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POVABILO PONUDNIKOM ZA ODDAJO PONUDBE 
 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU  

 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), PROSTOVOLJNO 
GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE, Libeliče 29, 2372 LIBELIČE (v nadaljevanju: naročnik), vabi zainteresirane 
ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku 
oddaje javnega naročila. 

Predmet javnega naročila je: "DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVM-1". 
Vozilo mora ustrezati tipizaciji gasilskega vozila GVM–1 po standardih GZS. Podrobnejši opis vozila in druge 
zahteve so razvidne iz razpisne dokumentacije pod Specifikacijo naročila. 

 Predvidena dobava je v začetku avgusta 2021.  

Skrbno preverite, da ste prejeli celotno razpisno dokumentacijo in da ste na ta način seznanjeni z vsemi 
zahtevami naročnika.  

Naročnik je predvidel, da se bo javno naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom: 

Stadij postopka Datumi 
 

Objava javnega naročila male vrednosti  
na Portalu javnih naročil 

05.05.2021 

Rok za dodatne informacije do 17.05.2021 do 12:00 

Rok za predložitev ponudb do 24.05.2021 do 12:00 

Odpiranje ponudb 24.05.2021 ob 13:00 

Rok za izvedbo javnega naročila najkasneje v roku 60 dni od podpisa pogodbe 

Veljavnost ponudbe 
                           najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb 

 

 

 

 



KONTAKTNA OSEBA  

Kontaktna oseba: Miran BREG, univ.dipl.prav.  

E-poštni naslov: miran.breg@dravogad.si 

Telefonska št: 02 87 23 572 ali 041 371 032 

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije ali 
uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino razpisne 
dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne 
dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih 
naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso 
pravno zavezujoča. 

PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 
skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti 
elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne 
dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z 
Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na 
istem naslovu. 
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 najkasneje do 24.05.2021 
do 12. ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«. 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem 
sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne 
bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta 
zadnja oddana ponudba.  
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/vstopna_stran.xhtml 
 

ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.05.2021 in se bo začelo ob 13. 
uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, 
prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf 
dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi 
po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na 
razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.  
 

VELJAVNOST PONUDBE 

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 
OROZ631) 



Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za 
zavrnitev ponudbe. 

PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

Razpisna dokumentacija je brezplačna. 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za 
oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del razpisne dokumentacije. 
Ponudniki morajo spremljati morebitne spremembe razpisne dokumentacije, objavljene na portalu javnih naročil 
in spletnih straneh naročnika, saj pojasnila in spremembe predstavljajo sestavni del razpisne dokumentacije. 
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani na naslovu: http://www.libelice.si. 

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA  

Način postavljanja zahtev za pojasnila:  

 Portal javnih naročil 

Naročnik bo v zakonskem roku na Portal javnih naročil posredoval pisni odgovor.  

 
 
 
V Libeličah, dne 05.05.2021 
                                                                                                                  Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče 

                                                                                                                  predsednik  
                                                                                                                  Marko PREVOLČIČ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1. Splošna navodila 

Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v 
skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano. 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne 
dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave 
predložiti brez dodatnih pogojev. Vsi dokumenti morajo biti izpolnjeni, podpisani in žigosani s strani ponudnika 
(zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim pooblastilom), razen dokumentov, ki jih izpolnijo, 
podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci. 

V primeru elektronske oddaje ponudbe se kot original štejejo tudi dokumenti, ki so podpisani (verificirani) z 
elektronskim podpisom (certifikatom). Kot original pa ne štejejo skeni dokumentov z izpisom elektronske 
potrditve. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo. 
Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.  

Vsi dokumenti, ki so sestavni del ponudbe, se skenirajo in se oddajo elektronsko na že omenjeni povezavi v 
poglavju PREDLOŽITEV PONUDBE. Ponudnik odda predračun (Obrazec št. 1 PONUDBA) ločeno od ostalih 
dokumentov.   

 

2. Zakoni in predpisi 

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi 
sprejetih podzakonskih predpisov: 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18), 
 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-
D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) 
 

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 
popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18 in 195/20 – odl. US) 

 
- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo 

in 158/20) 
 
- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) 
 
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – 

OROZ631) 
 
- vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje. 

 
 
 
 



Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na 
podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta, za katerega je na podlagi določbe 35. člena 
ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na 
odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK 
in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba 
izločena iz nadaljnjega postopka. 

Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila 
posredovati podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških 
deležih navedenih oseb in 

 
 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da 

so z njim povezane družbe. 

Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih (8) dni od prejema naročnikovega poziva. 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6. 
odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča 
in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to 
za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe. 

V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor 
določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta 
začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 

V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali 
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske 
komisije. 

3. Jezik in oblika razpisne dokumentacije in ponudbe 

Razpisna dokumentacija je pripravljena v slovenskem jeziku. Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. 

Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na 
primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.  

Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je predložen prevod v slovenski jezik. 

Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v 
slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določil ustrezni rok. Stroške 
prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku 
oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik. 

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki 
enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo pravico zastopanja 
ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to zahtevano. 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne 
zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik 
ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska 
odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo 



zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi 
neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila. 

4. Skupna ponudba  

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi 
oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti s 
strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere 
izhajajo sledeče informacije: 

 imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila, 
 
 pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za 

zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe, 
 

 obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v 
skupni ponudbi, prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi, 

 
 izjava, da so vsi gospodarski subjekti 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 gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne 
dokumentacije in 

 
 navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega 

naročila. 

Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju 
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih 
gospodarskih subjektov v skupni ponudbi.  

Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te 
razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni 
ponudbi. 

5. Ponudbe s podizvajalci 

Za podizvajalsko razmerje gre v vseh primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi 
osebi, to je podizvajalcu. Podizvajalec je 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. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik 
v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev. 

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, 
 
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 
 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, ki jih v sistemu eJN vnesejo pod 

razdelek ESPD – ostali sodelujoči ter 
 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 



Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno 
ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel 
podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec. 

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij 
iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje 
takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih 
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite 
zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega 
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3. 

Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka 
75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6. 
odstavka 75. člena ZJN-3. 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko 
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil 
naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega 
podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga. 

V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je 
neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem 
členom, 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, 
 

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

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca 
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, 
neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo 
prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi 
izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.  

6. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe JN  

Naročnik lahko skladno z določili 90. člena ZJN-3 ustavi postopek oddaje javnega naročila, zavrne vse ponudbe 
ali odstopi od izvedbe javnega naročila. 

V primeru, da bo ponujena vrednost presegla predvideno ocenjeno vrednost javnega naročila oziroma finančna 
sredstva, ki jih ima naročnik na razpolago, si naročnik pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb. Naročnik bo v 
tem primeru nadaljeval s Postopkom s pogajanji brez predhodne objave skladno z določili 46. člena ZJN-3. 

 



7. Zmanjšanje obsega JN 

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi za to moral navajati posebne razloge. 
Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. 

Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja 
odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice 
do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila. 

8. Dopolnjevanje, pojasnjevanje in spreminjanje ponudb 

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3. 

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 gospodarski subjekti v 
ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali 
dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in 
transparentnosti.  

Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove 
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel 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 gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne 
informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja. 

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 7. odstavkom 89. člena ZJN-3 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. 

Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, 
ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta 
spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne 
vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika 
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. Naročnik lahko ob pisnem soglasju 
ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 

V primeru, da ponudniki v razpisni dokumentaciji ugotovijo napake v prednastavljenih formulah za izračune 
ponudbenih cen, lahko o tem obvestijo naročnika. Ponudniki lahko ugotovljene napake tudi sami odpravijo, če gre 
za očitne računske napake v smislu določil 89. člena ZJN-3, pri čemer je zaželeno, da označijo, na katerih mestih 
in na kakšen način so odpravili napake. V nobenem primeru pa ponudniki pri odpravi napak ne smejo spreminjati 
predizpolnjenih količin ali na kakršenkoli način posegati v same vsebinske zahteve predmeta naročila. 

 

 



9. Obvestilo o oddaji naročila 

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh 
odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se 
šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.  

Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil. 

Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju, 
naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali 
kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to glede 
na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije. 

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.  

10. Sklenitev pogodbe in njeno spreminjanje 

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro 
izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve 
morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije. 

Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom 
podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika (oddajna teorija), lahko naročnik 
šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. 

V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik 
unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od 
ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale 
škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis 
pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu. 

V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega 
naročanja v katerem koli od naslednjih primerov: 

a. če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z 
oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo 
določbe o reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih 
sprememb ali opcij ter pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe 
ali opcije, ki bi spremenile splošno naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega 
sporazuma; 

 

b. za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno 
javno naročilo, in če zamenjava izvajalca: 

 ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali 
interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega 
javnega naročila, ter 
 

 bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov; 
 

 

c. če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba 



ne spreminja splošne narave javnega naročila; 

 

d. če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega 
od naslednjih razlogov: 

 nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko; 
 

 drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za 
zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni 
razlogi za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, 
vključno s prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih 
bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona; 
 

e. če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena. 

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe o 
izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev 
za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o valorizaciji 
denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v primeru iz b. 
ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami. 

Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te 
spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega 
člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev: 

 sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili 
udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki je 
bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge 
udeležence; 
 

 sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist izvajalca na 
način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi; 

 
 zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila; 

 
 drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki. 

 

11. Zaupnost ponudbene dokumentacije 

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma 
poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi. 

Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za 
namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega 
javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje, 
razen v primeru, da bo ponudnik sam oddal ponudbo na način, da bodo poslovne skrivnosti in ostali podatki vidni 
javnosti.  

Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki 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. 

Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem 
javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika 



označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne 
skrivnosti, v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo 
obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh 
podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi 
črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v 
obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka 
»ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali 
poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo 
pod zaupne ali poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na 
podlagi drugega zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil 
kot take. 

12. Način predložitve dokumentov v ponudbi    

Zaželeno je: 

 da so vsi dokumenti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe in žigosani z 
žigom ponudnika ter takšni tudi skenirani za potrebe elektronske oddaje; 
 

 da so vse strani v ponudbi oštevilčene z zaporednimi številkami, ponudnik pa v spremnem dopisu 
navede skupno število strani v ponudbi; 

 
 da ponudnik morebitne popravke opremi z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. 

 

Odsotnost zgornjih zahtev ne pomeni neposrednega razloga za zavrnitev ponudbe, pač pa lahko v okviru ZJN-3 
naročnik ponudnika pozove na odpravo teh pomanjkljivosti. Naročnik bo upošteval tudi takšno ponudbo, v 
kolikor bodo iz nje izhajale vse opredeljene vsebinske zahteve in vsi zahtevani dokumenti in bo ponudba vsaj v 
bistvenih delih podpisana s strani pooblaščene osebe ponudnika. 
 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 1 »PONUDBA« v 
.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, ostali del ponudbe (predračun z izpolnjenimi popisi 
del) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v PONUDBI - naloženim v 
razdelek »Predračun«, in celotnim Predračunom z izpolnjenimi popisi del, naloženim v razdelek »Drugi 
dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«. 

 

Original menico in original menično izjavo, kot zavarovanje za resnost ponudbe, mora ponudnik v pisni obliki 
predložiti osebno ali s priporočeno pošiljko do roka za predložitev ponudb, to je do 24. 05. 2021 do 12:00 ure, na 
naslov Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, s pripisom ''Prijava na razpis DOBAVA 
GASILSKEGA VOZILA GVM-1, zavarovanje za resnost ponudbe – NE ODPIRAJ''. Zavarovanje za resnost 
ponudbe mora biti pri naročniku v fizični obliki do roka za predložitev ponudb, zato je datum odpošiljanja v 
primeru poštne pošiljke nerelevanten.  

Kadar je zahtevano dokazilo, ponudniku ni potrebno predložiti skeniranega originala, pač pa zadostuje skenirana 
fotokopija dokazila, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno drugače. Naročnik pa lahko v postopku preverjanja 
ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled original, ki ga lahko primerja z v ponudbi 
dano skenirano fotokopijo. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno in resnično stanje 
ponudnika (stanje v trenutku oddaje ponudbe). Ponudnik mora zahtevani dokument predložiti v roku, ki ga določi 
naročnik, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo zavrnil. 

Če obstaja naročnikova zahteva po najvišji dovoljeni starosti dokumentov, ki jih ponudnik prilaga kot dokazila, je 
to navedeno ob vsakem posameznem dokazilu. 



Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil, ki se jih s to razpisno dokumentacijo zahteva, ne izdaja 
ali če ti ne zajemajo vseh primerov, ki so z razlogi za izključitev opredeljeni, jih je mogoče nadomestiti 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 sedež gospodarski subjekt. 

13. Ponudbena cena in plačilni pogoji 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste 
tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. 

V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost.  

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko 
dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen. 

V Obrazec št. 1 »Ponudba« se vpiše končno ponudbeno vrednost. 

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se 
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. Rok plačila je 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega 
računa. 

V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo 
neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije 
podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil. 

14. Veljavnost ponudbe 

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se 
ponudba zavrne. 

Naročnik opozarja ponudnike, da prekratek rok veljavnosti ponudbe predstavlja napako, ki se je ne da odpraviti v 
fazi po roku za predložitev ponudb. Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za 
določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo za podaljšanje ponudbe, ne da bi s tem zapadlo 
zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo to zahtevano in dano. 

15. Pravno varstvo 

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19) (v 
nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon. Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na 
vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva 
objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v 
objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na 
spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim 
neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v 
desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem 
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro 
najugodnejšega ponudnika. 

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje 
javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne 
določa drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen 
ZPVPJN. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.  



V predrevizijskem in revizijskem postopku se ne presojajo očitane kršitve, ki se nanašajo na vsebino objave, 
povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik prek portala 
javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug 
morebitni ponudnik prek 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 prijave 
ali ponudbe. 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o 
plačilu takse v višini 2.000,00 EUR. 

Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja 
obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za 
predrevizijski in revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani 
Ministrstva za javno upravo: 

http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo 

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN. 

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz 
14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu s prvim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse 
ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh (3) delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže. 



15 

 

MERILA 

 

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba. 

Upoštevalo se bo naslednje merilo: 

Merilo 1: Najnižja ponudbena cena  100% 

 

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno. 

 
 

POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki 
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v 
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni 
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega 
zagotovljenih sredstev naročnika. 

Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so 
opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v 
ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3). 

Razlogi za izključitev 

POGOJ 1 
Nekaznovanost 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če 
ugotovi, da je bila 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, izrečena pravnomočna sodba za 
dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.  

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

DOKAZILO 

Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s 
kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev 
podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta 
(obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo 
za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). 

Gospodarski subjekt lahko predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je 
razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju 
predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega 
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naročila. 

