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Naročnik:          Številka: 613-001-B 
JAVNO PODJETJE          Datum: 23.04.2013 

EKO-PARK D.O.O. LENDAVA /  ÖKO-PARK KFT LENDAVA 
Trg Ljudske pravice 10,  9220 Lendava 
 
 

 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 

Predmet javnega naročila: 
 

 
OPERATIVNI NAJEM 

ZABOJNIKOV ZA ODPADKE 
 

 
 
 
 
 
 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: 
 

odprti postopek 
 

v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS št. 128/06, 16/08, 
34/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12, 12/13) 

 
 
 

Javno naročilo številka: 
 

JN 613-001-B 
 
 
 
 
 
 
 

Direktor: 
Jožef  Gerenčer 

 
 
  



 

 

 

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva 

TEL.: +386 (0)2 577 62 86 
FAX: +386 (0)2 577 62 84 

 

E-MAIL:  info@eko-park.si 
WWW:  www.eko-park.si 

 

 

 
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje  ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat• Trg ljudske pravice 5, SI-9220 Lendava 

Osnovni kapital: 208.763,00 EUR • Št. reg. vložka: 1/02808/00  • TRR: 02342-0254404513  • Matična številka: 1953524  • ID za DDV: SI 87430401 

  stran  2 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
1.1 PODATKI O NAROČNIKU 
Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava 
 
Telefon +386  2 5776 286      |   Telefax: +386 2 5776 284 
Elektronski naslov: info@eko-park.si | Internet: www.eko-park.si  
Matična številka: 1953524   | Davčna številka: SI87430401 
TRR: SI56 02342 0254 404513   | Banka: NLB d.d. 
 
Glavna dejavnost: 36.000 čiščenje in distribucija vode 
 
Pogoji za prevzem razpisne dokumentacije: 
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletnih straneh naročnika: 
http://www.eko-park.si  

 
1.2 PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
Na podlagi zakona o javnem naročanju (Ur.l.RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 
43/12, 90/12, 12/13), javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva (Eko-park 
d.o.o. Lendava) vabi ponudnike, da v skladu z razpisno dokumentacijo oddajo svojo  pisno 
ponudbo na osnovi javnega razpisa, objavljenega na portalu javnih naročil za izbiro 
najugodnejše ponudbe za: »Operativni najem zabojnikov za odpadke«. 

 
1.3 VRSTA POSTOPKA 
Za oddajo predmetnega naročila v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) se 
izvede postopek javnega naročanja po odprtem postopku. Naročnik bo po pregledu, 
preveritvi in ocenjevanju ponudb sklenil pogodbo z najugodnejšim ponudnikom. 

 
1.4 PODATKI O PONUDNIKU 
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati 
vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu. Kot ponudnik lahko na javnem razpisu 
konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa 
in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 

 
1.5 PREDLOŽITEV PONUDBE 
Popolna ponudba v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena 
na naslov Eko-park d.o.o. Lendava, Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava, najkasneje do 
4.6.2013 do 9:00 ure. 

 
Ponudba mora biti  oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj-ponudba za operativni 
najem zabojnikov za odpadke«. Na ovojnici mora biti naziv in naslov ponudnika. 
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Za pravočasno vložene ponudbe se bodo štele le ponudbe, ki bodo do navedenega dne in 
navedene ure dejansko prispele na naslov za oddajo ponudb, ne glede na način pošiljanja. 
Vse nepravočasno predložene ponudbe in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik 
izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom. Ponudba mora biti 
oddana skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. 

 
1.6 ODPIRANJE PONUDB 
Javno odpiranje ponudb bo 4.6.2013 ob 10:00 uri v sejni sobi na sedežu naročnika. Prisotni 
predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje 
ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika. 

 
1.7 DOPOLNITEV PONUDB 
Po opravljenem postopku odpiranja in pregleda ponudb bo naročnik omogočil dopolnitev 
ponudb, ki bodo ugotovljene kot formalno nepopolne. Naročnik bo od ponudnika zahteval 
dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti. 
Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo naročnik 
tako ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. 

 
Pri dopolnitvi ponudbe ponudnik ne sme spreminjati  svoje cene in ponudbe v okviru meril 
ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 
oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 
njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega 
naročanja. 

 
Po opravljenem pregledu in dopolnitvi ponudb v skladu z 78. Členom ZJN-2 bo naročnik v 
skladu z 80. členom tega zakona izločil vse ponudbe, ki ne bodo popolne. 

  
1.8 OCENJEVANJE PONUDB 
Naročnik bo ocenil pravočasne in formalno popolne ponudbe po merilu iz poglavja 5. 

 
 
 

                                                                                    Predstojnik naročnika: 
                                                                                    Jožef Gerenčer, direktor 
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
V skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Ur.l.RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 
19/10 in 18/11, 43/12, 90/12, 12/13) naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da 
predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije. 
 
Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega 
naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila 
predpisuje veljavna zakonodaja. 
 
Ponudba in ponudbena dokumentacija morata biti sestavljena v skladu z določili povabila k 
oddaji ponudbe in ostalimi zahtevami navedenimi v razpisni dokumentaciji. 
 
2.1 PRAVNA PODLAGA JAVNEGA NAROČILA 
Postopek oddaje javnega naročila se izvaja predvsem po naslednjih predpisih: 

- Zakon o javnem naročanju (Ul. RS št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/11, 43/12, 
90/12, 12/13) 

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13) 
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ul. RS  št. 43/11) 
- Obligacijski zakonik (Ul. RS št. 97/07, 30/10) 
- ter drugi predpisi ter drugi predpisi in standardi ter normativi veljavni na področju 

predmeta javnega naročila v EU in Sloveniji v času postopka oddaje javnega naročila. 
 

2.2 JEZIK PONUDBE 
Ponudba mora biti izdelana v celoti v slovenskem jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom 
in podobno , ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi uradno prevedeni dokumenti. 
Ponudniki vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavijo v slovenskem 
jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo odgovarjal. 
Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku. 

  
2.3 IZPOLNJEVANJE PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani odgovorne 
osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce (v primeru, da ponudnik ne posluje z žigom 
mora o tem priložiti pisno izjavo) ter druge zahtevane dokumente. 

 
Ponudniki morajo vse dokumente, ki jih je potrebno predložiti v ponudbi, skrbno pregledati 
in izpolniti. Vsi dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani in žigosani 
kot je to zahtevano v tej dokumentaciji. Vzorec pogodbe za  predmet javnega naročila 
ponudnik na vsaki strani parafira. 
Morebitne popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in 
podpisom odgovorne osebe. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo 
popravljeno. 

