enonatočni dim. DN15                                               
1 KOS DA/NE 

2. INDUSTRIJSKI IN KOMBINIRANI 
VODOMERI:   

 Kombiniran vodomer dim. DN80/DN20                                                       
1 KOS DA/NE 

3. OPREMA ZA DALJINSKO ODČITOVANJE:   

 Radijski modul »clip on« za volumetrični 
vodomer                                                        1 KOS DA/NE 

 Radijski modul ločene izvedbe                      
                                   1 KOS DA/NE 

 
           

Komisija: Ime in priimek Podpis 

Predsednik : ……………………………….. ……………………………….. 

Član: ……………………………….. ……………………………….. 

Član: ……………………………….. ……………………………….. 

Predstavnik ponudnika: ……………………………….. ……………………………….. 
 
V (kraj pregleda vzorcev): (datum) ……………………………………………… 
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OBRAZEC 27 
 
Naročnik: Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 

Kromberk, Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica 
 
Naziv ponudnika:  
Ulica:    
Poštna štev. in kraj:  

 
KONTROLNI LIST TEHNIČNE DOKUMENTACIJE 
 

Zap. 
št. 

Opis 1 2 3 4 

6.2.2. 
Večnatočni vodomeri dimenzije od DN 15 
do 40 mm 

X X X X 

6.2.3 
Volumetrični vodomeri dimenzije od DN 
15 do 40 mm 

X X X X 

6.2.4 
Evidenčni vodomeri dimenzije DN 15 in 
DN 20 mm 

X X X X 

6.2.5 
Kombinirani vodomeri dimenzije od DN 
50 do 100 mm 

X X X X 

6.2.6 
Industrijski vodomeri dimenzije od DN 50 
do DN 150 mm 

X X X X 

6.2.7.2 
Radijski modul za »clip on« vgradnjo na 
evidenčni vodomer dimenzije DN15 in 
DN20 

X   X 

6.2.7.3 
Impulzni modul za »clip on« vgradnjo na 
evidenčni vodomer dimenzije DN15 in 
DN20 

X   X 

6.2.7.4   
Radijski modul »clip on« za volumetrični 
vodomer 

X   
X 

6.2.7.5   Radijski modul ločene izvedbe – eksterni X   X 

6.2.7.6  
Radijski modul - repetitor za obračunske 
vodomere / stacionarna mreža 

X   
X 

6.2.7.7 
Koncentratorji  - za obračunske 
vodomere / stacionarna mreža 

X   
X 

 
Dokazila – opis točk v zgornji tabeli:  

1. Prospekti  proizvajalca (original prospek proizvajalca v angleškem jeziku).  
2. MID certifikati za ponujene tipe artiklov - priloženi v celoti. 
3. Dokazilo ustrezne inštitucije o zdravstveni ustreznosti izdelkov in snovi, ki prihajajo v 

stik z živili.  
4. Overjena avtorizacija proizvajalca vodomerov in opreme za daljinsko odčitovanje  za 

sodelovanje na javnem razpisu. 

Komisija: Ime in priimek Podpis 

Predsednik : ……………………………….. …………………………………….. 

Član: ……………………………….. ……………………………….. 

Član: ……………………………….. ……………………………….. 
 
V (kraj pregleda dokumentacije): (datum) ……………………………………………… 
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OBRAZEC 28 
 
 
6.2. Tehnične specifikacije za vodomere in opremo za daljinsko odčitavanje 
 
Ponudnik izpolni spodnje tabele od št.  6.2.2.1 do št. 6.2.7.11 s tehničnimi podatki vodomerov 
in opreme ali obkroži DA/NE, če ponujen material  izpolnjuje zahtevam naročnika.  
 
Ponudnik mora vse tehnične zahteve označiti (oštevilčiti, podčrtati ali pobarvati s florescentnim 
flomastrom) v priloženi tehnični dokumentaciji in sicer v prospektih in certifikatih ter priloženo 
tehnično dokumentacijo (prospekte, certifikate) oštevilčiti z zaporednimi številkami, ki so v 
tabelah v poglavju 6.2.. 
 
V primeru, da ponudnik ne izpolni vseh zahtevanih tehničnih podatkov, se smatra 
ponudba kot nedopustna in se izloči iz nadaljnjega postopka. 
Ponudba ponudnika, katera ne bo izpolnjevala vseh zahtev naročnika glede predmeta javnega 
naročila, bo opredeljena kot nedopustna in izločena iz nadaljnjega postopka. 
 
Pogoj za izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev sta tudi pozitivno izvedena preizkusa daljinskega 
odčitavanja vodomerov za primer mobilnega ter stacionarnega sistema odčitavanja podatkov. 
 
Ko bo naročnik naročal vodomere z radijskim modulom, morajo le ti biti nameščeni na 
vodomer, programirani in pripravljeni za vgradnjo in odčitovanje. Ponudnik mora ob dobavi 
predati naročniku seznam vodomerov v elektronski obliki (excel ali tekstovna datoteja). 
Seznam mora vsebovati naslednje podatke: profil vodomera DN, serijska številka vodomera 
in radijski naslov oddajnika vgrajenega na vodomeru. 
 
6.2.1 Splošne zahteve za vse vodomere 
 
Vsi vodomeri morajo imeti veljavno MID odobritev tipa vodomera.  
Vsi vodomeri morajo imeti osnovni prikaz na številčnici v m3.  
Vodomeri morajo omogočati priključitev radijskega oddajnika ali impulznega dajalnika brez 
poškodbe overitvenega žiga.  
Ponujeni vodomeri morajo biti novi in ne obnovljeni. 
 
 
6.2.2 Večnatočni vodomeri dimenzije od DN 15 do 40 mm  
 
Tabela 6.2.2.1 
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki ponudnika 

1. - Ohišja vodomerov morajo biti kovinska (iz medenine). Vodomeri 
morajo biti z mokrim večnatočnim mehanizmom. DA/NE 

2. - Vodomer mora imeti zatesnjeno številčnico pri prikazu m3, tako da 
nečistoče v vodi ali motnost ne morejo ovirati odčitavanja.    DA/NE  

3. - V vodomeru mora biti vgrajena čistilna mrežica na dotoku v vodomer, 
na iztoku mora biti v vodomer možnost vgraditi nepovratni ventil.  DA/NE 

4. - Vse dimenzije vodomerov morajo imeti kompatibilne številčnice, 
katere omogočajo namestitev istega tipa impulznega dajalnika.   DA/NE 

5. - Vodomer mora biti certificiran vsaj za R160, dobavljiv pa mora biti 
tudi v nižjih razredih R80 ali nižji, kar mora biti zapisano v certifikatu 
MID. DA/NE 

6. - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 
imp/1 l, 1 imp/10 l, 1 imp/100 l.  DA/NE 

7. - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za 
vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu 
MID.      DA/NE 
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8. - Vodomer proizvajalec: 
 

 

 
 

………….……… 
9. - Vodomer tip: 

 ………….………. 
 
Tabela 6.2.2.2: večnatočni vodomeri, tehnične zahteve       

 Tehnične zahteve naročnika                                           Tehnični podatki ponudnika 

Zap. 
št. 