V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in 
zastopnikov, lahko naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo 
vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti 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 
organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s 
kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev 
podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta 
(obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo 
za pridobitev podatkov iz kazenske evidence). 

Podizvajalci 

MORAJO izpolnjevati pogoj.  

Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in 
zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in 
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in 
zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence). 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega 
odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

POGOJ 2 
Ponudnik ni 

izločen iz 
postopkov oddaje 

javnih naročil 

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

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

DOKAZILO 
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi 
referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

  
 / 
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Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Podizvajalci 
MORAJO izpolnjevati pogoj.  

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

POGOJ 3 
Plačani davki in 

prispevki 

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če 
ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih 
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni 
organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če 
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali 
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če 
na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali 
prijave. 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno, 
da ne obstajajo razlogi za izključitev. 

V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA, bo naročnik 
potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo 
vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti 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 
sedež gospodarski subjekt. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Podizvajalci 
MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z 
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce.  
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Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
drugega odstavka 75. člena ZJN-3.  

 

POGOJ 4 
Prekršek v zvezi s 
plačilom za delo 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v 
zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat 
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski 
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na 
storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev. 

DOKAZILO 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži potrdilo Inšpektorata RS za delo iz katerega 
bo razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. 

V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA, lahko naročnik 
potrdilo pridobi sam. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo 
vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti 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 
sedež gospodarski subjekt. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Podizvajalci 

MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

 
Poslovna in finančna sposobnost 
Poslovna in finančna sposobnost 
Poslovna in finančna sposobnost 
Poslovna in finančna s 
 
 
 
 
 
st 
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Poslovna in finančna sposobnost 

POGOJ 1 
Sposobnost 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. 

DOKAZILO 
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA. 

Naročnik lahko izpolnjevanje navedenega pogoja preveri v uradnih registrih in evidencah. 

NAVODILO / 
OPOMBA 

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti 
ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država, 
v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc, 
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 
izjavo kandidata oziroma ponudnika. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj 

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak 
izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom 
katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. 

Podizvajalci 

MORAJO izpolnjevati pogoj.  

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak 
izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika 
podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.  

 
 
 
Tehnična  
Tehnična sposobnost 
 

POGOJ 1 
Razpolaganje z 

zadostnimi 
izkušnjami-
reference 

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja priložiti reference glede dobav, ki jih je izvedel v 
obdobju zadnjih treh (3 let) pred objavo tega naročila na Portalu javnih naročil in sicer za 
najmanj deset (10) gasilskih  vozil GVM-1 v skladu s tipizacijo GVM-1. 

 

DOKAZILO Izpolnjena referenčna lista gospodarskega subjekta (Obrazec št. 12) in priložena potrdila o 
dobro opravljenem delu za posamezno referenco (Obrazec št. 13). 
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NAVODILO / 
OPOMBA 

 V primeru, da bo ponudnik uporabil reference podizvajalca in da bo ta podizvajalec 
opravil samo določen del javnega naročila, mora ponudnik priložiti reference še za 
preostanek in sicer do 100% obsega javnega naročila. 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

  

Podizvajalci KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja 

 
 

POGOJ 2 
Uredba o zelenem 
javnem naročanju 

Ponudnik mora za izpolnjevanje pogoja priložiti pisno izjavo, da bo blago izdelal v skladu s 
15. točko prvega odstavka 4. člena Uredbe o zelenem naročanju (Uradni list RS, 
št. 51/17 in 64/19).  

DOKAZILO Izpolnjena izjava, da bo pri izdelavi izpolnil zahtevo (Obrazec št. 14). 

NAVODILO / 
OPOMBA 

  
 / 

Partnerji v skupni 
ponudbi 

MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 14.  

Podizvajalci MORAJO izpolnjevati pogoj. 

Izpolnjen in podpisan Obrazec št. 14.  

 
POGOJ 3: Ponudnik mora izpolnjevati pogoj: pridobljeno bonitetno oceno SB5 ali boljšo, ki ne sme biti starejša 

od 5 mesecev od objave tega naročila 
DOKAZILO Ponudnik mora priložiti izpis iz AJPES-a 
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FINANČNA ZAVAROVANJA 

Zavarovanje za resnost ponudbe 

Instrument zavarovanja: menica 

Višina zavarovanja: 2.000,00 EUR 

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb (Obrazec št. 3) 

Ponudnik mora predložiti originalno zavarovanje za resnost ponudbe, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in 
vzorcem zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Original menico in original menično izjavo mora 
ponudnik v pisni obliki predložiti osebno ali s priporočeno pošiljko do roka za predložitev ponudb, to je do 
24.05.2021 do 12. ure na naslov Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče,  s pripisom 
''DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVM-1, zavarovanje za resnost ponudbe – NE ODPIRAJ''. Zavarovanje za 
resnost ponudbe mora biti pri naročniku v fizični obliki do roka za predložitev ponudb, zato je datum odpošiljanja v 
primeru poštne pošiljke nerelevanten.  

V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil na način, opisan zgoraj ali bo predložil zavarovanje, ki ni 
skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi zahtevami, bo naročnik takšno 
prijavo/ponudbo izločil iz nadaljnje izbire. 

V primeru, da ponudnik v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, 
bo naročnik unovčil ponudnikovo menico za resnost ponudbe, če je bila le-ta v predmetnem postopku zahtevana 
in predložena. Naročnik bo unovčil ponudnikovo garancijo za resnost ponudbe, če je bila le-ta v predmetnem 
postopku zahtevana in predložena, tudi v primeru, ko ponudnik, kljub pozivu naročnika, z njim ne sklene pogodbe 
o izvedbi javnega naročila. 

Zavarovanje za dobro izvedbo del 

Instrument zavarovanja: menica 

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV 

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni dlje od roka za izvedbo del (Obrazec št. 4) 

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku 
izročil ustrezno zavarovanje. 

Zavarovanje za odpravo napak 

Instrument zavarovanja: bančna garancija  

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV 

Čas veljavnosti: tri (3) leta od primopredaje vozila  (Obrazec št. 5) 

Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku 
izročil ustrezno zavarovanje. 
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TEHNIČNE SPECIFIKACIJE VOZILA 
 
 
 
Kratek opis naročila:  
Predmet javnega naročila je Nakup novega gasilskega vozila GVM-1 za potrebe PGD LIBELIČE z izpolnjenimi 
vsemi homologacijskimi standardi po zahtevah tržišča in v skladu z zahtevanimi tehničnimi lastnostmi, ter 
zahtevano opremo, ki sledi v nadaljevanju. 
 