 



 

 

 

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva 

TEL.: +386 (0)2 577 62 86 
FAX: +386 (0)2 577 62 84 

 

E-MAIL:  info@eko-park.si 
WWW:  www.eko-park.si 

 

 

 
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje  ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat• Trg ljudske pravice 5, SI-9220 Lendava 

Osnovni kapital: 208.763,00 EUR • Št. reg. vložka: 1/02808/00  • TRR: 02342-0254404513  • Matična številka: 1953524  • ID za DDV: SI 87430401 

  stran  5 

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in 
morajo biti dokazljive. 

 
Vse strani v ponudbi morajo biti oštevilčene z zaporednimi številkami strani. Celotna 
ponudbena dokumentacija mora biti zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali drugače 
zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali 
zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata. 

 
2.4 STROŠKI POVEZANI S PRIPRAVO IN PREDLOŽITVIJO PONUDBE 
Ponudnik nosi vse stroške povezano s pripravo in predložitvijo ponudbe.  

 
2.5 OMEJITEV PONUDB 
Variantne ali alternativne ponudbe niso dovoljene in se ne bodo upoštevale. 

 
2.6 IZBOR PONUDB 
Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merili iz poglavja 5 te razpisne 
dokumentacije. Ponudbe morajo izpolnjevati vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in v 
celoti ustrezati zahtevam naročnika. 

 
Naročnik si pridržuje pravico, da kljub pravilnosti ponudb izvajalca ne izbere. Naročnik v tem 
primeru, niti v kateremkoli drugem primeru ne odgovarja za stroške, ki jih je posamezni 
ponudnik imel s pripravo ponudbe. 

 
2.7 POZIV K PODPISU POGODBE 
Izbrani ponudnik po pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 (pet) dni ne bo 
odzval na poziv se šteje, da je ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru 
unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe ne glede na razlog za odstop od ponudbe. 

 
2.8 MOŽNOST DA NAROČNIK NE IZBERE NOBENE PONUDBE 
Naročnik si izjemoma pridržuje pravico, da ne izbere nobene ponudbe oziroma da z nobenim 
ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila in sicer brez povrnitve kakršnih koli 
stroškov ali škode. 

 
2.9 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 
Naročnik opozarja ponudnika: 

- da v času od objave javnega naročila do izdaje odločitve o javnem naročilu ne sme 
pričenjati ali izvajati dejanja, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe; 

- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati 
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena; 

- da v primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, 
ki bi oteževale razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivale na 
nepristranskost revizijske komisije. 
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Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, 
bo imel za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poskus vplivanja na delo in 
odločitve komisije. 
 
2.10 POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
Naročnik bo preko Portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila vezana na razpisno 
dokumentacijo najpozneje štiri (4) dni pred iztekom roka za oddajo ponudbe pod pogojem, 
da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno, to je glede na obsežnost javnega 
naročila najmanj šest (6) dni pred iztekom roka določenega za predložitev ponudb. 

 
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu preko Portala javnih naročil, skladno z 
roki iz predhodnega odstavka. 

 
Vsa vprašanja in odgovori, ki bodo v času tega postopka tega javnega naročila objavljeni kot 
zgoraj navedeno, so del razpisne dokumentacije. 

 
2.11 SPREMEMBA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
Naročnik si pridržuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot 
odgovor na zahtevana pojasnila. Morebitne spremembe bodo objavljene na Portalu javnih 
naročil in na spletni strani podjetja: www.eko-park.si. 

 
2.12 SPREMEMBE IN UMIK PONUDBE 
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev 
ponudb.  
Po poteku roka za predložitev ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, 
je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 
Ponudnikovo obvestilo o dopolnitvi, spremembi ali umiku ponudbe mora biti zaprto, 
označeno in dostavljeno kot oddaja ponudbe, na ovojnici pa mora biti dodatno označeno 
»SPREMEMBA« oziroma »UMIK«. 
V primeru umika bo naročnik ponudbo izročil iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnil 
ponudniku. 

 
2.13 ZAUPNOST PODATKOV 
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo v namene 
javnega razpisa in ne bodo dostopne nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni 
postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali 
kasneje. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako pridobljenih podatkov. 

 
2.14 PRAVNO VARSTVO 
Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z veljavno zakonodajo. 
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3. PONUDBENI POGOJI 
 

3.1 SPLOŠNI POGOJI 
1. Celovitost ponudbe 

Ponudba mora biti pripravljena v skladu s tehnično specifikacijo predmeta javnega 
naročila in ostalimi zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 
 

2. Ponudbena cena  
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe v evrih. 
V ceno morajo biti zajeti vsi stroški povezani s predmetom javnega naročila. Končna cena 
mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate, davke, takse in ostale dajatve. Naknadno 
naročnik ne bo priznal nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.  
DDV mora ponudnik prikazati posebej. Ponudbena cena je fiksna in se ne spreminja pod 
nobenim pogojem. 
 

3. Neobičajno nizka cena 
Če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene oziroma v zvezi z njo 
obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila glede storitve, bo naročnik od ponudnika 
pisno zahteval podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni 
za izpolnitev tega naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb ter njihovo vrednostno 
utemeljitev. 
 

4. Veljavnost ponudbe 
Ponudba mora veljati še najmanj devetdeset (90) dni od dneva, določenega za odpiranje 
ponudb. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. 
 

5. Plačilni pogoji 
Naročnik plačuje obroke najemnine v skladu s planom zapadlosti obrokov najemnin. 
Naročnik bo najemnino plačal v 60-tih mesečnih obrokih, in sicer vsak 1. dan v mesecu za 
pretekli mesec. 
Najemnina se začne obračunavati z dnem, ko se opravi dokončna dobava  zabojnikov. 
Višina mesečnega obroka najema je fiksna in nespremenljiva do izpolnitve vseh 
obveznosti iz pogodbe.  
Plačani mesečni obroki se štejejo kot kupnina. Po odplačilu vseh 60-tih obrokov preide 
lastništvo od najemodajalca k najemojemalcu, to je naročniku. 
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3.2 POSEBNI POGOJI 
Ponujeno blago mora izpolnjevati obvezno minimalne tehnične zahteve, ki so navedene v 
nadaljevanju tega poglavja. V primeru, da teh zahtev ne izpolnjuje, bo naročnik ponudbo 
izločil kot neveljavno. 

 
1. Tehnični opis 

 
A) PLASTIČNI ZABOJNIK 120 LITROV – 6.500 KOM 

i. 3.300 kom zabojnikov sive barve s sivim pokrovom 
ii. 3.200 kom zabojnikov sive barve z modrim pokrovom 

 
Zabojniki morajo biti narejeni iz visokokakovostnega polietilena in narejeni skladno z 
evropskim normativom EN 840. Odporni morajo biti na mehanske udarce in vremenske 
spremembe, kot so temperaturne razlike in UV žarki. Odporni morajo biti na kemikalije. 
 
