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C) Navodila udeležencem za izdelavo prijave 
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Obrazci: 

 
1. Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA); 

2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2); 

3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 
nadzor v njem za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1); 

 
4. Obrazec seznama referenc (OBR-4); 

5. Obrazec referenčnega potrdila (OBR-4.1); 

6. Obrazec pogodbe (OBR-5); 

7. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6); 

8. Obrazec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-7); 

9. ESPD obrazec; 

10. Obrazec popisa blaga (.xls datoteka). 
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A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Na podlagi 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami in dopolnitvami) (v 
nadaljevanju ZJN-3), Javno podjetje Kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., Mariborska 
cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi (v nadaljevanju naročnik), vabi gospodarske subjekte, da oddajo 
ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega 
naročila male vrednosti za dobavo gramoza in gramoznih materialov za leto 2022. 
Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet 
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega 
naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 
 
 
ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE ENAK ROKU, KI JE NAVEDEN V OBVESTILU O NAROČILU 
NA PORTALU JAVNIH NAROČIL. 
 
Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml 
Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne 
na »sodeluj na javnem naročilu«. 
 
OPOZORILO: 
Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi 
v primeru, da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom. 
 
ODPIRANJE PONUDB: 
Javno odpiranje ponudb se bo izvedlo v aplikaciji Ministrstva za javno upravo in sicer v terminu, 
ki je naveden v obvestilu o naročilu na portalu javnih naročil. 
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B) DOSTOPNOST DOKUMENTACIJE 
 
Razpisna dokumentacija za pripravo ponudbe je ponudnikom na voljo brezplačno in je dostopna  
na Uradnem listu RS - Portal javnih naročil (http://www.enarocanje.si). 
 

C) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE 
 
I. SPLOŠNO O RAZPISU 
 

1.1 Vrsta postopka 
 
Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku naročila male vrednosti v skladu z določili ZJN-
3, predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila ter v skladu s to razpisno  
dokumentacijo. 
 

1.2 Opis predmeta naročila 
 
Predmet naročila je dobava gramoza in gramoznih materialov v letu 2022  FCO KUPCA 
(skladišče DOBRAVA).  
 
Specifikacija gramoza in gramoznih material (v nadaljevanju blago), ter okvirne količine za  leto 
2022 so razvidne iz obrazca popisa blaga (MS Excel tabela) in ostalih zahtev, ki so  opredeljene 
v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila. Naročnik ne odgovarja za morebitne  nepravilno 
nastavljene formule ali seštevke v excel datoteki. Le-to je ponudnik dolžan preveriti  in popraviti 
oz. dopolniti. 
Ponudnik mora ponuditi vse artikle iz popisa blaga. V primeru količin, ki bodo večje od predvidenih, 
bo naročnik sklenil aneks v skladu s 95. členom ZJN-3. 
 

1.3 Veljavnost ponudbe 
 
Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe. 
 

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije 
 
Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. 
Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor 
preko spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in 
vse dodatne dokumente. 
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek  
njega se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo  
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi  
spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe  v 
tej dokumentaciji. 
Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, 
spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in 
dopolnitve se objavijo na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na 
dokumentacijo, ki ni dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako 
potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. 
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Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih 
na portal javnih naročil. 
 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali 
manj pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, 
ustrezno podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko 
portala javnih naročil. 
Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako  
pojasnila, ki jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih 
naročil. Sestanka s ponudniki ne bo. 
 

1.5 Sodelovanje na razpisu 
 
Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne 
dokumentacije. Kot ponudnik lahko na tako razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba 
(gospodarski subjekt), ki ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi 
in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 

1.6 Pravilna prijava 
 
Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za  
sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz  
prijave, katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili. 
Ponudniki  morajo  ponudbe  predložiti  v  informacijski  sistem  e-JN  na  spletnem  naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2  
 
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 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 roka za oddajo ponudb. 
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«. 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente: 
 
1.  Obrazec predračun in ponudba (OBR-1 in PONUDBA); 
2.  Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-6); 
3.  ESPD obrazec; 
4.  Popis blaga. 
 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US in 20/18 - OROZ631) 
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Ponudba mora vsebovati tudi ostala morebitna dokazila navedena v nadaljevanju te razpisne 
dokumentacije. Obrazci morajo biti priloženi v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu, ESPD 
obrazec pa v xml. obliki. 
Izpolnjen obrazec popisa blaga  ponudnik predloži v razdelek »Drugi dokumenti«. 
 