Vodomer 
DN  

(mm) 

Nazivni 
pretok Q3 

(m3/h) 

Q1 

(m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred  

R 

Nazivni 
pretok 

Q3 
(m3/h) 

Q1 

 (m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred  

R 

1. 15  2,5 < 0,016 165 160 ………… ………… ………… ………… 

2. 20  4,0 < 0,025 190 160 ………… ………… ………… ………… 

3. 25  6,3 < 0,039 260 160 ………… ………… ………… ………… 

4. 32 10,0 < 0,063 260 160 ………… ………… ………… ………… 

5. 40 16,0 < 0,100 300 160 ………… ………… ………… ………… 
 
 
6.2.3 Volumetrični vodomeri dimenzije od DN 15 do 40 mm 
 
Tabela 6.2.3.1 
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki ponudnika 

1. - Vodomeri morajo meriti pretečeno vodo skozi vodomer po 
volumetričnem principu. DA/NE 

2. - Omogočati morajo poljuben način vgradnje. DA/NE 
3. - Ohišja vodomerov morajo biti kovinska (iz medenine). Na ohišju 

vodomera mora bit oznaka smeri pretoka. DA/NE 
4. - V vodomeru morata biti vgrajena čistilna mrežica in sicer pred 

vstopom vode v merilno komoro. Na iztoku mora biti v vodomer 
možno vgraditi nepovratni ventil. DA/NE 

5. - Vse dimenzije vodomerov morajo imeti kompatibilne številčnice, 
katere omogočajo namestitev istega tipa impulznega senzorja.  DA/NE 

6. - Vse dimenzije vodomerov morajo obvezno omogočati CLIP ON 
vgradnjo radijskega modula. Za vse dimenzije mora obstajati tudi 
možnost uporabe  ločenega (eksterni) radijskega modula. 
Dokazilo vzorec vodomera. DA/NE 

7. - Vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik, ki 
omogoča tudi detekcijo smeri vrtenja. Impulzni dajalniki morajo biti na 
voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 imp/1 l; 1 imp/10 l; 1 imp/100 l. DA/NE 

8. - Vodomer mora biti certificiran vsaj za R160, dobavljiv pa mora biti 
tudi v nižjih razredih R80 ali nižji, kar mora biti zapisano v certifikatu 
MID.  DA/NE 

9. - Vodomer mora imeti številčnico hermetično zaprto - »capsulated 
register«, za preprečevanje kondenzacije, zapisano mora biti v 
certifikatu MID. DA/NE 

10. - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za 
vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu 
MID. DA/NE 

11. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. DA/NE 
12. - Vodomer proizvajalec: 

 ………….……… 
13. - Vodomer tip: 

 ………….………. 
 
 



52 

Tabela 6.2.3.2 volumetrični vodomeri, tehnične zahteve 
 Tehnične zahteve naročnika                                           Tehnični podatki ponudnika 

Zap. 
št. 

Vodomer 
DN  

(mm) 

Nazivni 
pretok 

Q3 
(m3/h) 

Q1 

 (m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred 

R 

Nazivni 
pretok 

Q3 (m3/h) 

Q1 

 (m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred 

R 

1. 15 2,5 < 0,018 165 160 …………… ………… ………… …………… 

2. 20 4,0 < 0,028 190 160 …………… ………… ………… …………… 

3. 25 6,3 < 0,040 260 160 …………… ………… ………… …………… 

4. 30 10,0 < 0,065 260 160 …………… ………… ………… …………… 

5. 40 16,0 < 0,120 300 160 …………… ………… ………… …………… 
 
 
6.2.4 Evidenčni vodomeri dimenzije DN 15 in DN 20 mm  
 
Tabela 6.2.4.1 
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki ponudnika 

 Za vgradnjo v večstanovanjske objekte in daljinsko odčitavanje.    
1. - Ohišja vodomerov morajo biti iz medenine. DA/NE 
2. - Vodomeri morajo biti z enonatočnim mehanizmom. DA/NE 
3. - Vodomer mora imeti možnost clip-on vgradnje različnih modulov 

(radijski, M-BUS, impulzni) in v izvedbi z impulznimi izhodi različne 
vrednosti.  DA/NE 

4. - Prilagojen mora biti za uporabo modulov, ki so kompatibilni s 
trenutnim sistemom odčitavanja naročnika.     DA/NE 

5. - Vodomer mora biti certificiran vsaj za R160H, dobavljiv pa mora biti 
tudi v nižjih razredih R80 ali nižji, kar mora biti zapisano v certifikatu 
MID. DA/NE 

6. - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja: 1 
imp/1 l; 1 imp/10 l; 1 imp/100 l.  DA/NE 

7. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. DA/NE 
8. - Vodomer proizvajalec: 

 …………….……… 
9. - Vodomer tip: 

 ………….………. 
 
Tabela 6.2.4.2: evidenčni vodomeri, tehnične zahteve 

 Tehnične zahteve naročnika                                           Tehnični podatki ponudnika 

Zap. 
št. 

Vodomer 
DN  

(mm) 

Nazivni 
pretok Q3 

(m3/h) 

Q1 

(m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred 

R 

Nazivni 
pretok  

Q3 (m3/h) 

Q1 

 (m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred 

R 

1. 15  2,5 < 0,016 110  160 ……… ………… ……… ……… 

2. 20  4,0 < 0,028 130 160 ……… ………… ……… ……… 
 
6.2.5 Kombinirani vodomeri dimenzije od DN 50 do 100 mm  
Tabela 6.2.5.1 
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki ponudnika 

1. - Kombinirani vodomeri morajo omogočati poljuben način vgradnje, 
imeti obtočni vodomer by pass. DA/NE 

2. - Vodomeri morajo imeti induktivni ali opto impulzni dajalnik, ki 
omogoča tudi detekcijo smeri vrtenja. Impulzni dajalniki morajo biti na DA/NE 
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voljo vsaj za naslednja razmerja: glavni vodomer:  1 imp/10 l; 1 
imp/100 l; 1imp /1000 l,  obtočni vodomer:  1 imp/10 l; 1 imp/100 l. 

3. - Merilni mehanizem mora biti zamenljiv na terenu in biti enak za vse 
ponujene dimenzije od DN 50 do DN100 ( enak  mehanizem za vse 
dimenzije pomeni, da gre isti mehanizem v ohišja vseh dimenzij od 
DN 50 do DN 100 in je mogoče menjavo izvesti na terenu, brez 
izgradnje ohišja). DA/NE 

4. - Redna overitev  vodomera po obdobju 5 let se lahko vrši na terenu, z 
menjavo merilnega mehanizma na mestu vgradnje in mora biti 
zapisana v MID certifikatu.  DA/NE 

5. - Vodomer mora biti certificiran vsaj za razrede R, ki so specificirani v 
zahtevah, dobavljiv pa mora biti tudi v nižjih razredih (DN 
50:R250;DN 80:R630;DN 100:R1000), kar mora biti zapisano v 
certifikatu MID. DA/NE 

6. - Vodomer mora imeti zaščito IP68 – stopnja zaščite IP 68 mora 
zapisana v meroslovnem certifikatu MID, ki mora biti priložen ponudbi 
ali pa morajo imeti vodomeri serijsko vgrajen brisalec stekla 
številčnice, kar omogoča nemoten popis in odčitavanje tudi v pogojih 
kondenzacije. DA/NE 

7. - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za 
vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu 
MID. Vodomer ima vgrajen umirjevalnik pretoka. DA/NE 

8. - Števni mehanizem obtočnega in glavnega vodomera mora biti 
primeren za naknadno vgradnjo impulznega senzorja brez poškodbe 
žiga. DA/NE 

9. - Vodomeri morajo imeti priključek za senzor tlaka. DA/NE 
10. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. DA/NE 
11. - Vodomer proizvajalec: 

 …………….……… 
12. - Vodomer tip: 

 ………….………. 
 