Zabojniki na 2 kolesih morajo biti prilagojeni za dvigovanje ter praznjenje z mehanizmom, na 
katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in možnost nadgradnje za tehtanje posod 
(dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840), v kolikor se bo naročnik naknadno 
odločil tudi za to možnost.  
 
Zabojniki morajo imeti najmanj naslednje elemente, ki jih je mogoče zamenjati (zabojnik, 
kolesa, pokrov): 
─ Pokrovi morajo biti takšni, da se jih lahko zamenja.  
─ Zabojniki velikosti 120 in 240 l morajo imeti dve gumijasti kolesi velikosti najmanj fi 200 

mm.  
 
Oznaka 
Zabojniki morajo biti potiskani z oznako podjetja in vrsto odpadkov v beli barvi. Besedilo 
mora biti dvojezično (slovensko in madžarsko), deloma, cca 300-400 kom enojezično 
(slovensko). 
─ Zabojniki imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave 
─ na telesu zabojnika mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 

normami 
─ na sprednji strani so zabojniki označeni z vroče vtisnjeno identifikacijsko številko, vrsto 

odpadka in logotipom Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva v beli barvi 
 
Dodatne nalepke 
─ naslov stranke, ki bo sprejela posodo 
─ črtna koda, ki mora biti sestavljena iz: 

o šifre odjemnega mesta 
o volumen posode 

Izvajalec mora zagotoviti nalepke min. dimenzij 100 x 50 mm, namenjene za zunanjo 
uporabo, vodoodporne, odporne na UV žarke, odporne na olja, umazanijo in trganje, 
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uporabne v temperaturnem območju med – 10°C do + 80oC, tisk je lahko črno bel, biti pa 
mora odporen na UV žarke. 
 
RFID transponderji 
Zabojniki morajo imeti vgrajen sistem za identifikacijo in tehtanje. Imeti morajo vgrajen čip, 
ki omogoča elektronsko avtomatsko vodenje evidence stranke, vrste zabojnika, praznjenja 
zabojnikov ter evidence oddanih/sprejetih količin (tehtanje). 
Vsi zabojniki morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo vgrajen 
RFID transponder v skladu z zahtevami naročnika: 
─ frekvenca 134, 2 khz HDX (half duplex), 
─ samo za branje (read only) 
─ antena – steklena cevčica 
─ kapaciteta minimalno 40 bit OEM 
─ temperaturno območje delovanja od – 25°C do + 70°C, 
─ ustrezati naslednjim standardom (ponudbi predložiti dokazilo proizvajalca): 

• ISO 11784, 

• ISO 11785, 

• EN 14803, 

• vodoodporni IP 67, 

• vibracije – IEC 68.2.27, 

• sistem mora pokrivati celotno fleksibilno pozicijo zabojnikov pri praznjenju, 

• transponder definiran s specifikacijskim listom z imenom proizvajalca, tipom 
transponderja in razponom oz dosegom branja pod pogoji ki so za praznjenje 
zabojnikov na smetarskih vozilih 

•  bralna razdalja transponderja na celotni razdalji stresalnika, 

• transponder mora biti definiran s specifikacijskim listom, 

• RFID za montažo na standardno mesto – gnezda (chipnest design) na robu posode 
narejene po standardu EN 840, ter pripadajoče črtne kodne nalepke, 

• RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh 
vremenskih pogojih, 

• RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na 
pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi v 
fazi praznjenja posode, 

─ Pri vsakokratni dobavi zabojnikov je obvezna predaja inicializacijskih datotek za 
transponderje v elektronski obliki. 
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B) PLASTIČNI/KOVINSKI ZABOJNIK 770 LITROV – 65 KOM 
i. 15 kom zabojnikov zelene barve z rumenim pokrovom 

ii. 50 kom zabojnikov zelene barve z modrim pokrovom 
 
Zabojniki morajo biti narejeni iz visokokakovostnega polietilena in narejeni skladno z 
evropskim normativom EN 840. Odporni morajo biti na mehanske udarce in vremenske 
spremembe, kot so temperaturne razlike in UV žarki. Odporni morajo biti na kemikalije. 

 
Zabojniki na 4 kolesih morajo biti prilagojeni za dvigovanje ter praznjenje z mehanizmom, na 
katerem je vgrajena oprema za identifikacijo in možnost nadgradnje za tehtanje posod 
(dimenzije in oblika v skladu s standardom EN 840), v kolikor se bo naročnik naknadno 
odločil tudi za to možnost.  

 
Zabojniki morajo imeti najmanj naslednje elemente, ki jih je mogoče zamenjati (zabojnik, 
kolesa, pokrov): 

─ Pokrovi morajo biti takšni, da se jih lahko zamenja.  
─ Zabojniki velikosti 770 l morajo biti štirikolesni – gumijasta kolesa, velikosti najmanj fi 

200 mm, opremljeni z zavorami na vsaj dveh kolesih. Ponudnik naj ponudi zabojnike z 
mehanizmom za ročno in nožno odpiranje.  

 
Oznaka 
Zabojniki morajo biti potiskani z oznako podjetja in vrsto odpadkov v beli barvi. Besedilo 
mora biti dvojezično (slovensko in madžarsko), deloma, cca 300-400 kom enojezično 
(slovensko). 

─ Zabojniki imajo na telesu označeno velikost, serijsko številko in letnico izdelave 
─ na telesu zabojnika mora biti označeno, da so posode narejene v skladu z EN 840 

normami 
─ na sprednji strani so zabojniki označeni z vroče vtisnjeno identifikacijsko številko, 

vrsto odpadka in logotipom Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva v beli barvi 
 

Dodatne nalepke 
─ naslov stranke, ki bo sprejela posodo 
─ črtna koda, ki mora biti sestavljena iz: 

o šifre odjemnega mesta 
o volumen posode 

Izvajalec mora zagotoviti nalepke min. dimenzij 100x50 mm, namenjene za zunanjo uporabo, 
vodoodporne, odporne na UV žarke, odporne na olja, umazanijo in trganje, uporabne v 
temperaturnem območju med – 10°C do + 80oC, tisk je lahko črno bel, biti pa mora odporen 
na UV žarke. 
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RFID transponderji 
Zabojniki morajo imeti vgrajen sistem za identifikacijo in tehtanje. Imeti morajo vgrajen čip, 
ki omogoča elektronsko avtomatsko vodenje evidence stranke, vrste zabojnika, praznjenja 
zabojnikov ter evidence oddanih/sprejetih količin (tehtanje). 
 