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti 
 
RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 
Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo 
razlogi za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3.  Neobstoj 
izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim ESPD obrazcem. 
 
Poleg tega je v ESPD naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje 
pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben 
predložiti ta dokazila. 
 
ESPD   gospodarski   subjekt   uvozi   od   naročnika,   ga   izpolni   na   spletni   strani  
http://www.enarocanje.si/_ESPD/  ter ga v elektronski obliki predloži v ponudbi. Ponudnik, ki v 
sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD - ponudnik« 
 
Ponudnik naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki,  pri 
čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e- JN 
šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan. 
 
1. Gospodarskemu subjektu 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, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 
 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca 
ESPD. 
Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva še predložitev naslednjih obrazcev: 
•(OBR-2); 
•(OBR-2.1). 
 
2. Gospodarski subjekt na dan oddaje ponudbe 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 znaša 50 ali več 
EUR. 
Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan oddaje 
ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja 
za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe. Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja 
s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca ESPD. 
Naročnik si pridržuje pravic, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. 
v uradnih registrih in evidencah. 
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3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz 
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca  in 
ESPD. Naročnik si pridržuje pravico, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-
Dosje oz. v uradnih registrih in evidencah. 
 
4. Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, 
bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države 
članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, 
gospodarskemu subjektu pa ni uspelo dokazati, da je sprejel ustrezne ukrepe, s katerimi 
bi dokazal svojo zanesljivost. 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca  
ESPD. 
Naročnik si pridržuje pravic, da izpolnjevanje omenjenega pogoja preveril z aplikacijo e-Dosje oz. 
v uradnih registrih in evidencah. 
 
V primeru, da je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb 
bila s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali 
tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, bo naročnik, v 
kolikor gospodarski subjekt v ponudbeni dokumentaciji ni izkazal ukrepov, s katerimi bi dokazal 
svojo zanesljivost, tako ponudbo izločil. 
 
Kot zadostne ukrepe bo naročnik smatral dokazila, ki bodo izkazovala plačila ali zaveze za plačilo 
nadomestila za škodo, povzročeno s kršitvami, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi  za  
celotno  razjasnitev  dejstev  in  okoliščin  ter  sprejetje  konkretnih  tehničnih, organizacijskih in 
kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih ukrepov. 
 
USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 
 
5. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega 
naročila. 
 
Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti vpisan v enega od 
poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt 
sedež za tisti del posla, ki ga v ponudbi prevzema. 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 v postopku za oddajo javnega 
naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega ESPD obrazca. 
Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva ustrezna dokazila (izpis iz poklicnega ali 
poslovnega registra, akt u ustanovitvi, statut, družbeno pogodbo ali drugo ustrezno dokazilo, ki 
izkazuje vsebino izjave). 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno dovoljenje. 
Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko 
gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika. 
 
EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ 
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6. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe ni imel 
blokiranih transakcijskih računov pri bankah. Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja z 
izpolnitvijo ESPD obrazca. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva predložitev BON-1 ali BON-2 obrazca,  ki ni 
starejši ali mlajši od 60 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da  gospodarski  
subjekt  v  zadnjih  šestih  mesecih  od  izdaje  potrdila  ni  imel  blokiranih  transakcijskih računov 
oz. potrdila vseh bank, ki vodijo TRR gospodarskega subjekta, ki niso  starejša ali mlajša od 60 
dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da  gospodarski  subjekt  v  zadnjih  šestih  
mesecih  od  izdaje  potrdila  ni  imel  blokiranih transakcijskih računov. 
 