Specifikacija naročila s tehničnimi zahtevami  

 
a) SPLOŠNE ZAHTEVE ZA VOZILO  

Vozilo: Kombinirano vozilo s sedeži 1+8 s pogonom na vsa kolesa 4x4 
Menjalnik: Avtomatski menjalnik 
Število vrat: 3 stranska ter zadnja dvižna vrata, v potniškem delu vozila drsna vrata na desni strani 
Vrsta vozila: Osebno vozilo (kombinirano) 
Barva: Gasilsko rdeča RAL 3000/beli odbijači RAL 9010 
Medosna razdalja. 3400-3500 mm 
Višina vozila (normalna) do 2100 mm 
Maksimalna višina (modre luči) 2300 mm – prazno vozilo 
Notranjost: Črna 
Ccm/kW: 2000/110 (Približno razmerje lahko – ali + 5%) 
 
 
OSTALE ZAHTEVE ZA VOZILO 
- asistenca za spust 
- dvosedežna klop spredaj 
- vodila v strešnih kanalih 
- konzola na armaturni plošči 
- ročaja na A stebričku 
- tovarniško zatemnjena stekla v potniškem prostoru 
- gumijasta obloga tal 
- LED žarometi z LED dnevnimi lučmi 
- regulacija dolgih luči – avtomatska 
- paket luči in vidljivosti 
- ogrevane šobe za pranje vetrobranskega stekla 
- Skup. dovoljena masa povišana na 3200 kg 
- fiksna vlečna kljuka 
- zapiralna avtomatika za drsna vrata in zadnja vrata 
-17-colsko podvozje 
- akustični senzor spredaj in zadaj 
- Avtomatska klimatska naprava Climatronic (3-conska, antibakterijski filter) 
- Avtomobilsko orodje in dvigalka 
-Dvosedežna klop na sovoznikovi strani 
- easy entriy v drugi vrsti 
- Platišča: jeklena 7 J  X 17 
- sredinski pokrovi platišč 
- potovalni računalnik »Plus« 
- večfunkcijski prikazovalnik 
- opozorilo za utrujenost 
- Radio Composition Colour 
- 6,5 palčni zaslon na dotik 
- USB vtičnica 
- štrije zvočniki 
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- App-Connect 
- Rezervno kolo z običajno pnevmatiko in platiščem 
- sistem za nadzor tlaka v pnevmatikah 
- Sprednja sedeža z nasloni za roke: nastavljiva po višini, ledvena opora 
- Tempomat z omejevalnikom hitrosti 
- vlečna kljuka (snemljiva) 
- tipska tablica za Slovenijo 
- zračna blazina za voznika in sovoznika 
- Več funkcijski komfortni volan (usnjeni) 
- priprava vozila 
 
 
 

b) ZAHTEVE ZA NADGRADNJO 

Na levem delu vozila spredaj naj bo montiran magnetni konektor Magcode 12V MC  ali enakovredno za 
vzdrževanje akumulatorja in polnilcev za radijske postaje (pozicijo določi naročnik). Stvar dobave vozila je tudi 
vzdrževalec za akumulatorja ESC-240 13.5V 16A  ali enakovredno.  
 
Na sprednji strani vozila, naj se namesti INOX zaščitni »Bullbar«. 
              
Nadgradnja mora biti narejena po veljavni tipizaciji GZS na dan prevzema vozila in obsega: 
 

- Opozorilna modra signalizacija in elektrifikacija vozila: 
 
 Svetlobni blok na strehi vozila naj bo v LED izvedbi, širine max. 1400mm z zvočnikom 12V in 

originalnimi nosilci. V blok naj bo vgrajena LED signalizacija po celotnem prvem, zadnjem in 
bočnem delu. Utripajoče BELE  luči v LED bloku naj se zvežejo tako, da jih je mogoče posamično 
prižigat. S tem naj bo možno dodatno osvetljevanje okolice vozila.   

 V sprednji maski naj bosta vgrajena 2 modra in 2 bela svetlobna LED modula 6, nastavljiva. 
 Za zadku vozila levo in desno spodaj naj se montira LED modul v okrogli obliki, kateri ne presega 

25 mm premera. 
 V tovornem prostoru zgoraj se naj vgradi RUMENA leteča luč v kombinaciji z 2x modrim LED 

modulom (minimalna širina luči naj bo 880mm) 
 Montirata se naj dve 12 vtičnici v zadku vozila - tovorni prostor 
 Na zadnjem delu vozila (pod serijske luči) naj se vgradita 2 modra svetlobna LED modula. 
 Montira se naj bralna LED luč za sovoznika z ločenim vklopom in izklopom. Svetilka naj bo zardi 

boljše osvetlitve široka minimalno vsaj 245 mm ali več. 
 V tovornem prostoru naj se montira LED strip svetilka (12 V dolžine minimalno 40 cm) za osvetlitev 

tovornega prostora ob odprtju zadnji vrat. (to osvetlitev bo možno posamično prižigat in ugašat). 1 
kos naj se montira na dvižna vrata vozila. 1 kos naj se montira v tovornem prostoru na stropu vozila. 

 Na zadnji strani vozila naj se montirata 2 LED luči za pomoč pri vzvratni vožnji, ki se vključita 
avtomatsko pri uporabi vzvratne prestave. 

 
- Sirenski ojačevalec naj bo  moči vsaj 100 W, omogočati mora vsaj 3 različne tone ter možnost govora in 

predvajanja radia. V kabini naj bo na primernem mestu nameščena kontrolna enota. 
- Radijska postaja naj bo montirana v  originalni vgradni nosilec, na strehi naj bo na primernem mestu 

montirana antena. Radijska postaja naj bo Motorola DM 2600 ali enakovredna.  Radijska postaja mora 
biti priklopljena tako, da se izklopi ob odvzemu kontakta v vozilu.  

- Označbe na vozilu naj bodo po tipizaciji ter veljavni zakonodaji (ime PGD s simbolom, telefonska 112, 
ustrezni odsevniki v beli barvi – bočne designe se uskladi z naročnikom.  

- Vsi napisi naj bodo narejeni s kvalitetno svetlečo (odbojno) folijo. 
 
Pritrdišča za opremo zahtevano po tipizaciji GZS: 
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Vgradi naj se integrirani fiksni izvlekljivi aluminijasti predalnik. V sklopu predalnika naj bosta dva ločena predala. 
Predalnik naj  se popolnoma prilega gabaritom tovornega prostora. Nad njim naj se montira pod iz vodo odbojne 
vezane plošče, katera naj bo rahlo hrapava - protidrsna. Na pod naj se montirajo 4 x rinke za pričvrstitev tovora z 
bremenskimi trakovi. Nosilnost predalnika naj bo min. 80 kg. Predalnik naj se ob robovih označi z odsevno folijo 
visoke vidljivosti. 
Dobavi in vgradi se naj 2 x gasilni aparat (2x gasilnik 6 kg/prah). Nosilci naj se montirajo v levi kolotek, lično 
prilagodijo gabaritom vozila izdelani naj bodo iz nerjaveče pločevine. Vgradijo se naj nosilci in trakovi, ki gasilnika 
varuje proti izpadu iz nosilcev. 

                Vgradi  naj se 2x vtičnica 12V za polnilce radijskih postaj in svetilk 
                Montirajo naj se 2x LED svetilki z polnilci. 
                Za orodje v predalniku se naj montirajo pritrdišča, kateri bodo opremo varovali pred izpadom (lomilka,  

 
 

Oprema v predalniku (po tipizaciji GZS z DIN standardi), Oprema je predmet naročila. 
 

- 2 x odsevni brezrokavnik 
- 2 x gasilnik 6kg na prah ali enakovredno (gasilna sposobnost minimalno: 42A, 232B  
- 1 x kovček prve pomoči – srednji 
- 2 x svetilka FENIX RC 20 LED z polnilci ali enakovredno 
- 2 x triopan odsevni – gasilci, reflektiven, višina naj bo minimalno 700 mm. 
- 2 x svetilka varnostna – rumena, za triopan 
- 1 x lomilka 70 cm – DIN 14835 
- 1 x trak opozorilni 500 metrov 
 

 
Vozilo mora imeti vse predpisane preglede do registracije vozila (tipizacija GZS in drugostopenjska 
homologacija).  
 
Ponudnik lahko povsod, kjer je naveden proizvajalec ali blagovna znamka blaga, ponudi drugo enakovredno 
blago drugega proizvajalca ali druge blagovne znamke, pod pogojem, da je takšno blago najmanj enakih ali 
boljših tehničnih karakteristik in funkcionalnosti. Dokazno breme je v takšnih primerih na ponudnikih. 
 