Vsi zabojniki morajo imeti na notranji strani dvižnega okvirja gnezdo ter v gnezdo vgrajen 
RFID transponder v skladu z zahtevami naročnika: 
─ frekvenca 134, 2 khz HDX (half duplex), 
─ samo za branje (read only) 
─ antena – steklena cevčica 
─ kapaciteta minimalno 40 bit OEM 
─ temperaturno območje delovanja od – 25°C do + 70°C, 
─ ustrezati naslednjim standardom (ponudbi predložiti dokazilo proizvajalca): 

• ISO 11784, 

• ISO 11785, 

• EN 14803, 

• vodoodporni IP 67, 

• vibracije – IEC 68.2.27, 

• sistem mora pokrivati celotno fleksibilno pozicijo zabojnikov pri praznjenju, 

• transponder definiran s specifikacijskim listom z imenom proizvajalca, tipom 
transponderja in razponom oz dosegom branja pod pogoji ki so za praznjenje 
zabojnikov na smetarskih vozilih 

•  bralna razdalja transponderja na celotni razdalji stresalnika, 

• transponder mora biti definiran s specifikacijskim listom, 

• RFID za montažo na standardno mesto – gnezda (chipnest design) na robu posode 
narejene po standardu EN 840, ter pripadajoče črtne kodne nalepke, 

• RFID za delovanje ne potrebujejo dodatnega napajanja in morajo delovati v vseh 
vremenskih pogojih, 

• RFID mora biti nameščena v ovoj oblike gumba, ki omogoča natančno nasedanje na 
pred pripravljeno mesto na robu telesa posode in preprečuje zunanje vplive tudi v 
fazi praznjenja posode, 

─ Pri vsakokratni dobavi zabojnikov je obvezna predaja inicializacijskih datotek za 
transponderje v elektronski obliki. 

 
2. Kakovost  

Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika, 
veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki 
jo bo ponudnik predložil k ponudbi. 
─ zabojniki morajo ustrezati normam EN 840 1-6, 
─ certifikat za vsako vrsto posode je potrebno priložiti ponudbi, 
─ zabojniki morajo biti izdelani iz kvalitetnega PE – HD materiala, kot je določeno v EN 

normah in ga 
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─ zabojniki morajo biti taki, da jih je mogoče po pretečeni življenjski dobi reciklirati. 
 

V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, bo 
naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.  

 
4. Rok in način dobave 

Rok končne dobave ne sme biti daljši od 30 dni od dneva podpisa pogodbe. Dobava posod 
bo potekala sukcesivno, na 5 dni en šleper.  
Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo podpisan primopredajni zapisnik o 
prevzemu, opravljen kakovosti prevzem in ko bo ponudnik naročniku predal celotno 
pripadajočo dokumentacijo. 

 
5. Garancijski rok 

Garancijski rok za predmet javnega naročila ne sme biti krajši od 5 let od dneva prevzema 
blaga. Ponudnik mor za obdobje dveh let predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih del.  Za obdobje naslednjih treh let (do izteka garancijskega roka) pa menico z 
menično izjavo.   
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4 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 
4.1 OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 42. člena Zakona o javnem naročanju.  
Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, ko se 
izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v 
evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS 
oziroma 73. člena ZJNPOV. 
 
Prav tako ponudniku v zadnjih petih letih ni smela biti izdana pravnomočna odločba za 
kazniva dejanja v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali pravnomočna odločba, s katero bi 
mu bilo prepovedano opravljanje dejavnosti. 
 
Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima 
sedež, ali predpisi države naročnika, zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 
 
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če: 
─ je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
─ je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
─ je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih 
razlogov upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem 
položaju, 

─ je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem, 

─ mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali 
hujšo kršitev poklicnih pravil, 

─ je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali 
predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil. 

 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev 
ponudnika« in s podpisom »Izjave zakonitega zastopnika«. 
 
4.2 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 
 
Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost. 
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Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v 
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo 
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev 
ponudnika«. 
 
4.3 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 
 
Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v 
predhodnih postopkih javnega naročanja. 
 
Ponudnik v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni smel imeti blokiranega 
poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi ponudnikov transakcijski račun. 
 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev 
ponudnika«. 
 
4.4 OSTALE ZAHTEVE IN POGOJI NAROČNIKA 
 
Ponudniku ni smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega 
naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list 
RS, št. 98/04-UPB1 in 65/08). 
 
Ponudnik ne sme biti uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena 
Zakona o integriteti ali preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) naročniki ne 
smejo sodelovati. 
 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev 
ponudnika«. 
 
4.5 FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika predložiti bančne 
garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv, po vsebini ne 
smejo odstopati od vzorcev garancij iz razpisne dokumentacije. 
 

1. Bančna garancija za resnost ponudbe 
 

Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, ki 
mora biti nepreklicna, brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Bančna garancija za resnost 
ponudbe mora biti veljavna še najmanj 90 dni od dneva, ki je določen kot skrajni rok za 
oddajo ponudbe, z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije. 
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Bančno garancijo za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik: 
- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne; 
- zavrne sklenitev pogodbe; 
- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
v roku, določenem v razpisni dokumentaciji. 
 
Ponudniku, ki ne bo izbran za dobavo predmeta javnega razpisa, bo naročnik na njegovo 
zahtevo v roku 8 dni vrnil bančno garancijo s priporočeno pošiljko. 
 

2. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo v primeru izbire dane ponudbe izdala 
nepreklicno in brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, plačljivo na 
prvi poziv, v višini 10.000,00 EUR skupne pogodbene vrednosti z dobo veljavnosti najmanj 2 
leti po primopredaji blaga. 
 
Izjava mora biti predložena v originalu ali overjeni kopiji. 
 
Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti original garancijo za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti v 8 dneh od dneva podpisa pogodbe. Predložitev garancije je pogoj 
za veljavnost pogodbe. 
 
V kolikor izbrani ponudnik na naročnikov poziv ne bo predložil garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči bančno garancijo za resnost ponudb, brez 
kakršnekoli obveznosti do ponudnika. 
 
V primeru, da naročnik med trajanjem veljavnosti garancije za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti garancijo unovči, je ponudnik dolžan naročniku v 8 dneh od unovčenja izročiti 
novo garancijo. 
 
Po preteku bančne garancije mora ponudnik (najemodajalec) predložiti menico na prvi poziv 
z veljavnostjo do konca garancijskega roka (5 let od primopredaje). 
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5 MERILA ZA IZBOR PONUDBE 
 
Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je najnižja cena. 
 