Tabela 6.2.5.2: kombinirani vodomeri, tehnične zahteve 
 

Tehnične zahteve naročnika                                           Tehnični podatki ponudnika 

Zap. 
št. 

Vodomer 
DN 

(mm) 

Nazivni 
pretok 

Q3 
(m3/h) 

Q1 

(m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred  

R 

Nazivni 
pretok 

Q3 (m3/h) 

Q1 

 (m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred  

R 

1. 50/20 25 < 0,025 270 1000 
………… ………… ……… ……… 

2. 80/20 63 < 0,025 300 2500 
………… ………… ………… ………… 

3. 100/20 100 < 0,025 360 4000 
………… ………… ………… ………… 

 
 

6.2.6 Industrijski vodomeri dimenzije od DN 50 do DN 150 mm 
 
Tabela 6.2.6.1 
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki ponudnika 

1. - Industrijski vodomeri morajo biti tip Woltman s suhim mehanizmom. DA/NE 
2. - Industrijski vodomeri morajo imeti standardne prirobnične priključke. DA/NE 
3. - Industrijski vodomeri morajo biti primerni za horizontalno in vertikalno 

vgradnjo. DA/NE 
4. - Impulzni dajalniki morajo biti na voljo vsaj za naslednja razmerja:1 

imp/10 l, 1 imp/100 l, 1 imp/1000 l, 1imp/1l opto. DA/NE 
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5. - Vodomer mora biti certificiran vsaj za razrede R, ki so specificirani v 
zahtevah, dobavljiv pa mora biti tudi v nižjih razredih, vsaj R 63 ali 
manj), kar mora biti zapisano v certifikatu MID. DA/NE 

6. - Vodomer mora imeti zaščito IP68 – stopnja zaščite IP 68 mora biti 
nedvoumno in enoznačno zapisana v meroslovnem certifikatu MID, ki 
mora biti priložen ponudbi ali pa morajo imeti vodomeri serijsko vgrajen 
brisalec stekla številčnice, kar omogoča nemoten popis in odčitavanje 
tudi v pogojih kondenzacije. Dokazilo je lahko izjava proizvajalca 
vodomera. DA/NE 

7. - Vodomer mora omogočati vgradnjo brez ravnih delov pred in za 
vodomerom (U0D0), kar mora biti zapisano v meroslovnem certifikatu 
MID. DA/NE 

8. - Vodomeri morajo imeti priključek za senzor tlaka. DA/NE 
9. - Vsi ponujeni vodomeri morajo biti od istega proizvajalca. DA/NE 

10. - Vodomer proizvajalec: 
 …………….……… 

11. - Vodomer tip: 
 ………….………. 

 
Tabela 6.2.6.2: industijski vodomeri Woltmanov, tehnične zahteve 
 

Tehnične zahteve naročnika                                           Tehnični podatki ponudnika 

Zap. 
št. 

Vodo
mer 
DN 

(mm) 

Nazivni 
pretok Q3 

(m3/h) 

Q1 

 (m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred  

R 

Nazivni 
pretok Q3 

(m3/h) 

Q1 

 (m3/h) 

Vgradna 
dolžina 
(mm) 

Metrološki 
razred  

R 

1. 50 40 < 0,400 200 100 
……… ……… ……… ……… 

2. 80 100 < 0,625 225 160 
………… ……… ……… ……… 

3. 100 160 < 0,800 250 200 
……… ……… ……… ……… 

4. 150 400 < 2,000 300 200 
……… ……… ……… ……… 

 
6.2.7 Rezervni merilni mehanizem za servis večnatočnega vodomera Sensus 420  
 
Tabela 6.2.7.1 

Zap.št. Opis / zahteve naročnika 
Podatki 

ponudnika 
1. - Merilni mehanizem mora izpolnjevati vse zahteve opisane v 

uahtevah za večnatočne vodomere (za vse dimenzije od DN 15 do 
DN 40) v točki 6.2.2. DA/NE 

2. - Merilni mehanizem mora biti nov DA/NE 
 
6.2.8 Rezervni merilni mehanizem za servis ali overitev na terenu za obstoječi 

industrijski vodomer za tip Meistream 
 
Tabela 6.2.8.1 

Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki ponudnika 

 
Kompatibilen z radijskimi moduli za volumetrične vodomere in modulom 
ločene izvedbe,   

1. - Merilni mehanizem za vodomere Meistream DN 50 do DN 150 DA/NE 
2. - Merilni mehanizem ima MID oznako DE-09-MI001-PTB010 DA/NE 
3. - Merilni mehanizem mora omogočati namestitev obstoječega radio 

modula  Birdz G2 z senzorjem HRI DA/NE 
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6.2.9 Rezervni merilni mehanizem za servis ali overitev na terenu za obstoječi 
kombinirani vodomer  

Tabela 6.2.9.1 
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki ponudnika 

 
Kompatibilen z radijskimi moduli za volumetrične vodomere in modulom 
ločene izvedbe,   

1. 
- ENAK merilni mehanizem za vse vodomere MeiTwin od DN 50 do 

DN 100 DA/NE 

2. - Merilni mehanizem ima MID oznako SK 11-MI001-SMU020 DA/NE 

3. 
- Merilni mehanizem mora omogočati namestitev obstoječega radio 

modula  Birdz G2 z senzorjem HRI DA/NE 
 
 
6.2.10 Servisiranje vodomerov   

Tabela 6.2.10.1 

Zap.št. Opis / zahteve naročnika 
Podatki 

ponudnika 
6.2.10. 1   Servisiranje volumetričnih vodomerov  SENSUS 620  

 
Kompatibilen z radijskimi moduli za volumetrične vodomere in modulom 
ločene izvedbe,   

1. - Čiščenje ohišja, testiranje in overjanje vodomera DA/NE 

2. 
- Izjava izvajalca, da je usposobljen za servis vodomerov Sensus 

(dokazilo) DA/NE 

3. 