Ponudniki v ponudbi predložijo katalog ponujenega vozila. Zaželeno je, da na katalogu označi, katere od 
funkcionalnosti so ponujene. V primeru, da ponudnik ne bo izrecno navedel, katere tehnične karakteristike vozilo 
ima, bo naročnik štel, da ponuja vse zgoraj navedene tehnične karakteristike. V tem primeru bo vozilo, ki ne bo 
izpolnjevalo vseh zgoraj navedenih karakteristik, na prevzemu zavrnjeno kot neustrezno. 
 
Izvajalec mora dopustiti in omogočiti ogled med izdelavo. Prevzem vozila se izvede pri izvajalcu. Izvajalec mora 
omogočiti morebitno usposabljanje uporabnikov s strani naročnika. 
 
 
Ponudnik naj predložiti tudi ustrezne prospekte in tehnične podatke za ponujeno vozilo. 
  
Variantne ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane. 
 
 
Vozilo mora biti izvedeno na ključ; vsebovati vse potrebne certifikate, homologacijo, pregled GZS, izjave o 
skladnosti garancijske dokumente in navodila v SLOVENSKEM jeziku. 
 
Ponudnik zagotavlja reden servis za izdelano vozilo na območju Republike Slovenije. 
 
Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa mora biti 15 let.  
 
Izvajalec za vozilo in nadgradnjo zagotavlja garancijski rok: 
za vozilo najmanj 24 mesecev brez omejitve prevoženih km, 
za nadgradnjo najmanj 12 mesecev. 
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VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati obrazcem 
in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami naročnika, 
podpisana in žigosana, kjer je to označeno. 

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja. V 
primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv 
naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z 
zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno. 

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da 
so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami. 

 

Obrazec Naziv Opombe 

1 Ponudba (ponudbeni predračun) 
 Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

2 Krovna izjava Izpolnjen, podpisan in žigosan.  

3 Vzorec menične izjave za resnost ponudbe 
Izpolnjen, podpisan in žigosan ter poslan 
skupaj z  bianco menico (podpisano in 
žigosano). 

4 Vzorec menične izjave za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti Parafiran 

5 Vzorec bančne garancije / kavcijskega 
zavarovanja  Parafiran. 

6 Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

7 
Izjava članov organov in zastopnikov 
gospodarskega subjekta in pooblastilo za 
pridobitev podatkov iz kazenske evidence 

Izpolnjen, podpisan in žigosan.  

8 Izjava podizvajalca 
 Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

9 Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z 
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

10 Izjava o nastopu s podizvajalci 

Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen 
izpolnjen ESPD obrazec za vsakega 
podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka za 
uvoz ESPD je priloga razpisne 
dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci 
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izpolnijo na Portalu javnih naročil. 

11 Izjava o lastniških deležih 
 Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

12 Referenčna lista gospodarskega subjekta Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

13 Potrdilo o dobro opravljenem delu Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

14 
 
Izjava za Uredbo o zelenem naročanju 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

Priloga 

Vzorec pogodbe: Pogodba o izvedbi javnega 
naročila št. 1/2021 - Dobava gasilskega vozila 
GVM-1 
 

Parafiran, podpisan in žigosan. 
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Obrazec št: 1 

PONUDBA 
 
Na osnovi povabila za naročilo »Dobava gasilskega vozila GVM-1« dajemo ponudbo, kot sledi: 

I. Ponudba številka: _______________________ 

NAZIV PONUDNIKA: 
 

  

NASLOV PONUDNIKA: 
   

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite): 

 samostojno 
 z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): _____________________________________________ 
 z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ___________________________________________ 
  z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________ 

 II. Ponudbena cena  

Postavka Vrednost brez DDV DDV Vrednost z DDV 

»Dobava gasilskega vozila 
GVM-1«      

III. Rok začetka in končanja del 

Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni 
dokumentaciji in sicer: 

- Predvidena dobava v začetku meseca avgusta 2021. 

III. Rok veljavnosti ponudbe  

Ponudba velja najmanj 90 dni od roka za predložitev ponudb. 

Ponudba mora biti veljavna najmanj do navedenega roka. Prekratka veljavnost ponudbe pomeni razlog za 
zavrnitev ponudbe. 

IV. Podatki o plačilu  

Rok plačila je 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot 
za izvajalca. 

Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se 
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet. 

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa 
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb. 
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Obvezni sestavni del tega obrazca je izpolnjen ponudbeni predračun! 
 
 
 V. Podatki o gospodarskem subjektu 

FIRMA OZ. IME PONUDNIKA:   

NASLOV:   

ZAKONITI ZASTOPNIK 
PONUDNIKA: 

  

KONTAKTNA OSEBA:   

E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:   

TELEFON:   

TELEFAKS:   

DAVČNA ŠTEVILKA:   

PRISTOJNI FINANČNI URAD:   

MATIČNA ŠTEVILKA:   

ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH 
RAČUNOV: 

  

POOBLAŠČENA OSEBA ZA 
PODPIS PONUDBE IN POGODBE: 

  

POOBLAŠČENA OSEBA ZA 
VROČANJE: 

Ime in priimek, ulica in hišna 
številka, kraj v Republiki Sloveniji  
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža 

v Republiki Sloveniji) 

  

 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  

 
 (žig in podpis) 
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Obrazec št: 2 

KROVNA IZJAVA 

V zvezi z javnim naročilom »Dobava gasilskega vozila GVM-1« 

____________________________________, 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 

s polno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; 
 

 ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo 
izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali 
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s 
pripravo ponudbene dokumentacije; 

 
 vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih 

preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih 
bo ta zahteval; 

 
 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod 

katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; 
 

 smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov 
o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; 

 
 smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni 

izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za 
izvedbo javnega naročila; 

 
 bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter 
okoljevarstvenimi predpisi; 

 
 bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; 

 
 bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo 

pridobili pisno soglasje naročnika; 
 

 bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno 
soglasje naročnika; 

 
 bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih 

morajo izpolnjevati podizvajalci; 
 

 bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je 
ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma 
najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami 
ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; 

 
 bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v 

razpisni dokumentaciji; 
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 se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih 

dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi 
predmeta javnega naročila; 

 
 bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; 

 
 smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 

 
 smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; 

 
 smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; 

 
 bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne 

dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; 
 

 smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; 
 

 za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; 
 

 so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. 
 



31 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami naročnika: 

 imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 
 
 smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža, 

 
 nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku 75. 

člena ZJN-3; 
 

 nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami, 

 
 nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, zapadlih, 

neplačanih 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 vrednosti 50 EUR ali več, 

 
 na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 

delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, 
 

 v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni 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, 

 
 z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, 

omejevati ali izkrivljati konkurenco, 
 

 nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem, 
 

 pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh 
informacij nismo zagotovili, 

 
 izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija. 

 

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno, 
da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave! 

Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče,  
v zvezi z oddajo javnega naročila »Dobava gasilskega vozila GVM-1«, objavljen na Portalu javnih naročil dne 
05.05.2021, pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem 
sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3. 

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

   
(žig in podpis) 
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Obrazec št: 3 
VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA RESNOST PONUDBE 

 
 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, kot zavarovanje za resnost 
naše ponudbe za pridobitev javnega naročila 

»Dobava gasilskega vozila GVM-1«,  

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, pooblaščamo, da izpolni priloženo 
menico z zneskom v višini 2.000,00 EUR 

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če: 

 ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali 

 ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali 

 ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali 

 ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali 

 po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. 

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po 
predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ______________. 