Naročnik bo naročilo oddal s pogodbo ponudniku, katerega ponudba bo izbrana za 
najugodnejšo - to je tista ponudba, ki bo najcenejša. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da kljub popolnosti vseh ponudb, izvajalca ne izbere oziroma, 
da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila in sicer brez povrnitve 
kakršnihkoli stroškov ali škode. 
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6 VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 
 
Če v teh navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev 
fotokopij dokumentov. V primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno dokazilo, ga 
mora ponudnik prinesti na vpogled. Dokazila so lahko stara največ 30 dni, razen če ta 
navodila ne določajo drugače. 
 
V kolikor ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, morajo vsi 
dokumenti odražati aktualno in resnično stanje za kar ponudnik kazensko in materialno 
odgovarja. 
 
PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI IN ZARADI PREGLEDNOSTI OBVEZNO RAZVRSTITI VSE 
SESTAVNE DELE PONUDBENE DOKUMENTACIJE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU: 
 

PODATKI O PONUDNIKU Priloga 1 

IZJAVA  O  SPREJEMU  IN  IZPOLNJEVANJU  POGOJEV  IZ  RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE 

Priloga 2 

PONUDBA / PONUDBENI PREDRAČUN Priloga 3 

IZJAVA O ROKU DOBAVE Priloga 4 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA 
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe 

Priloga 5 

IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe 

Priloga 6 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA Priloga 7 

BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE Priloga 8 

IZJAVA BANKE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Priloga 9 

VZOREC POGODBE Priloga 10 

 
 
 
                                                                                                   Direktor: 
                                                                                                   Jožef Gerenčer  
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Priloga 1 

 
 

P O D A T K I   O   P O N U D N I K U 
 
 
 
 

Popolno ime ali firma ponudnika (z naslovom in sedežem): 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
Zakoniti zastopnik ponudnika (podpisnik pogodbe in ponudbe): 
________________________________________________________________________ 
 
Kontaktna oseba: _________________________________________________________ 
 
Telefon: _________________________________________________________________ 
 
Telefax: _________________________________________________________________ 
 
Elektronska pošta: _________________________________________________________ 
 
Transakcijski račun podjetja: _________________________________________________ 
 
Matična številka podjetja: ___________________________________________________ 
 
Davčna številka podjetja: ____________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: _________________                        Žig in podpis:____________________ 
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Priloga 2 

 
IZJAVA O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
Naziv ponudnika____________________________________ 
 
Ulica______________________________________________ 
 
Poštna številka in kraj ________________________________ 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo 
 

I Z J A V L J A M O, 
 

- da smo v celoti seznanjeni s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije za predmetno   
javno naročilo, 

- da se v celoti strinjamo s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije in opredeljenimi 
določili osnutka pogodbe in jo bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta 
javnega naročila podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov; 

- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije 
priloženih listin ustrezajo originalu. S to izjavo prevzemamo osebno odgovornost, da smo 
dali resnične podatke in verodostojne kopije vseh dokumentov; 

- da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno 
odgovornost, 

- da sprejemamo vse zahteve naročnika, ki so navedene v razpisni dokumentaciji, 
- da nismo sodelovali pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov, ter da nobeden 

od naših podizvajalcev ni sodeloval pri pripravi razpisne dokumentacije ali njenih delov; 
- da bomo naročilo opravljali s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in korektno v skladu z 

veljavnimi predpisi in pravili stroke 
- da bomo določili kontaktno osebo, ki bo zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo 

naročila,reševala in koordinirala naročnikove reklamacije in da bomo vse informacije in 
podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju veljavnosti tega 
naročila, 

- da prevzemamo vso odgovornost in posledice, ki iz te izjave izhajajo. 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis pod številko objave 
JN 613-001-B 
 
 
Kraj in datum: _________________                    Žig in podpis:______________________ 
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Priloga 3 

 
 

P O N U D B A / PONUDBENI PREDRAČUN št. _______________ 
 
 

Naziv ponudnika:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

 
Na podlagi javnega razpisa int.št. JN613-001-B za operativni najem zabojnikov za odpadke 
po odprtem postopku, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko objave__________ 
in razpisne dokumentacije naročnika dajemo ponudbo v skladu z zahtevami naročnika in 
razpisno dokumentacijo. 
 
Ponujamo nove zabojnike za odpadke za naslednjo višino skupnih mesečnih najemnin, ki 
vključuje vse elemente, ki vplivajo na njen izračun, upoštevaje vse zahteve naročnika, 
navedene v tem predračunu in opredelitvi javnega naročila. 
 

Opis Število Cena na enoto Vrednost 

Plastični zabojnik 120 litrov  
(zabojnik sive barve s sivim pokrovom) 

3.300 kom   

Plastični zabojnik 120 litrov  
(zabojnik sive barve s sivim pokrovom) 

3.200 kom   

(Plastični/kovinski zabojnik 770 litrov 
zabojnik zelene barve z rumenim pokrovom) 

15 kom   

Plastični/kovinski zabojnik 770 litrov 
(zabojnik zelene barve z modrim pokrovom) 

50 kom   

Potisk zabojnikov 1 kpl   

RFID transponderji 1 kpl   

Nalepka s črtno kodo in podatki 1 kpl   

Vrednost brez DDV:  

DDV, __________%:  

Skupaj vrednost z DDV:  
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OPIS VREDNOST, EUR 

Plastični zabojnik 120 litrov   

Višina mesečnega najema brez DDV:  

Višina mesečnega najema z DDV:  

Plastični/kovinski zabojnik 770 litrov  

Višina mesečnega najema brez DDV:  

Višina mesečnega najema z DDV:  

SKUPAJ  

Višina mesečnega najema brez DDV:  

Višina mesečnega najema z DDV:  

 
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila in v skladu 
s pogoji javnega naročila. 
 
Ponudnik je v ceni zajel vse stroške dobave in servisiranja v garancijskem roku ter ostale 
stroške, ki izhajajo iz zagotavljanja pogojev tega javnega naročila.  
 
 
VELJAVNOST PONUDBE:   Ponudba je veljavna do ______________  

(najmanj devetdeset (90) dni od skrajnega roka za oddajo ponudb). 

 
 
 
Kraj in datum: _________________                             Žig in podpis:____________________ 
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Priloga 4 

 
 

IZJAVA O ROKU DOBAVE 
 
 

Naziv ponudnika:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

 
I Z J A V L J A M O, 

 
 
da je dobavni rok za dobavo predmeta javnega naročila _________ (ne sme biti daljši od 30 
dni od dneva podpisa pogodbe. 
 