- Akreditacija za servisiranje vodomerov oz. pogodba z akreditiranim 
izvajalcem za servisiranje vodomerov. Akreditacija mora biti v 
Republiki Sloveniji. DA/NE 

 
 
Tabela 6.2.10.2 

Zap.št. Opis / zahteve naročnika 
Podatki 

ponudnika 
6.2.10.2       Servisiranje večnatočnih vodomerov  SENSUS 420  

 
Kompatibilen z radijskimi moduli za volumetrične vodomere in modulom 
ločene izvedbe,   

1. - Čiščenje ohišja, testiranje in overjanje vodomera DA/NE 

2. 
- Menjava merilnega mehanizma z novim merilnim mehanizmom z 

odgovarjajočo MID oznako DA/NE 

3. - Menjava vseh tesnil DA/NE 

4. 
- Izjava izvajalca, da je usposobljen za servis vodomerov Sensus 

(Dokazilo) DA/NE 

5. 

- Akreditacija za servisiranje vodomerov oz. pogodba z akreditiranim 
izvajalcem za servisiranje vodomerov. Akreditacija mora biti v 
Republiki Sloveniji. DA/NE 

 
 
 
 
 
6.2.11  Oprema za daljinsko odčitovanje 
 
6.2.11.1 Splošne zahteve za daljinsko odčitovanje 
 
Vsaka izvedba mora imeti IP 68 zaščito ter možnost namestitev brez poškodbe žiga.  
Pri kombiniranem vodomeru se modul spoji z ustreznim impulznim senzorjem vodomera. Cena 
impulznih senzorjev mora biti vključena v ceno modula.  Pričvrstitev modula mora biti več 
točkovna z zaščito (stikalno/magnetno) plombo.  
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Domet radijskega oddajnika mora bit v radiusu min. 300 m na odprtem prostoru brez preprek.  
Radijski oddajniki morajo biti baterijsko napajani. Življenjska doba baterije najmanj 10 let (pri 
standardnih pogojih delovanja). Modul mora imeti alarm za prazno baterijo, poskus 
manipulacije, puščanje vode.  
Ponujena oprema mora ustrezati pogojem za opremo, za katero ni potrebno pridobiti odločbe 
o dodelitvi radijskih frekvenc, skladno z Direktivo 2014/53/EU ter standardom EN 300 220-2. 
Radio frekvenca za evidenčne vodomere: 433 MHz ali 868 MHz za večstanovanjske objekte 
Radio frekvenca: 868 MHz za obračunske vodomere. 
 
Tabela 6.2.11.2      
Zap.št. 

Opis / zahteve naročnika 
Podatki 

ponudnika 
6.2.11.2      Radijski modul za »clip on« vgradnjo na evidenčni vodomer 

dimenzije DN15 in DN20 
 

1. - Radijski modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez 
vmesne povezave. DA/NE 

2. - Zaščita IP68. DA/NE  
3. - Baterijsko napajanje.  DA/NE 
4. - Radio frekvenca: 433MHz ali 868 MHz.  ……………..  
5. - Dvosmerna komunikacija, programiranje preko radijskega 

protokola.  DA/NE 
6. - Delovna temperatura od 5 °C do +55 °C. …………….. 
 - Zajemanje podatkov:   

7.  ID. številka, DA/NE 
8.  serijska št. modula, DA/NE 
9.  čas in datum, DA/NE 
10.  volumen, DA/NE 
11.  manipulacija. DA/NE 
12. 

- Proizvajalec / tip:  
 

………….……… 
 
Tabela 6.2.11.3 

Zap.št. 
Opis / zahteve naročnika 

Podatki 
ponudnika 

6.2.11.3 Impulzni modul za »clip on« vgradnjo na evidenčni vodomer 
dimenzije DN15 in DN20  

1. - impulzni modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez 
vmesne povezave, DA/NE 

2. - zaščita IP68, DA/NE 
3. - baterijsko napajanje, DA/NE 
4. - induktivni zajem impulzov z vodomera z detekcijo smeri 

pretoka (vrtenja vodomera), DA/NE  
5. - delovna temperatura od 5 °C do +55 °C, DA/NE 
6. - dolžina impulza: ≥ 40 ms * (čas vklopa izhoda). DA/NE  
7. 

- Proizvajalec / tip:  
 

………………… 
*zaradi kompatibilnosti z obstoječimi napravami za daljinski popis vodomerov 
 
Tabela 6.2.11.4    
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki 

ponudnika 
6.2.11.4    Radijski modul »clip on« za volumetrični vodomer  

1. - IP 68, DA/NE 
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2. - baterijsko napajanje, DA/NE 
3. - radijski modul je vgrajen na vodomer »CLIP ON« brez vmesne 

povezave. DA/NE 
4. - frekvenca komunikacije 868 MHz, dvosmerna komunikacija, DA/NE 
5. - največja oddajna moč: 868 MHz, maks. 25mW, DA/NE 
6. - istočasno odčitavanje v mobilnem in stacionarnem načinu, DA/NE 
7. - delovna temperatura od -10 °C do +50 °C, DA/NE 
 - Zajemanje podatkov:  
8.  stanje vodomera, DA/NE 
9  alarm baterije. DA/NE 
10. - Proizvajalec / tip:   

………….……… 
 
Tabela 6.2.11.5    
Zap.št. Opis / zahteve naročnika Podatki 

ponudnika 
6.2.11.5    Radijski modul ločene izvedbe – eksterni  

1. -    IP68 zaščita , DA/NE 
2. -    dolžina kabla min. 2m, DA/NE 
3. -    baterijsko napajanje, DA/NE 
4. -    frekvenca komunikacije 868 MHz, dvosmerna komunikacija, DA/NE 
5. -    največja oddajna moč: 868 MHz, maks. 25mW, DA/NE 
6. -    istočasno odčitavanje v mobilnem in stacionarnem načinu, DA/NE 
7. -    delovna temperatura od -10 °C do +50 °C, DA/NE 
8. -    komplet z nosilcem za montažo na steno jaška, DA/NE 

 Zajemanje podatkov:  
9.  Stanje vodomera DA/NE 
10.  Alarm stanja baterije. DA/NE 
11. - Proizvajalec / tip:   

………….……… 
 

 
 
 
 
 
        Ponudnik: 
      (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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6.2.12.  Postopek preizkusa daljinskega odčitavanja vodomera 

 
Preizkus daljinskega odčitavanja podatkov se bo izvajal na osnovi zapisnika o testiranju 
opreme: Mobilno odčitavanje podatkov (obrazec št. 22),  
Testiranje se bo vršilo na isti lokaciji  z istimi vodomeri in s potrebno opremo za daljinsko 
odčitavanja. Mobilno odčitavanje se bo izvedlo in zaključilo v enem dnevu. Testiranje opreme 
se bo vršilo po vrstnem redu kot bodo prispele ponudbe. Odčitavanje se bo vršilo v litrih; 
impulzi na radijskem modulu morajo biti nastavljeni za razmerje 1imp/1l.   
Ponudnik bo predpisan vodomer opremljen z radio modulom montiral v podzemni vodomerni 
jašek, ki ga zagotovi naročnik, kjer bo pripravljeno mesto za montažo, na priključku bo 
zagotovljen pretok. Ponudnik po montaži opreme izvede kontrolo delovanja opreme in se 
pripravi za testiranje. 
Naročnik zagotoviti vso potrebno opremo, da se testiranje daljinskega odčitavanja lahko 
izvede. Ponujena oprema za daljinsko odčitovanje mora biti kompatibilna z obstoječo opremo.  
 