Menica je unovčljiva pri: ________________________________________________________ 

s transakcijskega računa (TRR): ____________________________ 

Priloga:  

- bianco menica, podpisana in žigosana 

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________ 

Datum: _______________  
(žig in podpis) 
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Obrazec št: 4 

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO DEL 
 
 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

 Naročniku Prostovoljnemu gasilskemu društvu Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, kot zavarovanje za dobro 
izvedbo del, ki so opredeljena v javnem naročilu 

»Dobava gasilskega vozila GVM-1«,  

izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 

Naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, pooblaščamo, da izpolni priloženo 
menico z zneskom v višini 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _____________________ 

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene 
obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega 
naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne 
zadostuje pogodbenim zahtevam. 

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po 
predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ________________. 

Menica je unovčljiva pri: _________________________________________________________ 

s transakcijskega računa (TRR): ________________________ 

  

Priloga:  

- bianco menica, podpisana in žigosana 

  

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________ 

Datum: _______________  
(žig in podpis) 
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Obrazec št: 5 
VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA ZA  

ODPRAVO NAPAK 
 
 
 

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 

Za: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE, Libeliče 29, 2372 Libeliče 

Datum: (vpiše se datum izdaje) 

VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja) 

GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega 
ponudnika) 

UPRAVIČENEC: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE, Libeliče 29, 2372 Libeliče 

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz 
pogodbe št. z dne, __________________ (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, 
sklenjene na podlagi postopka z oznako _______) za »Dobava gasilskega vozila GVM-1« 

ZNESEK IN VALUTA: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _______________________ 

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU: 

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje; 

2. Original garancije št. ______________ 

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto 

KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski 
naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja) 

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega 
naročanja izbranega ponudnika) 

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv 
izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v 
zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi 
listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo 
besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, 
in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v 
pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
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Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v 
zgoraj navedenem kraju predložitve. 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po 
slovenskem pravu. 

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP). 

  

  

  

  

  Garant 

   
(žig in podpis) 
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Obrazec št: 6 
 
 
 

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ 
KAZENSKE EVIDENCE 

I 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, ___________________________(Firma), 
____________________________________________(Naslov), matična številka: __________________ ni bila 
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Obenem izjavljamo, da: 

 gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav 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, 

 lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

 bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se 
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

in 

POOBLASTILO 

Pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, da za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz 
kazenske evidence. 

Polno ime družbe:   

Sedež družbe:   

Številka vpisa v sodni register 
(št. vložka):   

Matična številka družbe:   

Davčna številka družbe:   

 
 
 Kraj in datum: 

 
Ime in priimek: ________________________ 

  

 
(žig in podpis) 
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 Obrazec št: 7 
IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

Obenem izjavljam, da: 

 lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

 bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se 
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

in 

POOBLASTILO 

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, da za 
potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi 
potrdilo iz kazenske evidence. 

Moji osebni podatki so naslednji: 

Ime in priimek:   

Funkcija v gospodarskem 
subjektu:   

EMŠO:   

Kraj in država rojstva:   

Naslov stalnega prebivališča:   

Naslov začasnega prebivališča:   

Državljanstvo:   

Moj prejšnji priimek se glasi:   

Kraj in datum: Ime in priimek: ________________________ 

   
(podpis) 

 Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske 
evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh izjav ni mogoče podpisati prek 
pooblaščencev. 
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Obrazec št: 8 

 
IZJAVA PODIZVAJALCA  
 
 

V zvezi z javnim naročilom »Dobava gasilskega vozila GVM-1« izjavljamo, da bomo v primeru izbire 
gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti 
___________________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji. 

Izjavljamo (ustrezno označi): 

[   ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega 
izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot 
podizvajalca. 

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil. 

  

  

Kraj in datum: Ime in priimek: ________________________ 

   
(žig in podpis) 

  

  

  

Opomba: 

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
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Obrazec št: 9 

IZJAVA ZASTOPNIKA PODIZVAJALCA V ZVEZI Z IZPOLNJEVANJEM OBVEZNIH POGOJEV  
ZA PODIZVAJALCE 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da ______________________________________ (Firma), 

__________________________________________________ (Naslov), matična številka: _________________ , 

 nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo 
sedež, zapadlih, neplačanih 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 vrednosti 50 
EUR ali več, 

 na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave, 

 smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža. 

Obenem izjavljamo, da: 

 lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil (eDosje), 

 bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se 
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi 
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

in 

POOBLASTILO 

Pooblaščamo naročnika Prostovoljno gasilsko društvo Libeliče, Libeliče 29, 2372 Libeliče, da za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o 
izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev. 

Polno ime družbe:   

Sedež družbe:   

Številka vpisa v sodni register 
(št. vložka):   

Matična številka družbe:   

Davčna številka družbe:   

Kraj in datum: Ime in priimek: ________________________ 

   
(žig in podpis) 
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Obrazec št: 10 
IZJAVA O NASTOPU S PODIZVAJALCI 

 

V razpisu za izvedbo javnega naročila »Dobava gasilskega vozila GVM-1«, 

izjavljamo, da (ustrezno označi in izpolni): 

[   ] ne nastopamo s podizvajalci 

[   ] nastopamo z naslednjimi podizvajalci: 

Podizvajalec 1 
(firma, naslov): 

  

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

  

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ______ 

Podizvajalec 2 
(firma, naslov):   

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

  

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ______ 

  

Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v 
dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne 
bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno 
ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili. 

Priloga: - priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3) 

Kraj in datum: Ime in priimek: ___________________________ 

 
 

(žig in podpis) 

Opomba:  
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži. 
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Obrazec št: 11 
IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH 

 
 

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik 
gospodarskega subjekta: 

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov): 

Ime in priimek Naslov prebivališča Delež lastništva 

      

      

      

      

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, 
da so povezane družbe z gospodarskim subjektom 

Firma in sedež Davčna in matična številka Delež lastništva gospodarskega 
subjekta 

      

      

      

      

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski 
subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z 
gospodarskim subjektom. 

Kraj in datum: Ime in priimek: ________________________ 

  (žig in podpis) 

  

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru 
več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. 
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Obrazec št: 12 
REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 

 

Naziv gospodarskega subjekta: ________________________________________ 

 

Zap. 
št 

Naročnik 
(naziv, 
naslov) 

Vrsta dela 
(podroben opis 

vrste del, ki jih je 
izvedel izvajalec) 

Čas realizacije 
(od 

mesec/leto do 
mesec/leto) 

Pogodbeni 
znesek 

(brez DDV), ki 
se nanaša na 

referenčno delo 

Celotna 
vrednost 
pogodbe 

(brez DDV) 

Kontaktna 
oseba pri 
naročniku 

(ime in 
priimek ter 
telefon in e-

mail) 

1             

2             

3             

4             

5             

6       

7       

8       

9       

10       

  

Opomba: 
V primeru več referenc se obrazec fotokopira. 

  

Kraj in datum: Ime in priimek: ________________________ 
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Obrazec št: 13 
POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU 

 

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________ 

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je 

gospodarski subjekt   

izvedel naslednja dela    

po pogodbi z nazivom in številko   

z dne   

v vrednosti 
(vrednost del, ki jih je izvedel 

ponudnik brez DDV) 
  

v obdobju od   

do   

Posel je zaključen ter je bil izvedenem pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. 

Kraj in datum:     

Ime in priimek odgovorne osebe 
potrjevalca reference:    

(žig in podpis) 

OPOMBA: 

1. Naročnik bo upošteval izključno že zaključene posle. 

2. Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, 

ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ne bodo upoštevale, če ne bodo 

predložene ali ne bodo predložene, če bo naročnik zahteval naknadno predložitev teh potrdil. 