Dobava in prevzem predmeta javnega naročila se bo opravila vršila na lokaciji naročnika, FCO 
naslov naročnika. 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis pod številko objave 
JN 613-001-B 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kraj in datum: _________________                     Žig in podpis:______________________ 
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Priloga 5 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA 

 
 

Naziv ponudnika:  

Naslov:  

Poštna številka in kraj:  

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo 
 

I Z J A V L J A M O, 
 
a/ da naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj: 
 
- hudodelsko združevanje, 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje 

daril, 
- nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (fizične osebe) dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 
finančnih obveznosti, pranje denarja ter goljufija zoper finančne interese Evropskih 
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

 
b/ da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 in 
zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil. 
 
c/ da naša družba ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma da zoper 
našo družbo ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski 
postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje njenega poslovanja 
ali katerikoli drug postopek podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v 
kateri ima sedež. 
 
d/ da nam v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kazniva dejanja v zvezi 
s poklicnim ravnanjem ali pravnomočna odločba, s katero bi nam bilo prepovedano 
opravljanje dejavnosti. 
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e/ da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb 35. člena 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) naročniki ne 
smejo poslovati. 
 
f/ da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot 
to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04-
UPB1 in 65/08). 
g/ da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, 
v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES Izpostava 
_______________številka__________________.  
 
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi 
Zakona______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ 
izdano pri__________ dne ____________ in smo člani naslednje organizacije: 
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski 
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno). 
 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in 
lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register 
Slovenije. 
 
Če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 
obkrožite točko C.) 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

- da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo vozila, ki je predmet javnega 
naročila; 

- da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega 
poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun; 

- da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež; 

- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so v tej izjavi navedeni podatki 
točni in resnični in smo jih, če bo naročnik le-te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo 
ustreznih potrdil. 
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Izjava za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena 
pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi, kjer ima 
ponudnik svoj sedež). 
 
Ta izjava je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis pod številko objave 
JN 613-001-B. 
 
 
Kraj in datum: _________________                        Žig in podpis:____________________ 
 
  



 

 

 

EKO-PARK d.o.o. Lendava ÖKO-PARK Kft. Lendva 

TEL.: +386 (0)2 577 62 86 
FAX: +386 (0)2 577 62 84 

 

E-MAIL:  info@eko-park.si 
WWW:  www.eko-park.si 

 

 

 
EKO-PARK d.o.o. Lendava, javno podjetje  ÖKO-PARK Kft. Lendva, közhasznú vállalat• Trg ljudske pravice 5, SI-9220 Lendava 

Osnovni kapital: 208.763,00 EUR • Št. reg. vložka: 1/02808/00  • TRR: 02342-0254404513  • Matična številka: 1953524  • ID za DDV: SI 87430401 

  stran  26 

                                                                                                                     Obrazec k prilogi 5 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – 

 
za pravne osebe 

 
Naziv pooblastitelja 
 

 
 
Ulica ____________________________ Poštna številka in kraj _____________________ 
 
 

p o o b l a š č a m , 
 

Eko-park  d.o.o., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava, da za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN 613-001-B »Operativni 
najem zabojnikov za odpadke«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 
evidence. 
 
Podatki o pravni osebi: 
 
Polno ime podjetja: 
___________________________________________________________________ 
 
Sedež podjetja: 
___________________________________________________________________ 
 
Občina sedeža podjetja: 
___________________________________________________________________ 
 
Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 
___________________________________________________________________ 
 
Matična številka podjetja: 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Kraj in datum: _________________   Žig in podpis pooblastitelja:____________________ 
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Priloga 6 

 
IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 

 
 
 
Ime in priimek ____________________________________ 
 
EMŠO ______________________________________________ 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo 
 
 
 

I Z J A V L J A M, 
 
 
da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 98/04-UPB1 in 65/08): 

- hudodelsko združevanje, 
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 

sprejemanje daril, 
- nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (fizične osebe) dajanje podkupnine, 

sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito 
posredovanje, 

- goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in 
zatajitev finančnih obveznosti, 

- pranje denarja ter 
- goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 

zaščiti 
- finančnih interesov Evropskih skupnosti. 

 
 
 
 
Kraj in datum: _________________           Podpis pooblastitelja:____________________ 
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Obrazec k prilogi 6 

 
POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – za fizične osebe 

 
Spodaj podpisani (ime in priimek) 
 

 
 

p o o b l a š č a m , 
 

Eko-park d.o.o., Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava, da za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN 613-001-B »Operativni 
najem zabojnikov za odpadke«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 
evidence. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 
 
Ime in priiimek______________________________________________________________ 
 
EMŠO:____________________________________________________________________ 
 
Datum rojstva_______________________________________________________________ 
 
Kraj rojstva_________________________________________________________________ 
 
Občina rojstva______________________________________________________________ 
 
Država rojstva______________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega / začasnega bivališča: (obkroži) 
 
Ulica in hišna številka_______________________________________________________ 
 
Poštna številka in pošta_____________________________________________________ 
 
Državljanstvo________________________________________________________________ 
 
Moj prejšnji priimek se je glasil_________________________________________________ 
 
 
Kraj in datum: _________________           Podpis pooblastitelja:____________________ 
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Priloga 7 

 
 

 
 

TEHNIČNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
Za tem listom na lastnih obrazcih prilagamo tehnično dokumentacijo za predmet javnega 
naročila, za katerega dajemo ponudbo. 
 
 
Tehnična dokumentacija vsebuje: 

- navodila za uporabo (v slovenskem jeziku), 
- navodila za vzdrževanje (v slovenskem jeziku), 
- tehnična dokumentacija, iz katere so razvidne tehnične zahteve, ki so zahtevane v 

razpisni dokumentaciji, 
- osnovne tehnične skice. 

 
 
 
 
 
 
Izbrani ponudnik bo moral ob primopredaji priložiti identično dokumentacijo 
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Priloga 8 

 
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
Naziv banke: _________________________ 
Kraj in datum: ________________________ 
 
Upravičenec:  Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 10, 9220 
Lendava 
 

Garancija št. __________ 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil pod št. ______________, za 
»operativni najem zabojnikov za odpadke« za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te 
garancije) Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva, Trg ljudske pravice 10, 9220 
Lendava, je ponudnik __________________________ dolžan za resnost svoje ponudbe na 
javnem razpisu izročiti naročniku (upravičencu) bančno garancijo v višini 10.000,00 EUR. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi 
ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe: 

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z 

določbami navodil ponudnikom. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original garancije št. _____________, 

 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek. 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
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ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. 
 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 
_________ ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva. 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski 
Soboti. 
 
 
Banka 
(žig in podpis) 
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Priloga 9 

 
IZJAVA BANKE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
 
Banka (naziv in sedež banke): 
 
 
 
bo izvajalcu (naziv in sedež ponudnika): 
 
 
v primeru pridobitve posla izdala bančno garancijo v skladu s spodnjim vzorcem. 
 