Zaradi varovanja poslovnih skrivnosti se priprava na testiranje izvede za vsakega ponudnika 
posebej, po določenem razporedu. V fazi odčitavanja in preverbe odčitkov na vodomeru, pa 
so lahko prisotni tudi drugi ponudniki. 
 
6.2.12.1 Mobilna odčitavanje podatkov  

Odčitavanje z ročnim terminalom in sprejemno enoto. Odčitek na testirani opremi – ročnem 
terminalu mora biti na določen trenutek odčitavanja enak kot na vodomeru, v nasprotnem 
primeru bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka kot neustrezen ponudnik. 
 
Postopek preizkusa mobilnega odčitavanja podatkov:   

- Ponudnik bo vgradil vodomer DN20 z radio modulom v jašek ter izvedel uskladitev 
začetnega stanja številčnice na vodomeru in stanje radijskega modula ter pripravil radio 
modul in ročni terminal za odčitovanje.   

- Izvede se odčitavanje oz. stanje vodomera na točki 1 (v bližini vodomernega jaška na 
razdalji 10 m), odčitek na vodomeru in terminalu se mora ujemati, v nasprotnem 
primeru bo ponudnik izločen iz nadaljnjega postopka kot neustrezen ponudnik. 

- Meritve se nato izvajajo na točki 2 (40 m od vodomernega jaška) in za tem na točki 3 
(80 m od vodomernega jaška). Prvo nezmožnost odčitavanja podatkov na teh 
naslednjih točkah pomeni, da je ponudnik neustrezen, ter ne izpolnjuje tehničnih zahtev 
naročnika in bo izločen iz postopka.  

- Prenos odčitkov iz ročnega terminala v program za odčitavanje in zbiranje odčitkov. 

Oprema, ki jo zagotovi ponudnik: 
- Volumetrični vodomer DN20 z radio modulom. 

 
Oprema, ki jo zagotovi naročnik: 

- Radijski sprejemnik, 
- Ročni terminal, 
- Programska oprema za odčitavanje in prenos podatkov. 
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OBRAZEC: 29 
 
 
 
 

 
 

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

ZA DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE  
(vzorec pogodbe) 

 
 
ki ga dogovorita in skleneta 
 
 
NAROČNIK : 
VODOVODI in KANALIZACIJA Nova Gorica d.d.  
Kromberk, Cesta 25. junija 1b,  5000 Nova Gorica,   
ki ga 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:  

 
 
 
 

 
I. UVODNE DOLOČBE IN PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 
1. člen 

 
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
- da sklepata okvirni sporazum na podlagi izvedenega javnega razpisa za oddajo javnega 
naročila za DOBAVO VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE – triletna 
dobava po odprtem postopku, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, št. 
_________________________  dne _____________ in  v Uradnem listu Evropske unije št. 
objave ________________________ dne _____________ in v katerem je naročnik, na 
podlagi pogojev in meril objavljenih v razpisni dokumentaciji izbral dobavitelja za dobavo, 
 

- da je določitev naročnika postala pravnomočna dne………………- 
- da je dobavitelj strokovno in tehnično sposoben izvesti naročilo. 
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Stranki soglašata, da je predmet okvirnega sporazuma DOBAVO VODOMEROV IN OPREME 
ZA DALJINSKO ODČITOVANJE, kar je razvidno tudi iz obrazca PONUDBENI PREDRAČUN, 
ki je sestavni del dobaviteljeve ponudbe dane na razpis. 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami, ki so bili določeni 
v razpisni dokumentaciji in na portalu javnih naročil. Dobava blaga, ki je predmet tega 
okvirnega sporazuma je sukcesivna dobava blaga, kot izhaja iz tehničnih specifikacij. Naročnik 
se ne zavezuje, da bo naročil vse vrste in vse količine blaga iz ponudbenega predračuna 
izbranega ponudnika. 
 
Navodila ponudnikom in ponudbena dokumentacija ter ponudba dobavitelja, vključno z 
ponudbenim predračunom dobavitelja so sestani del tega okvirnega sporazuma, zato so 
sestavni del tega sporazuma tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno 
navedeni v tem sporazumu. 
 
 

2. člen 
 
Kvaliteta materiala mora odgovarjati veljavnim predpisom, standardom in deklarirani kvaliteti, 
oziroma zahtevam, ki so bile opredeljene v razpisni dokumentaciji. Vse blago mora biti 
opremljeno z deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to 
potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku. 
 
 
 
II. POGODBENA VREDNOST IN CENE 
 

3. člen 

 
 

Dobavitelj se zavezuje, da bo blago, ki je predmet okvirnega sporazuma dobavljal po cenah, 
kot so naveden v ponudbenem predračunu z dne …… 
 
Vrednost okvirnega sporazuma znaša brez DDV znaša: 
 
___________________________ EUR, 
 
(z besedo:__________________________________________ __/100 evrov). 
 
 
Pogodbena vrednost z DDV znaša: 
 
___________________________ EUR 
 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo blago, ki je predmet te pogodbe in njegove ponudbe, naročniku 
dobavljal po cenah, ki jih je navedel v obrazcu ponudbeni predračun. 
 
Končna cena materiala vključuje pariteto "dostavljeno na naslov naročnika in razloženo«.  
 
Cene na enoto, navedene v ponudbenem predračunu, so v prvih dvanajstih (12) mesecih od 
dneva sklenitve te pogodbe fiksne in se ne spreminjajo pod nobenim pogojem.  
 
V primeru, da bo naročnik v času veljavnosti te pogodbe potreboval material, ki ni naveden na 
ponudbenem predračunu, se dobavitelj obvezuje naročniku zagotavljati popust v višini 
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______ % od cen, navedenih v veljavnem ceniku dobavitelja (minimalno 10%). (opozorilo: 
izpolniti ob oddaji ponudbe) 
 
Cene vključujejo vse elemente, iz katerih so sestavljene, npr. blago, dostavo, odpravo napak, 
davek na dodano vrednost, ostale nepredvidene stroške, morebitne popuste in vse druge 
stroške, ki jih bo imel dobavitelj z realizacijo naročila, zavarovanje prevozov, pridobitev vseh 
predpisanih atestov blaga in materialov,… 
 
 
Po preteku dvanajstih (12) mesecev od sklenitve te pogodbe se lahko, skladno s Pravilnikom 
o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne 
osebe javnega sektorja (Uradni list RS, št. 1-11/2004), cene, navedene v ponudbenem 
predračunu dobavitelja zvišajo, sorazmerno z ustreznim indeksom cen, ki veljajo za tiste vrste 
materiala, ki je predmet te pogodbe oziroma indeks cen tistih elementov, ki vplivajo na denarne 
obveznosti v pogodbi, o čemer se pogodbeni stranki sporazumno dogovorita. 
 

4. Člen 
 

Zaradi specifičnosti potreb javnega podjetja si naročnik pridržuje pravico do morebitnih 
sprememb obsega javnega naročila od razpisanega (večji ali manjši obseg), odvisno od 
razpoložljivih finančnih sredstev in dejanskih potreb. 
 