OSTALO 
 
7. gospodarski subjekt v zvezi z izvedbo predmetnega javnega naročila izjavlja, da: 
•   razpolaga z ustrezno kadrovsko zasedbo, gramoznico oz. skladiščem in tehnično opremo za 
izvedbo predmetnega naročila; 
•   do naročnika predmetnega razpisa ne bo imel nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bom 
izbran kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali 
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bo zahteval povrnitve nobenih stroškov, ki jih je imel s 
pripravo ponudbene dokumentacije; 
•   v celoti sprejema pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, 
pod katerimi daje svojo ponudbo, ter soglaša, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; 
•   bo v primeru sklenitve pogodbe z naročniku izročil garancijo za dobro pogodbenih obveznosti; 
•   v celoti soglaša in sprejema določbe vzorca pogodbe (OBR-5). 
 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev s predložitvijo izpolnjenega ESPD 
obrazca. Naročnik si pridržuje pravico, da naknadno zahteva dokazila o izpolnjevanju zgoraj 
navedenih pogojev. 
 
8. gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika. 
 
Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika na 
predloženem obrazcu (OBR-6) ali z lastno izjavo, ki vsebuje vse bistvene sestavine obrazca OBR-
6. 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane 
pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila. 
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno  
naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila.  
Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno  
obdobje oz. listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko  
predložene v fotokopiji, razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik 
lahko naknadno zahteva predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.  
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če 
izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V 
tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za 
dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz.  
dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z 
zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil. 
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V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih 
dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti 
dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) 
točke šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega  
dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana 
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež (četrti odstavek 77. člena ZJN-
3). 
Ponudnik oziroma gospodarski subjekt s sadežem izven Republike Slovenije bo moral za 
ugotavljanje sposobnosti, sam predložiti vsa potrdila/dokazila pristojnega organa iz katerih izhaja, 
da za gospodarski subjekt ne obstajajo razlogi za izključitev in le ta izpolnjuje pogoje za 
sodelovanje, v kolikor takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik. 
 
Kadar  ima  ponudnik  sedež  v  drugi  državi,  mora  v  obrazcu  ponudbe  navesti  svojega 
pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 
82/13; v nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti 
postavljen pooblaščenec za vročitve. 
 

1.8 Zaupnost 
 
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno  
skrivnost, označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem  
desnem kotu vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo  
določen podatek v ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti  
oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po  oddaji 
ponudbe ponudbene dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne  skrivnosti. 
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo  drugega 
odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali  gradnje in 
količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna  vrednost iz 
ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 

1.9 Jezik 
 
Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku. Za presojo 
spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku. 
 

1.10 Rok za predložitev prijav 
 
Ponudniki  morajo  ponudbe  predložiti  v  informacijski  sistem  e-JN  na  spletnem  naslovu  
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do roka, ki je naveden v objavi predmetnega javnega naročila  
na portalu javnih naročil. 
 

1.11 Stroški priprave prijave 
 
Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave. 
 

1.12  Izločitev prijav 
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Naročnik bo kot nedopustne izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te 
razpisne dokumentacije ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 
75. člena ZJN-3. 
 

1.13 Zavarovanja 
 
Najugodnejši ponudnik bo naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, v desetih dneh od podpisa pogodbe, izročil bianco menico z menično izjavo. 
 

1.14 Merilo za izbiro 
 
Naročnik bo izbor izvedel na podlagi merila - najugodnejša cena.  
 

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb 
 
V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika za sklop enako število točk, bo imel prednost 
ponudnik, ki je ponudil nižjo skupno ponudbeno ceno. 
 

1.16 Javno odpiranje ponudb 
 
Odpiranje ponudb je javno. 
 
Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 
dovoljene ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 
razdelek »Predračun«. 
 

1.17 Variante 
 
Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. 
 

1.18 Pogodba 
 
Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbo v roku 8 dni po prejemu, sicer bo naročnik menil, 
da ponudnik posla ne želi skleniti. 