 
Kraj in datum: ___________________    Podpis in žig banke: ______________________ 
 
 
 

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
Naziv banke: _________________________ 
Kraj in datum: ________________________ 
 
 
Upravičenec: 
Eko-park d.o.o. Lendava  Öko-park kft. Lendva, Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava 
 

Garancija št. __________ 
 
V skladu s pogodbo o dobavi zabojnikov, številka pogodbe _____________ z dne 
__________, sklenjeno med naročnikom (upravičencem) Eko-park d.o.o. Lendava  Öko-park 
kft. Lendva, Trg ljudske pravice 10, 9220 Lendava  in _____________________________ 
(naziv ponudnika), v skupni vrednosti ____________________ EUR z DDV (z besedo 
________________________), v rokih, količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Na zahtevo naročnika se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 
primeru, da izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, 
količini in rokih, v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega poziva plačali 10.000,00 EUR 
pogodbenega zneska, če pogodbena obveznost ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali količini, 
opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi. 
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Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena 
storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam. 
 
 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. original Garancije št._________/________. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
 
Rok trajanja garancije mora biti še najmanj 2 leti od primopredaje blaga. Po poteku 
navedenega roka garancija ne velja več in naša obveza avtomatično ugasne, ne glede na to, 
ali je garancija vrnjena. 
 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče. 
 
 
Banka 
(žig in podpis) 
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Obrazec 10 

 
VZOREC POGODBE 

 
 
JAVNO PODJETJE Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, Trg ljudske pravice 10, 
9220 Lendava, ki ga zastopa direktor Jožef Gerenčer, ID za DDV: SI87430401, matična 
številka: 1953524,  transakcijski račun: SI 56 02342-0254404513 (v nadaljevanju »naročnik«) 
 
in  
 
__________________________________________________________________________, 
ki ga zastopa (direktor) _________________________, ID za DDV ________________, 
matična številka __________________, transakcijski račun št. ________________________, 
odprt pri banki _____________________________ (v nadaljevanju »najemodajalec«) 
 
 
skleneta naslednjo 

 
 
 

P O G O D B O   št. 
 

O OPERATIVNEM NAJEMU ZABOJNIKOV ZA ODPADKE  

 
 
I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata da: 
─ je najemnik izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za izbiro najugodnejšega 

ponudnika operativnega najema zabojnikov za odpadke (javni razpis je bil objavljen na 
portalu javnih naročil, pod št. JN_____/2011, dne __________), 

─ je najemnik na podlagi javnega razpisa z obvestilom o odločitvi o oddaji javnega naročila 
številka __________________, z dne ______________, izbral dobavitelja kot 
najugodnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila, 

─ da je najemodajalec strokovno, tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo po tej 
pogodbi, 

─ je bil najemodajalec izbran kot najugodnejši ponudnik. 
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II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Predmet te pogodbe je operativni najem zabojnikov za odpadke z vgrajenimi RFID 
transponderji in pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod, za potrebe najemnika (v 
nadaljevanju: posode). 
 
Podrobnejši opis posod je razviden iz ponudbenega predračuna izvajalca št. __________ z 
dne __________, danega v postopku javnega naročila. 
 

3. člen 
 

Najemodajalec se zavezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z 
zahtevami najemnika, ki so bile navedene v razpisni dokumentaciji in skladno z zahtevami 
vseh zakonskih in podzakonskih aktov ter predpisov, normativov in standardov, ki veljajo za 
področje zabojnikov iz 2. člena te pogodbe. 
 
Najemodajalec jamči, da tehnične lastnosti posod v celoti odgovarjajo veljavnim predpisom, 
tehničnim normativom in standardom v Republiki Sloveniji, deklariranim tehničnim 
navedbam in kvaliteti, mednarodnim predpisom ter zahtevam najemnika ter ponudbenem 
predračunu št. __________ z dne __________, na podlagi katerega je bil izbran.  
 
 
III. NAJEMNINA, PLA ČILO 
 

4. člen 
 
Skupna vrednost dobavljenega blaga znaša: 

CENA V EUR DDV V EUR VREDNOST SKUPAJ Z DDV V EUR 

   
 
V pogodbeno ceno so vključeni vsi stroški in dajatve v zvezi z izvedbo javnega naročila. Cena 
je veljavna FCO naročnik. Pogodbena cena je fiksna in se ne spreminja pod nobenim 
pogojem. V ceno so vključeni vsi stroški (prispevki, dajatve, dobava posod FCO najemnika, 
distribucija posod, vgradnja RFID transponderjev). 
 
Mesečna najemnina po tej pogodbi znaša: 

OPIS VREDNOST, EUR 

Plastični zabojnik 120 litrov   

Višina mesečnega najema brez DDV:  

Višina mesečnega najema z DDV:  
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Plastični/kovinski zabojnik 770 litrov  

Višina mesečnega najema brez DDV:  

Višina mesečnega najema z DDV:  

SKUPAJ  

Višina mesečnega najema brez DDV:  

Višina mesečnega najema z DDV:  

 
Najemnino bo najemnik plačal v 60-ih mesečnih obrokih, in sicer vsak 1. dan v mesecu za 
pretekli mesec.  
 
Najemnik plačuje obroke najemnine v skladu s planom zapadlosti obrokov najemnin, ki je 
priloga k tej pogodbi. Za posamezen obrok najemnine najemodajalec izstavi račun z 
obračunanim DDV. 
 
Najemnina se začne zaračunavati z dnem, ko se opravi dobava zabojnikov na predvideno 
skladišče. Višina mesečnega obroka najema je fiksna do izpolnitve vseh obveznosti iz 
pogodbe, tako da izbrani ponudnik v predvidenem obdobju ni upravičen do podražitve.  
 
Plačani mesečni obroki se štejejo kot kupnina. Po odplačilu vseh 60-tih obrokov preide 
lastništvo od najemodajalca k najemojemalcu, t.j. naročniku. 
 
 
IV. DOBAVNI ROK 
 

5. člen 
 
Najemodajalec se zavezuje, da bo zabojnike dobavil v roku30 koledarskih dni od dneva 
podpisa pogodbe, vendar najkasneje do __________.  
 
Rok dobave se lahko podaljša samo v izjemnem primeru višje sile ter ob pisnem soglasju 
najemnika. 
 
Ob dobavi posod pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik, v katerega navedeta 
vse pomanjkljivosti, ki so vidne ob primopredaji in rok za njihovo odpravo. Če se ugotovi, da 
dobavljene posode niso izdelane v skladu z naročilom in če tehnične lastnosti posod 
odstopajo od dogovorjene, lahko najemnik prevzem odkloni. Če dobava ne ustreza naročeni 
kakovosti, je najemodajalec je dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti 
zavrnjeno posodo oziroma jo zamenjati. 
 