Naročnik ni odškodninsko ali kakorkoli odgovoren zaradi nedoseganja v Prilogi navedene 
vrednosti naročila in razpisanih količin posamezne vrste materiala, v kolikor bi bila to posledica 
zmanjšanja ali povečanja potrebe po blagu  iz objektivnih razlogov, ki so vezani na potrebo 
naročnika po dobavi. 
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 
 
III. PLAČILNI POGOJI 
 

5. člen 

 
Stranki soglašata, da bo dobavitelj naročniku izstavljal račune enkrat mesečno in sicer zadnji 
delovni dan v mesecu, za blago dobavljeno ali popravljeno v tekočem mesecu. Naročnik mora 
prejeti račun do 5. v mesecu. Naročnik mora pregledati in potrditi račun v roku 20 dni po 
prejemu. 
 
Na računu je potrebno  obvezno navesti številko JN in številko naročnikove pogodbe. 
 
Dobavitelj sestavi račun na podlagi dokumentov, ki potrjujejo in omogočajo nadzor nad 
prevzemom dobavljenega materiala s strani naročnika. 
Skladno z Zakonom o davku na dodano vrednost, se kot datum opravljene storitve dobave 
materiala šteje zadnji delovni dan tekočega meseca, v katerem je bila izvedena dobava. 
 
 

6. člen 
 
Naročnik bo dobavitelju plačal račun v roku 30 brezobrestnih dni od prejema računa, na 
transakcijski račun dobavitelja oziroma na drugi dogovorjeni način. 
 
Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. 
 
V primeru reklamacije materiala se plačilo zadrži do odprave vzrokov reklamacije. 
 



62 

V kolikor naročnik računa ne bo plačal v dogovorjenem roku, ima dobavitelj pravico zaračunati 
zakonske zamudne obresti . 
Če je zadnji dan za plačilo prost dan se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji dan. 
 

7. člen 
 
 
Določila v zvezi s podizvajalci veljajo le v kolikor izvajalec 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 dobavitelja, 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 najemniku 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 dobavitelja. 
  
Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
dobavitelja neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec soglaša, da naročnik namesto 
dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja na transakcijski račun podizvajalca 
številka SI56 ______________________ odprt pri _________________________ . 
Dobavitelj svojemu računu priloži račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. Neposredna 
plačila podizvajalcem bodo izvršena v roku iz prvega odstavka tega člena. 
 
 
Če naročnik ugotovi, da predmet pogodbe izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega 
soglasja, lahko odstopi od pogodbe. 
 
IV. NAROČANJE IN DOBAVA MATERIALA 
 

8. člen 

 
Dobava predmeta pogodbe se bo izvajala sukcesivno, na osnovi sprotnih, pisnih naročil 
naročnika.  
 
Dobavitelj na podlagi tega okvirnega sporazuma proda ter izroči naročniku v last in posest, 
naročnik pa kupi blago, ki je predmet okvirnega sporazuma. Ob dobavi mora dobavitelj hkrati 
z blagom naročniku izročiti tudi pravilno izpolnjeno dobavnico, A-teste, garancije, navodila in 
drugo potrebno uporabo pogodbenih stvari, kot tudi podpisane in žigosane garancijske listine 
vključno s splošno garancijsko izjavo za dobavljeno blago ter druge potrebne dokumente. 
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Naročnik je dolžan pred posameznim večjim naročilom dati dobavitelju popis materiala. 
Naročilo se opravi za manjša naročila praviloma telefonsko ter za večja priporočeno po pošti, 
po telefaksu, elektronski obliki ali osebno. 
Kot večje naročilo šteje vsako naročilo višje od vrednosti 3000 €. 
Dobavni rok za material je 1 (en) dan, za naročila večja od 3000 € pa je 3 (tri) dni, razen v 
primerih, ko naročnik odobri daljši dobavni rok. 
 
 
V kolikor dobavitelj ne dobavi predmeta naročila v dogovorjenem roku, bo naročnik lahko 
kupcu zaračunal pogodbeno kazen in unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti ter nedobavljen material nabavil na prostem trgu, dobavitelj pa krije razliko v ceni. 
 
Naročnik bo naročeni material prevzel na podlagi dobavnice, podpisane s strani dobavitelja in 
prevzemnika materiala s strani naročnika. 
 

9. člen 
 
Dobavitelj v celoti odgovarja za kvaliteto materiala. 
Brez predhodnega soglasja naročnika dobavitelj ne sme zamenjati proizvajalca, navedenega 
v ponudbi. 
Dobavitelj v celoti odgovarja za delo proizvajalcev. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo v primeru morebitnih odstopanj pri kontroli kakovosti blaga o tem 
preko telefona v najkrajšem možnem času obvestil ponudnika, ter naknadno to potrdil tudi v 
pisni obliki. 

Blago, za katerega se bo ugotovilo, da kakor koli odstopa od zahtev oz. navedb v razpisni ali 
ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladno z določili posameznega naročila in s specifikacijami 
oz. v primeru nedoseganja zahtevanih tehničnih lastnosti, bo zavrnjeno, zaradi česar bo 
dobavitelj prešel v zamudo ali pa bo dobava šteta za nepravilno. Enako velja, če bo 
neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki bi moral biti blagu priložen. 
 

Zavrnitev se lahko opravi ob dobavi ali najkasneje v 30 dneh po opravljeni dobavi. 

 
 

10. člen 
 
Dobavitelj naročniku jamči: 

- da kupljeno blago deluje brezhibno in nima stvarnih ali pravnih napak; 
da popolnoma ustreza vsem tehničnim opisom, karakteristikam in specifikacijam, ki so 
bila dana v okviru razpisne in ponudbene dokumentacije ali so priloga tega okvirnega 
sporazuma; 

 
Jamstvo dobavitelja za skrite napake na blagu velja še 6 mesecev po dobavi. Če se v tem roku 
pri kateremkoli kosu dobavljenega blaga pokažejo zgoraj našteta odstopanja ali napake, lahko 
naročnik razdre okvirni sporazum delno ali v celoti. Prav tako ga lahko razdre v celoti, če 
dobavitelj z dobavo (delno ali v celoti) zamuja toliko, da preseže največjo dogovorjeno 
pogodbeno kazen. 
 
Za celotno količino blaga, ki je predmet tega okvirnega sporazuma in je tehnične narave, daje 
dobavitelj garancijo za brezhibno tehnično delovanje v roku, ki je določen v tem okvirnem 
sporazumu (garancijski rok). Garancijski rok teče od dneva podpisa prevzemnega zapisnika, 
ki ga naročnik posreduje dobavitelju najkasneje v 30 dneh po opravljeni dobavi. Če je bilo 
blago v garancijskem roku zamenjano ali bistveno popravljeno, začne teči garancijski rok 
znova in je ponudnik dolžan izdati nov garancijski list 
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Dobavitelj jamči, da bo naročnik pridobil vse pravice, ki so vezane na blago, dobavitelj pa bo 
brezhibno izvrševal vse obveznosti, ki so vezane na blago 

 
11. člen 

 
 
S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe in skrbnik te pogodbe 
_______________________________. 
 