3. V primeru več referenčnih potrdil se obrazec fotokopira. 
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Obrazec št: 14 

IZJAVA ZA UREDBO O JAVNEM NAROČANJU  
 
 

V zvezi z javnim naročilom »Dobava gasilskega vozila GVM-1«, 

izjavljamo, da bo gasilsko vozilo dobavljeno ob spoštovanju 15. točke prvega odstavka 4. člena 
ter 6. člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19). 

  

 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Naziv: 

  

 
(žig in podpis) 
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VZOREC POGODBE (Priloga) 

 
 

POGODBA  O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA št. 1/2021 
DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVM-1 

 
sklenjena med 

 
 
NAROČNIKOM: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE, Libeliče 29, 2372 LIBELIČE,  
ki ga zastopa Marko PREVOLČIČ, predsednik   
 
Matična številka:  5121817000 
 
Davčna številka:   98432508 
 
Transakcijski račun (TRR):                        ___________________________ 
 
 
in 
 
 
IZVAJALCEM: ____________________________________________________,  
 
ki ga zastopa ____________________________ 
 
Matična številka:                                      ___________________ 
 
Identifikacijska številka (ID za DDV):        ____________________ 
 
Transakcijski račun (TRR):                        _________________________ 
 
 
 

I. UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: 
- javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _________ z dne 05.05.2021 z naslovom 
»DOBAVA GASILSKEGA VOZILA GVM-1«; 
- naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ____ z dne ______ 
izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. 

 
II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela – dobavo gasilskega vozila GVM-1, po 
ponudbi izvajalca številka ____________ z dne ________. 

3. člen 
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Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: 
 pogodbo, 
 ponudbo izvajalca št. ___________ z dne ________________, 

 predračunom izvajalca in vsemi ostalimi prilogami ponudbe ter 

 razpisno dokumentacijo naročnika. 
 

Ponudba izvajalca in tehnične specifikacije vozila so priloga in sestavni del te pogodbe. 
Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v zgodnjem odstavku.  

4. člen 

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, 
razpisno in drugo dokumentacijo ter s tehničnimi specifikacijami predmeta javnega naročila.  

5. člen 

Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe skupaj s popustom, ki ga dodatno ponuja 
izvajalec. 

 
III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL 
 

6. člen 

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša: 

- brez DDV ______________ EUR (z besedo: ____________) 

- z DDV ________________ EUR (z besedo: ____________) 

- pogodbena vrednost vključno z DDV ________________ EUR (z besedo: __________). 

Izvajalec mora ob izdaji računa upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost. 

Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in 
je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaračunavati 
nobenih dodatnih stroškov. Cena na enoto je fiksna in nespremenljiva. 

Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v: 

Proračunu Občine Dravograd, 

PP – 2507005 in 

______________ 

 
IV. IZVEDBENI ROK 

7. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo pričel s pogodbenimi deli takoj, ko bo po podpisu pogodbe dostavljeno finančno 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Rok za dobavo in prevzem vozila je najkasneje v 60 dneh od podpisa pogodbe.  
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V. PODIZVAJALCI 

8. člen 

Podatki o podizvajalcih: 

Podizvajalec 1 
(firma, naslov):  

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

Podizvajalec 2 
(firma, naslov):  

VRSTA DEL 
(predmet, količina): 

Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: 

% končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ 

 

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva 
neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in 
glavnega izvajalca. 

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval 
neposredna plačila, se šteje, da: 

 glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa 
oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi 
katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

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

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo 
podizvajalcu. 

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. 

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. 
odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v 
izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora 
izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 
94. člena ZJN-3. 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega 
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odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega 
podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko 
zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 
nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v 
dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti 
izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s 
predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper 
izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za 
predpisano obdobje. 

 
VI. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI IZVAJALCA 
 

9. člen 

S to pogodbo se izvajalec zaveže opraviti v pogodbi določene storitve. 
 
Izvajalec se obvezuje, da bo:   

 izvajal storitve po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega 
gospodarja in v pogodbenem roku;  

 pri izvajanju pogodbenih obveznosti uporabljal napredne tehnologije in metode glede na opremljenost 
naročnika;   

 takoj pisno opozoril naročnika na okoliščine (tekoče probleme, nastale situacije), ki bi lahko otežile ali 
onemogočile kvalitetno, pravilno in pravočasno izvedbo storitev; 

 zagotovil, da bodo dela, prevzeta s to pogodbo, izvajali strokovnjaki, ki jih bo v svoji ponudbi navedel;  

 omogočal ustrezen nadzor naročniku;   

 plačal pogodbeno kazen, kot je določena v tej pogodbi, v primeru zamude, ki bo nastala po izključni 
krivdi izvajalca. 

Način izvedbe storitev sme izvajalec izbrati v skladu s svojo strokovno presojo, če ga ne določi naročnik ali če iz 
vsebine in namena naročila ne izhaja kaj drugega. 
 
Če naročnik naroči izvajalcu storitev, s katero bi bila povzročena nesorazmerna škoda naročniku ali tretjemu, 
lahko izvajalec takšno naročilo odkloni, ne da bi kršil pogodbo, vendar mora razlog za odklonitev dokazati. Če 
naročilo ne omogoča strokovno optimalne izvedbe storitve ali pa zahteva rešitve, ki niso v skladu s pravili stroke, 
mora izvajalec naročnika na to dejstvo opozoriti in mu svetovati primernejšo izvedbo, vendar mora nalogo 
izpolniti, kot mu je bilo naročeno, če naročnik pri tem vztraja. 
 
Neutemeljena zavrnitev naročila ali odstopanje od naročenega načina izvedbe pomeni kršitev pogodbene 
obveznosti, zaradi katere lahko naročnik razdre pogodbo, uveljavi zavarovanja za izvedbo pogodbenih 
obveznosti, v primeru škode pa tudi zahteva odškodnino. 
 
Za dobavljeno blago iz 1. člena te pogodbe, ob upoštevanju priloženih navodil za uporabo, daje izvajalec ______ 
mesečno garancijo za vozilo brez omejitve prevoženih km in _____ mesečno garancijo za nadgradnjo, z 
možnostjo podaljšanja do ___ mesecev ob izpolnjenih pogojih iz ponudbe izvajalca št. _________ z dne 
____________. Izvajalec jamči, da bo dobavljeno blago, ki je predmet te pogodbe, tovarniško novo. V tem času 
izvajalec prevzame celotno odgovornost za proizvodne napake in za napake v materialu, iz katerega je izdelek. 
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Izvajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ki bi nastale pri normalni 
uporabi. 
Vozilo mora biti izvedeno na ključ, vsebovati vse potrebne certifikate, homologacijo, pregled GZS, izjave o 
skladnosti garancijske dokumentacije in navodila v slovenskem jeziku. Izvajalec zagotavlja reden servis za 
izdelano vozilo na območju Republike Slovenije. Doba zagotavljanja rezervnih delov in servisa je najmanj 15 let.  
 
 
VII. OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI NAROČNIKA 
 
 

10. člen 
 
S to pogodbo se naročnik zaveže, da bo za opravljena dela po tej pogodbi izvajalcu plačal pogodbeno ceno 
oziroma posamezne količine dejansko opravljenega dela. 
 
Naročnik se obvezuje, da bo:  

 izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način;   

 zagotovil razpoložljivost potrebnih človeških, informacijskih in finančnih virov;   

 izvajalcu omogočil dostop do tehnične dokumentacije, ki jo ima na razpolago in je potrebna za izvedbo 
prevzetih storitev; 

 izvajalcu nudil prostor na sedežu naročnika z ustrezno opremo za potrebe koordinacije projekta z 
naročnikom; 

 plačeval naročene storitve v dogovorjenih rokih. 