6. člen 
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Pogodbeni stranki soglašata, da je dobava zabojnikov za odpadke na naslovu naročnik, in 
sicer Kolodvorska ulica 38, kar bo predstavljalo vmesno skladišče, iz katerega bo potekala 
nadaljnja distribucija posod. 
Dobava posod bo potekala sukcesivno, na vsakih 5 dni eno tovorno vozilo. 
 
 
V. GARANCIJSKI ROK IN SERVISIRANJE 
 

7. člen 
 
Najemodajalec zagotavlja najemniku za vse dobavljene zabojnike za odpadke garancijski rok 
v trajanju najmanj 5 let. 
 
Garancijski rok velja za vse sestavne dele zabojnikov za odpadke, ki so predmet te pogodbe. 
Najemodajalec je dolžan ob dokončnem prevzemu zabojnikov za odpadke najemniku izročiti 
dokumente, iz katerih bo razviden garancijski rok, naveden v prvem odstavku tega člena. 
 
Garancijski roki za vse zabojnike za odpadke, ki so predmet te pogodbe, začne teči od dneva 
dokončnega in uspešnega prevzema zabojnikov za odpadke s strani naročnika. 

 
8. člen 

 
Najemodajalec se obvezuje, da bo v garancijskem roku zagotovil strokovno usposobljeno 
servisno službo za posode za odpadke, ki so predmet te pogodbe. 
 

9. člen 
 
Najemodajalec zagotavlja najemniku odzivni čas v primeru potrebe 48 ur od prejema poziva 
s strani naročnika. 
 
V primeru, da se najemodajalec ne odzove v odzivnem času navedenem v prvem odstavku 
tega člena in o opravičljivih razlogih za zamudo ne obvesti naročnika, ima naročnik pravico 
naročiti servisiranje pri drugem serviserju na stroške dobavitelja. 
 

10. člen 
 
Morebitni transportni stroški, ki bi nastali pri popravilu zabojnikov za odpadke v 
garancijskem roku bremenijo najemodajalca.  
 
Dodatno opravljene servisne storitve, ki niso predmet garancijskega roka, bo najemodajalec 
v garancijski dobi najemniku zaračunaval po svojem veljavnem ceniku. 
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Potrebne rezervne dele za posode za odpadke, ki so predmet te pogodbe bo najemodajalec 
zagotavljal najmanj v času do izteka garancijskega roka po tej pogodbi. 
 
 
 
VI. POOBLAŠCENE OSEBE 
 

11. člen 
 
S strani najemnika je pooblaščena oseba za reševanje vseh vprašanj v zvezi s to pogodbo 
_______________________. S strani najemodajalca je pooblaščena oseba po tej pogodbi 
__________________________, ki je tudi odgovorna oseba za izvedbo naročila po tej 
pogodbi. 
 
 
VII. PRAVICA NAJEMNIKA 
 

12. člen 
 
Najemnik si pridržuje pravico, da ne naroči blaga v celotnem obsegu tega javnega naročila. 
 
 
VIII. OBVEZNOSTI NAJEMODAJALECJA 
 

13. člen 
 
Najemodajalec se zavezuje, da bo najemniku ob prevzemu izročil vse potrebne podatke in 
dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo zabojnikov. 
 
Najemodajalec je dolžan naročniku najkasneje 8 dni po podpisu pogodbe predložiti bančno 
garancijo v višini 10.000,00 EUR z veljavnostjo najmanj 2 leti po uspešni primopredaji 
zabojnikov.  
 
Najemodajalec je dolžan pred iztekom bančne garancije naročniku predložiti nepreklicno in 
brezpogojno menico z menično izjavo v višini 10.000,00 EUR, z oznako »Brez protesta«, 
plačljivo na prvi poziv in veljavno še 30 (trideset) dni po preteku garancijskega roka in roka za 
dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Predložitev garancij je pogoj za veljavnost pogodbe. 
 

14. člen 
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Garancijska doba za dobavljene posode znaša __________ mesecev in začne teči z dnem 
dokončnega prevzema zabojnikov s strani najemnika. 
 
Najemodajalec je dolžan ob dobavi posod izročiti dokumente, iz katerih je razviden 
garancijski rok, naveden v prvem odstavku tega člena in garancijski pogoji. 
 

16. člen 
 
Najemodajalec jamči, da: 

─ bo zagotavljal dobavo posod sukcesivno, na 5 dni en tovornjak, 
─ bo vsa dela izvedel strokovno in kvalitetno, po pravilih stroke in v skladu z veljavnimi 

predpisi. 
 
 
IX. POGODBENA KAZEN 
 

17. člen 
 
V primeru zamude pri dobavi zabojnikov po krivdi najemodajalca ima najemnik pravico za 
vsak dan zamude zaračunati pogodbeno kazen v višini 5‰ pogodbene vrednosti, vendar 
največ do višine 5% pogodbene vrednosti. 
 
 
X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

18. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 
posredniku naročnika, organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da   
kakršno koli nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz 

javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;  

je nična. 
 
 
XI. OSTALE DOLOČBE 
 

19. člen 
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Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko vsaka od pogodbenih strank odstopi od te 
pogodbe. Odpovedni rok je šest mesecev. 
 
 
Pogodbo se prekine v primeru: 

- če najemodajalec dobavi posode, ki ne ustrezajo naročenim, 
- če se najemodajalec ne drži roka dobave, garancijskih rokov in plačilnih pogojev, ki so 

navedeni v predhodnih členih te pogodbe, oz. jih je najemodajalec ponudil v 
postopku javnega naročila ali spremenjenih rokov, ki jih je predhodno pisno dogovoril 
z najemnikom,  

- če najemodajalec ne upošteva reklamacij s strani najemnika, 
- če najemodajalec ne izpolnjuje določil te pogodbe. 

 
20. člen 

 
Morebitne spore pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če pa do sporazuma ne pride, je za 
reševanje sporov pristojno sodišče v Lendavi. 
 

21. člen 
 
Pogodba je sklenjena in velja, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko je najemodajalcu 
predloženo sredstvo zavarovanja v skladu drugim odstavkom 13. člena te pogodbe. Pogodba 
je sestavljena v štirih enakih izvodih, za vsako stranko po dva izvoda. 
 
Številka: ________________ 
Datum:_________________ 
 
Najemodajalec:                                                Naročnik:  
 
_____________________  Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park kft. Lendva 
 
Direktor:    Direktor: 
__________________   Jožef  Gerenčer 
 
 