S strani dobavitelja je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe 
_________________________. 
 

12. člen 
 
 
Na lokacijo mora dobavitelj dobaviti naročeno blago, zahtevane vrste in kakovosti. Zamenjava 
naročenega material z drugim blagom ni dovoljena, razen po predhodnem dogovoru z 
naročnikom. 
 

13. člen 
 
Storitev prevoza materiala opravi dobavitelj sam, ali pa za to pooblasti drugega prevoznika. 
Stroški bremenijo dobavitelja. 
 
Prevoz materiala mora biti v skladu z veljavnimi sanitarnimi in varstvenimi predpisi, ki 
zagotavljajo ohranitev kakovosti materiala ter varnost manipulacije. 
 
 
V. PREVZEM MATERIALA, REKLAMACIJE IN GARANCIJE 
 

14. člen 
 

Stranki sporazuma soglašata, da se prevzem materiala opravi pri naročniku.  
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo ob prevzemu materiala naročniku predložil prevzemnico-
dobavnico, v kateri bo navedena cena z davkom na dodano vrednost in prevzeta količina 
materiala.  
 
Oseba pooblaščena s strani naročnika za prevzem, mora takoj po dostavi opraviti količinski in 
kakovostni prevzem. Dejanske količine in vrsta dobavljenega materiala se morajo ujemati z 
naročenimi količinami in vrsto materiala navedenega v dobavnici. 
 
Prevzem materiala, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na prevzemnici-dobavnici, ki 
jo podpišeta obe s strani naročnika in dobavitelja pooblaščeni osebi.  
 
Če dobava ne ustreza naročeni kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma 
odpraviti, sprejeti zavrnjeni material oziroma ga zamenjati. Dobavitelj je dolžan zavrnjeni 
material naslednji delovni dan zamenjati z ustreznim – kvalitetnim.  
Naročnik je dolžan takoj oziroma najpozneje v roku 8 dni od dneva prevzema materiala pisno 
posredovati dobavitelju morebitne reklamacije povezane s ceno ali obračunom na 
prevzemnici-dobavnici.  
 
Če naročnik v kasnejši uporabi materiala ugotovi skrite napake, se sestavi zapisnik, s katerim 
se uveljavlja reklamacija. 
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V kolikor dobavitelj naročniku dobavi neustrezni material, ga bo naročnik vrnil in obračunal 
stroške vračila. 

 
15. člen 

Morebitne reklamacije se upoštevajo na podlagi ustne prijave naročnika in jih mora dobavitelj 
rešiti v najkrajšem možnem času, najkasneje pa v roku petih (5) delovnih dni. Naročnik lahko 
od dobavitelja zahteva, da mu izroči drugo blago brez napake ali da prvega popravi. V primeru 
nerešene reklamacije v petih (5) delovnih dneh se lahko ta pogodba razdre (odstop od 
pogodbe). Pred tem mora naročnik o reklamaciji sestaviti zapisnik in ga po telefaksu poslati 
dobavitelju.  
 
Stroške reklamacije krije dobavitelj. 
 
 

16. člen 
 

Kakovost dobavljenega blaga mora biti v skladu s predpisi in standardi ter v skladu z 
deklarirano kakovostjo na embalaži oziroma spremljajočih dokumentih ter mora odgovarjati 
zahtevam, opredeljenih v razpisni dokumentaciji. Dobavitelj mora imeti za vsako ponujeno 
blago ustrezne izjave o skladnosti blaga z veljavnimi standardi, katere je potrdila ustrezna 
institucija, deklaracijami v slovenskem jeziku in kjer je na podlagi veljavnih predpisov to 
potrebno, z navodili za uporabo v slovenskem jeziku. 
 
Če naročnik ugotovi, da kakovost blaga ne ustreza, ga takoj zavrne in zahteva, da mu dobavitelj 
dobavi blago ustrezne kakovosti. Če je ob dobavi ugotovljen manjko oziroma napačna dostava 
blaga, se mora o tem takoj napisati reklamacijski zapisnik, katerega podpiše tudi voznik 
dostavnega vozila 
 

17. člen 
 
Dobavitelj je dolžan redno in brezplačno odvažati vso morebitno odpadno embalažo v skladu 
s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z embalažo in odpadno embalažo. 
 

18. člen 
 
Naročnik lahko od dobavitelja zahteva dokazila o kakovosti materiala skladno z zahtevami 
razpisne dokumentacije. 
 
Za dobavljeno blago izvajalec daje naročniku garancijo za: 5 let.  
 
V primeru menjave posameznega blaga ali njegovega dela začne garancijski rok na 
zamenjanem ali popravljenem delu teči znova. 
 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. 
Odzivni rok dobavitelja na obvestilo o napaki je določen v razpisu, ki je sestani del te pogodbe.  
 
Če bi bil ta rok presežen, ima naročnik pravico naročiti odpravo napak pri tretji osebi na stroške 
dobavitelja po tej pogodbi. 
Če dobavitelj blaga ne zamenja, lahko naročnik zahteva na stroške dobavitelja ustrezen 
pregled blaga pri inšpekcijski službi oziroma pristojnem zavodu, ki opravlja kontrolo kakovosti. 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določbami Obligacijskega zakonika. Za 
zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. 
 
 
Ob zaključku pogodbenih obveznosti bo izvajalec izročil naročniku menico z menično izjavo 
za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % realizirane vrednosti ( z DDV ) in sicer v 
roku 15 dni po prenehanju pogodbe. 



66 

 
V primeru unovčitve bianco menice mora ponudnik le to nadomestiti z novo bianco menico z 
menično izjavo. 
 
 
VI. ODSTOP OD POGODBE IN POGODBENA KAZEN 
 

19. člen 
 

Naročnik je prost zaveze naročanja materiala po tej pogodbi in bo odstopil od te pogodbe brez 
odpovednega roka in s takojšnjim učinkom, če nastopijo okoliščine, kot so: 
- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti v skladu z ZJN-3 
- prenehanje poslovanja ponudnika, 
- neizpolnjevanje ali kršitev bistvenih obveznosti te pogodbe, 
- dobava materiala, ki ne ustrezajo dogovorjeni vrsti in kakovosti,  
- neupoštevanje reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega materiala,  
- neupoštevanje dogovorjenih cen materiala in rokov dobav oziroma samovoljno 

povečanje cen materiala. 
 
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe in razlogih za odstop o tem pisno obvestil 
dobavitelja in sicer v roku dveh mesecev pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in 
druge alinee prvega odstavka tega člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od pogodbe.  
 
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo 
dobavljenega materiala, ima dobavitelj pravico odstopiti od te pogodbe, o čemer mora pisno 
obvestiti naročnika najmanj tri mesece pred prekinitvijo. 
 
Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko katera koli stranka 
te pogodbe brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora stranka, ki odstopa, o 
tem pisno obvestiti nasprotno stranko najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom. 
 
V primeru, da dobavitelj ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku iz te pogodbe, 
ima naročnik pravico zaračunati dobavitelju pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša pet 
odstotkov (5 %) od vrednosti neizvršenih dobav, za vsak dan zamude.   
 