 
VIII. PREVZEM POGODBENEGA DELA IN ODPRAVA NAPAK 
 

11. člen 
 
Prevzem izvršenega pogodbenega dela obsega: 
 
 pregled oddanega dela, 

 odpravo napak oziroma pomanjkljivosti v roku in po navodilih naročnika in 

 dokončni kvalitativni prevzem izvršenega dela. 

 
Prevzem se izvede in evidentira na sedežu naročnika. O opravljenih storitvah in prevzemu izdelkov, izdelanih v 
skladu s specifikacijo, se naredi zapisnik, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.   
 
Izvajalec se obveže, da bo ob prevzemu predal naročniku vso dokumentacijo o storitvah in izdelkih.   
 
Preverjanje kvalitete in obsega realizacije predmeta pogodbe izvaja naročnik, ki po potrebi, za posamezne naloge 
predmeta, lahko organizira komisijo za preverjanje kvalitete in obsega storitev ter izdelkov v sestavi: naročnik, 
izvajalec, druge odgovorne osebe pri naročniku in zunanji svetovalec, po potrebi, na način: 
 

 primerjava z vsebino predmeta pogodbe. 

Rezultati teh preverjanj morajo biti dokumentirani in so tudi pogoj za realizacijo plačil. Dokumentiranje je lahko v 
pisni ali elektronski obliki. 
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12. člen 

 
Po pregledu in prevzemu dela izvajalec ne odgovarja več za pomanjkljivosti, ki bi se mogle ugotoviti z običajnim 
pregledom, razen če je izvajalec zanje vedel, pa nanje ni opozoril naročnika oziroma za skrite napake. 
 
IX. PLAČILNI POGOJI 

13. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bo naročnik za dobavljeno gasilsko vozilo izvajalcu plačal v enkratnem 
znesku, pri čemer je podlaga za izstavitev računa s strani naročnika izveden končni prevzem. 
 
Izvajalec bo izstavil naročniku e- račun na podlagi prevzemnega zapisnika, ki ga bo ob dobaviteljevi pravilni 
izpolnitvi podpisal naročnik. Pri izstavitvi računa, izstavljenega na naročnika, se mora dobavitelj sklicevati na 
številko pogodbe in naziv javnega naročila. Dobavitelj računu priloži prevzemni zapisnik ter vso potrebno 
dokumentacijo glede na vrsto posla.  
 
Rok za plačilo je trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega e-računa za dobavljeno blago.  
 

X. POGODBENA KAZEN 

14. člen 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude 
zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne 
več kot 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV. 

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene 
kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale 
škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja 
pogodbene kazni. 

 
XI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 
 

15. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri 
izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika 
ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za 
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad 
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz 
javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali 
obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel 
z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s 
predpisi Republike Slovenije. 
 

XII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKLJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA 
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16. člen 

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v zvezi z dobavljenim izdelkom po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo 
solidnost _____ mesecev, za kakovost izvedenih del ____ mesecev od registracije vozila. 

Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. 

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v 
garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške 
v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. 

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo 
vozila in zmanjšuje varnost vozila, zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. 
Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel. 

XIII. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA 

17. člen 

Zavarovanje za resnost ponudbe 

Instrument zavarovanja: menica 

Višina zavarovanja: 2.000,00 EUR 

Čas veljavnosti: najmanj 90 dni od roka za oddajo ponudb.  

18. člen 

Zavarovanje za dobro izvedbo del 

Instrument zavarovanja: menica 

Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV 

Čas veljavnosti: najmanj 30 dni dlje od roka za izvedbo del  

Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, izročiti 
naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi 
od pogodbe. 

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti 
izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in 
obseg kršitve pogodbenih obveznosti. 

19. člen 

Zavarovanje za odpravo napak 

Instrument zavarovanja: bančna garancija  

Višina zavarovanja: najmanj 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV 

Čas veljavnosti: tri (3) leta od primopredaje vozila   

Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, 
sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo 
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pogodbenih obveznosti. 

Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, 
vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg 
kršitve pogodbenih obveznosti. 

 

XIV. POSLOVNA SKRIVNOST 
 

20. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno 
skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali. Prav tako predstavljajo poslovno skrivnost vsi 
podatki, do katerih bo izvajalec prišel med in po poteku pogodbe.  
 
Izvajalec je dolžan obvestiti svoje delavce, da lahko pri svojem delu pridejo v stik z osebnimi ali zaupnimi podatki, 
pri delu z njimi pa morajo ti ravnati z največjo mero skrbnosti ter skladno z veljavno zakonodajo. 
 
Izvajalec mora naročnika takoj obvestiti o vsakem disciplinskem ali drugem postopku, zaradi kršitev delovnih 
obveznosti, ki ga je zoper svojega delavca sprožil v zvezi z izvajanjem del iz te pogodbe. Izvajalec je dolžan na 
zahtevo naročnika nadomestiti delavca, če slednji izkaže, da je ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami 
te pogodbe. 
 
Za izvajalca, ki opravlja za naročnika pogodbene obveznosti, velja glede teh obveznosti enako strog način 
varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. 
 
Obveznost varovanja podatkov se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem.  
 
 
XV. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE   

21. člen 
 
Z dnem plačila postanejo vse materialne avtorske pravice izvajalca, ki nastanejo v zvezi s to pogodbo, last 
naročnika in to izključno, v neomejenem obsegu in za ves čas njihovega trajanja.  
 
 
XVI. STROKOVNI NADZOR 

22. člen 
 

Skrbnik pogodbe je s strani 
 

- naročnika: Marko PREVOLČIČ 

- izvajalca: _______________. 

XVII. ODSTOP OD POGODBE 
23. člen 

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške 
tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: 

 pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; 
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 izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; 

 izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 
dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti 
niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik. 

 

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

 javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

 v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik 
moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v 
postopku javnega naročanja; 

 zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. 
členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.  

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti. 

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. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi 
najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca 

 
XVIII. REŠEVANJE SPOROV 

    24. člen 
 
Morebitne spore bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazumne rešitve ne pride, bo spore 
reševalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu po slovenskem pravu. 

XIX. REVIZIJSKA SLED 

25. člen 

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled 
izvedbe projekta. 

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo 
oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti 

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom organu upravljanja, 
organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, 
nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti 
oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. 

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo 
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posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah zavoda. 
Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših 
dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, 
obdelovanje in arhiviranje podatkov. 

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. 
Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja 
informacij. 

 
XX. KONČNE DOLOČBE 

  26. člen 
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v 
skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila. 
 
Če katerakoli od pogodbenih določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. 
Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna 
določba. 
 

   27. člen 

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem, po 
predložitvi finančnega zavarovanja (menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) v desetih dneh od 
sklenitve pogodbe. 

Če izvajalec menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne predloži, ne predloži 
pravočasno oziroma ne predloži skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, se šteje, da pogodba ni bila 
nikoli sklenjena. 
 

28. člen 

Ta pogodba je napisana v petih (5) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik tri (3) izvode, izvajalec pa dva (2) 
izvoda. 

 
 
NAROČNIK: 
 
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO LIBELIČE 
predsednik 
Marko PREVOLČIČ                                                             Libeliče, dne: ________________________ 
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IZVAJALEC: 
 
_______________________                                            Kraj in datum: ________________________ 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge pogodbe, ki so hkrati njen sestavni del: 

- ponudba izvajalca 
- tehnične specifikacije  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