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila 
 
Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli 
ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-
3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo 
naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek 
obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov 
postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil 
vse ponudbe. 
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 
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 
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javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim  
ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji  
odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvesti  
ponudnike. 
 

1.20 Protikorupcijsko obvestilo 
 
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 pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske 
komisije. 
 

1.21 Pravno varstvo 
 
Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu  v 
postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni  
list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1I in 60/17) vloži vsaka oseba, ki ima ali  je 
imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena 
škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja 
kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 
 
Podrobnejša  navodila  za  uveljavljanje  pravnega  varstva  so  dostopna  na  spletni  strani  
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo . 
 
 

D) OBRAZCI IN PRILOGE: 



13 

 

 

 

OBR-1 

Naročnik: 
Javno podjetje kanalizacija in 
čistilna naprava Radlje d.o.o. 
Mariborska cesta 7 
2360 Radlje ob Dravi 

 

Ponudnik: 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 

 
P R E D R A Č U N št. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

»DOBAVA GRAMOZA IN GRAMOZNIH MATERIALOV« 
 

 

SKLO
P 

 
SKUPNA VREDNOST 

v EUR brez DDV  

 
SKUPNA VREDNOST 

v EUR z DDV  

 
 

GRAMOZ IN GRAMOZNI 

MATERIAL 

 
Kliknite ali tapnite 
tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

 
Kliknite ali tapnite tukaj, 

če želite vnesti 
besedilo. 

 
 

Dobave bomo vršili na lokaciji: 
Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

(naziv in naslov gramoznice) 

 
 
 

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. 

 
 
 
 
 

 
OPOMBA: Predračun se izpolni tako, da se izpolnijo VSE OSENČENE POSTAVKE. Cena na mora biti določena na dve 
decimalki natančno. Sestavni del tega predračuna je izpolnjeni obrazec popisa blaga, ki ga ponudnik predloži v razdelek 
»Drugi dokumenti«. 

 
 

 
Ponudba velja 90 dni od roka za oddajo ponudb. 

 
 
 

Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-PONUDBA 
 

 

PONUDBA 
 

ŠT.Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
 

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, »DOBAVA 

GRAMOZA IN GRAMOZNIH MATERIALOV«« z dne Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 

besedilo., pod št. objave Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. , oddajamo našo 

ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

 

 
2. Podatki o gospodarskem subjektu: 
Firma oz. ime: 

 
Zakoniti zastopnik: 

 
Davčna številka in pristojna finančna uprava: 

 
Številka transakcijskega računa: 

 
Matična številka: 

 
Naslov: 

 
Številka telefona: 

 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 

 
Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

 
Tel. in elektronski naslov za naročila blaga: 

 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
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Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno označite) 
 

☐ DA 

☐ NE 

 

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu 
z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno 
besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP): 

 

 

naziv pooblaščenca za vročanje: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

naslov pooblaščenca za 
vročanje: 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

kontaktna oseba: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

elektronski naslov kontaktne 
osebe: 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

telefon kontaktne osebe: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

 
 

 

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti datum. Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-2 

 
 

Ponudnik/partner/podizvajalec: 
Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 

Matična številka: 
Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 
 
 
 

 
IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO 

 
 

V zvezi z javnim naročilom »DOBAVA GRAMOZA IN GRAMOZNIH MATERIALOV«« 

izjavljamo, da: 

 
 

• ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem 
odstavku 75. členu ZJN-3; 

 

• s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika Javno podjetje kanalizacija in čistilna 
naprava Radlje d.o.o. Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi za pridobitev vseh 
dokazil o izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo 
soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem teh pogojev. 

 

Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ter nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna 
dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim 
organom, notarjem, ter pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer 
ima gospodarski subjekt svoj sedež. 