Skupni znesek vseh pogodbenih kazni ne sme presegati pet odstotkov (5 %) celotne 
pogodbene vrednosti te pogodbe. V tem primeru lahko naročnik unovči garancijo za 
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli 
odgovornosti do dobavitelja. 
 
Za uveljavljanje dogovorjene pogodbene kazni bo naročnik dobavitelju izstavil račun s 
plačilnim rokom deset (10) dni od dneva izdaje računa. V primeru zamude pri plačilu računa, 
je dobavitelj dolžan naročniku plačati zakonske zamudne obresti. 
 
Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z 
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo kupec uveljavljal po splošnih 
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.  
 
 
 
VII. TRAJANJE POGODBE 
 

20. člen 
 
Pogodba se sklepa za obdobje treh let, šteto od dneva sklenitve – podpisa pogodbe. Pogodba 
izteče s potekom triletnega roka od podpisa pogodbe. 
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Finančno zavarovanje 
 

21.  člen 
 
Garancija za resnost ponudbe v višini, kot je zahtevana, 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 5 % 
pogodbenega zneska (z DDV ). V primeru unovčitve bianco menice mora ponudnik le to 
nadomestiti z novo bianco menico z menično izjavo. 
 
 
 
 
VI. ODSTOP OD POGODBE 
 

22. člen 
 

Vsaka pogodbena stranka ima pravico enostransko odpovedati pogodbo s pisnim obvestilom 
drugi pogodbeni stranki. 
Odpovedni rok je tri mesece od prejema obvestila o odpovedi pogodbe. 
V primeru odpovedi sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te 
pogodbe in sicer zapadle najemnine in tudi morebitno škodo, ki bi nastala drugo pogodbeni 
stranki zaradi predčasne prekinitve.  
 
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih aneksov k tej pogodbi. 
 
 
 
 
VIII. REŠEVANJE SPOROV 
 

23. člen 
 

Stranki  bosta morebitne spore nastale pri izvrševanju te pogodbe reševali sporazumno, v 
nasprotnem primeru bo o sporu odločalo pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče v Novi 
Gorici.  
 
 
IX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA IN KRŠITEV DELOVNE, OKOLJSKE ALI 
SOCIALNE ZAKONODAJE 
 

24. 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 
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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.  
 

25. člen 
 
 
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. 
 
Če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe oziroma okvirnega sporazuma 
o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je 
pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe oziroma okvirnega sporazuma ali njegovem 
podizvajalcu v času izvajanja pogodbe oziroma okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve 
kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb 
civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na 
črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 
izrečena globa za prekršek, se pogodba oziroma okvirni sporazum razveže. Razvezni pogoj 
se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe 
oziroma okvirnega sporazuma še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci 
pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali 
zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve 
razveznega pogoja se šteje, da je pogodba oziroma okvirni sporazum razvezana/razvezan z 
dnem sklenitve nove pogodbe oziroma okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, 
naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje 
v 30 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega 
naročila, se šteje, da je pogodba oziroma okvirnega sporazuma razvezana/razvezan trideseti 
dan od seznanitve s kršitvijo. 
 
 
Naročnik bo ob izteku vsakih šest mesecev od sklenitve okvirnega sporazuma preveri, ali je 
na dan tega preverjanja izpolnjena ena ali več okoliščin, ki so opredeljene v drugem odstavku 
67. člena ZJN-3. 
 
 
X. KONČNE DOLOČBE 

26. člen 

 
Če bi med izvajanjem te pogodbe prišlo do sprememb v statusu dobavitelja, naročnik 
samostojno odloči o prenosu obveznosti na tretjo osebo.  
 

27. člen 

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

28. člen 
 
Glede vprašanj, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljata razpisna dokumentacija naročnika 
in ponudba dobavitelja v postopku oddaje javnega naročila, na podlagi katere je bil izbran in 
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določila Obligacijskega zakonika in določila ostalih predpisov, ki urejajo področje materiala iz 
te pogodbe. 
 
                                                                                          Št. JN 
 
Številka: _______________                                                   Številka: _______________ 
 
____________ , dne ______________             ________________, dne 
________ 
 
 
dobavitelj:        naročnik: 
       
       VODOVODI IN KANALIZACIJA  
       NOVA GORICA d.d. 
    
       Direktor: Miran LOVRIČ, univ.dipl.inž.grad. 
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OBRAZEC 29 
 
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 z oznako  
 
DOBAVA VODOMEROV IN OPREME ZA DALJINSKO ODČITOVANJE ZA OBDOBJE TREH 
LET 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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IV. DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

4.1. 
OBRAZCI ESPD za vse ponudnike in podizvajalci 
4.1.1., 4.1.2., 4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.  

4.2.1. IZJAVA O REGISTRACIJI ALI IZPIS  

4.2.3. IZJAVA IN POTRDILA O NEBLOKADI RAČUNOV  

4.2.4. FINANČNA BONITETA ( S.BON - 1/P )  

OBRAZEC 1 PONUDATKI O PONUDNIKU  

OBRAZEC 2 PODATKI O PARTNERJIH V SKUPNI PONUDBI  

OBRAZEC 3 POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)  

OBRAZEC 4 PONUDBENI PREDRAČUN  

OBRAZEC 5 ESPD OBRAZEC  

OBRAZEC 6 
IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V 
LASTNIŠTVU PONUDNIKA  

OBRAZEC 7 
SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 
EVIDENCE 
ZA PRAVNE OSEBE 

 

OBRAZEC 8 SOGLASJE ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 
EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE (zakonite zastopnike)*  

OBRAZEC 9 PODATKI O PODIZVAJALCU  

OBRAZEC 10 
REFERENCE: POTRDITEV REFERENCE za HIŠNE IN 
KOMBINIRANE VODOMERE  

OBRAZEC 11 REFERENCE: IZJAVA PONUDNIKA PROGRAMSKE OPREME – 
RADIJSKEGA SISTEMA  

OBRAZEC 12 REFERENCE: POTRDITEV REFERENCE za HIŠNE IN 
KOMBINIRANE VODOMERE TEHNIČNA REFERENCA 

 

OBRAZEC 13 IZJAVA O REGISTRACIJI  

OBRAZEC 14 IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH  

OBRAZEC 15 IZJAVA: NAČIN PLAČILA IN FIKSNOST CEN  

OBRAZEC 16 IZJAVA O PREVOZU  

OBRAZEC 17 IZJAVA O ZAGOTAVLJANJU DOBAVE BLAGA  

OBRAZEC 18 IZJAVA O USTREZNOSTI MATERIALOV  

OBRAZEC 19 IZJAVA O MINIMALNEM ČASU DELOVANJA  

OBRAZEC 20 IZJAVA ZA  GARANCIJSKO DOBO ZA  DOBAVLJENI MATERIAL  

OBRAZEC 21 IZJAVA O ODPRAVI POMANJKLJIVOSTI 
 

 

OBRAZEC 25 TEHNIČNA DOLUMENTACIJA  

OBRAZEC 28 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE ZA VODOMERE IN OPREMO ZA 
DALJINSKO ODČITAVANJE  

OBRAZEC 29 POGODBA  

 