 
 
 
 
 

Datum:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-2.1 

 
 

POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI 
NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMA POOBLASTILA ZA 
NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM ZA PRIDOBITEV 
OSEBNIH PODATKOV2 

 
POOBLASTITELJ: 

 
Ime in priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. Prejšnji priimek: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. EMŠO: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 
Datum rojstva: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. Kraj rojstva: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 
Občina rojstva: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. Država rojstva: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 
Ulica (naslov stalnega prebivališča): Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
Poštna številka in kraj stalnega prebivališča: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. Državljanstvo: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 
 

izjavljam, 
 

da v gospodarskem subjektu Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

matična št. gospodarskega subjekta Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 
opravljam funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor 
v njem, pooblaščam naročnika Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., 
Mariborska cesta 7, 
2360 Radlje ob Dravi, da za potrebe izvedbe javnega naročila »DOBAVA GRAMOZA IN 

GRAMOZNIH MATERIALOV««, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima 
elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3. 

 
 
 

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. Podpis pooblastitelja: 
 
 
 
 
 
2 Obrazec mora obvezno osebno podpisati oseba članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali osebo, ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na 
katero se izjava nanaša. 
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OBR-5 

 
Vzorec pogodbe 

 

Pogodba o dobavi gramoza in gramoznih 
materialov št. 40/2021 

 
 

ki sta jo sklenila 
 

kot naročnik: Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., 
Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi, 
ki ga zastopa: direktor Anton Potnik 
Matična številka: 
6319220 ID za DDV: 
SI67401961 
Transakcijski račun je: SI56 6100 0000 7721 838 

 
in 
kot dobavitelj: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 

besedilo. ki ga zastopa: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 

besedilo. Matična številka:    Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 

vnesti besedilo. ID za DDV: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 

vnesti besedilo. Transakcijski račun: Kliknite ali tapnite tukaj, če 

želite vnesti besedilo. 

 
 

UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 
 

• je naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-3) (Ur. l. RS, št. 91/15 in 
14/18) izvedel javno naročilo po male vrednosti »Dobava gramoza in gramoznih 
materialov« fco kupec (skladišče Dobrava), ki je 
bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne    
  ; 

pod oznako 

 

• je bil dobavitelj z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. z dne 
  izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik po ponudbi št. z dne 
  ,. 

 

• se pri razlagi te pogodbe uporablja razpisna dokumentacija za dobavo gramoza in 
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gramoznega materiala z oznako 40/2021 ( v nadaljevanju: razpisna dokumentacija). 

 
 

PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 

Okvirna skupna pogodbena cena za blago iz 1. člena pogodbe znaša za: 
 
 
_________________ EUR brez DDV oz. _______________ EUR z DDV 
 
Količine blaga, ki jih bo naročnik naročal so okvirne in ne zavezujejo naročnika, da bo naročil celotno 
količino blaga po predračunu. Naročnik bo pri dobavitelju naročal tiste količine, ki jih bo dejansko 
potreboval od sklenitve pogodbe do 31. 12. 2022. 

3. člen 

Pogodbene cene zajemajo vse stroške dobave materiala in prevoza - FCO kupca ( skladišče 
Dobrava) in so fiksne. 

 
4. člen 

 

Naročnik se obvezuje prevzeti blago v celoti na podlagi dobavnice. Količinski prevzem se 
opravi takoj po prevzemu, kakovostni pa v uzančnih rokih. 

 
Dobavitelj jamči za kakovost blaga, ki mora ustrezati veljavnim predpisom in standardom. 

 
 

5. člen 
 

Naročnik je dolžan poravnati obveznosti v  r o k u  30 dneh od prejema pravilnega 
računa za dobavljeno blago. 
Pravilno izpolnjeni račun mora poleg obveznih sestavin vsebovati tudi številko te pogodbe. 

 
6. člen 

Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku omogočil prevzem blaga v istem dnevu od naročila. 

Naročnik mora blago naročiti po telefonu na tel. št. ________________ ali elektronski pošti 

_______________ vsak delavnik najkasneje do 8. ure.  

 
7. člen 

 

Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izroči dobavitelj naročniku v 8 dneh 
od sklenitve pogodbe menico, ki jo naročnik lahko unovči v primeru, da dobavitelj dobave 
ne izvede v dogovorjenih rokih, kvaliteti ali obsegu. 

 
 

8. člen 
 
Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 
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- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali 
- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času 
izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 
o plačilom za delo, 
o delovnim časom, 
o počitki, 
o 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, 
 
in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev 
oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu 
dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in 
določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. 
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove 
pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja. 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, 
da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 
 

9. člen 
 
Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta 
obe pogodbeni stranki. 
 
Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe. 
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči 
pogodbeni stranki z neveljavnim določilom. 
 

10. člen  
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank. 
 
Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih 
strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb. 
 

11. člen 
 
Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejmeta obe pogodbeni 
stranki po en (1) izvod. 
 
 
 
 
Podpisano dne: _____________                                                    Podpisano dne:_______________ 
 
Dobavitelj:                                                                                        Naročnik: Javno podjetje kanalizacija 
                                                                                                         in čistilna naprava Radlje d.o.o. 
 
Direktor:                                                                                            Direktor: 
                                                                                                         Anton Potnik 
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____________________________                                                 _______________________________ 
 
 
 
 
 
 

OBR - 6 
 
 

I Z J A V A 
O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
Podatki o pravni osebi (ponudniku): 

Polno ime podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
Sedež podjetja: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 
Občina sedeža podjetja: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. Matična številka podjetja:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. ID ZA DDV:Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

 

Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, vam v zvezi z javnim naročilom 
 

»DOBAVA GRAMOZA IN GRAMOZNIH MATERIALOV«« 
 

posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo 
tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 

 

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, 
vključno z udeležbo tihih družbenikov: 

Št. Naziv Sedež Delež lastništva 
v 
% 

1. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite   ali    tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 

2. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti 
besedilo. 

3. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti 
besedilo. 

…    

 
 

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, 
vključno z udeležbo tihih družbenikov: 

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva 
v 
% 

1. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali   tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 
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2. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 

besedilo. 
Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti 
besedilo. 

3. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti 
besedilo. 

…    

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z 
zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 

 
Št. Naziv Sedež Matična številka 

1. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite   ali    tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 

2. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

Kliknite   ali    tapnite 
tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 

3. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti 
besedilo. 

 

….    

 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih 
oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v 
primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom 
naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. 

 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 
 
 
 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

(Kraj in datum) Žig (Naziv in podpis zakonitega zastopnika ponudnika) 



 

 

 

 

OBR-7 

OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 

MENIČNA IZJAVA 
s pooblastilom za unovčenje 

 
Dobavitelj: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 
naročniku, Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., kot garancijo za dobro izvedbo posla: 

 
»DOBAVA GRAMOZA IN GRAMOZNIH MATERIALOV« 

 

izročamo bianco menico ter menično izjavo s pooblastilom za unovčenje. Bianco menica je neprenosljiva, 
unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene osebe: 

 
Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 

vnesti 
besedilo. 

Kliknite ali tapnite tukaj, če želite 
vnesti 

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

(podpis)  

 
Naročnika, Javno podjetje kanalizacija in čistilna naprava Radlje d.o.o., nepreklicno pooblaščamo, da izpolni to 
bianco menico v znesku 2.000,00 EUR in jo unovči v primeru, če: 

• dobavitelj dobavlja blago, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti; 

• dobavitelj ne upošteva dogovorjenih cen blaga in rokov dobav, 

• dobavitelj krši katero drugo obveznost iz te pogodbe. 

 

Menica je plačljiva pri banki: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

ki vodi naš TRR številka: Kliknite ali tapnite tukaj, če želite vnesti besedilo. 

 

Menico se lahko unovči najkasneje v roku 30 dni od poteka datuma veljavnosti 

pogodbe. Priloga: 1x bianco menica 

 

Datum: Kliknite ali tapnite tukaj, 
če želite vnesti datum. 
 

Kraj: Kliknite ali tapnite tukaj,                       Izdajatelj menice                              ______________________ 
če želite vnesti besedilo.                                                                                         žig in podpis 
 


