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Lendava, 7.2.2014 
Naročnik:  
 
Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva 
Trg Ljudske pravice 10 
9220 Lendava 

 
 

Interna št.: JN 2/2014 
 

 
 
 
 

RAZPISNA  DOKUMENTACIJA 

 
 

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO ODPRTEM POSTOPKU  
za 

SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: 
 

POSTOPEK ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI 
 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Februar, 2014 
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
  
 
 
 
Eko-park d.o.o. Lendava,Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, ki ga zastopa direktor Jožef 
Gerenčer, dipl.ekon. 
 

 
 vabi  

 
 

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne 
dokumentacije za oddajo javnega naročila: 
 
 
 
 

SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV. 
 
 

 
 
 
 
Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje za izbiro 
ponudnika.  
 
 
 
S spoštovanjem! 
 

 
 
 

  Eko-park  d.o.o. Lendava 
          Direktor: 

  Jožef Gerenčer, dipl.ekon. 
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1. SPLOŠNA DOLOČILA  
 

1.1. Predmet javnega naročila  
  
Predmet  javnega naročila je Sukcesivna dobava vodomerov in radio modulov za daljinsko odčitavanje. Predmet 
je podrobneje opisan v nadaljevanju razpisne dokumentacije. 
 
1.2. Podatki o naročniku 
 
Naročnik javnega naročila je Eko-park d.o.o. Lendava, 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 
Glavna dejavnost: 36.000 čiščenje in distribucija vode  

 
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletnih straneh naročnika: http://www.eko-
park.si. Pogodbo z izbranim ponudnikom podpiše direktor naročnika. 
 

 
1.3. Pravna podlaga 
 
Javno naročilo se izvaja skladno s določbami: 

• Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10, 18/2011 in 90/12, 12/13; v 
nadaljevanju ZJN-2), 

• Uredba o zelenem javnem naročanju (Ur. l. RS št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13) 

• Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60-),-ZTP-D; v 
nadaljevanju ZPVPJN) 

• Obligacijski zakonik (Ul. RS št. 97/07, 30/10) 

• ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih ter drugih predpisov ter standardov in 
normativov veljavnih na področju predmeta javnega naročila v EU in Sloveniji v času postopka oddaje 
javnega naročila in se nanašajo na predmet javnega naročila. 

 
1.4. Jezik in denarna enota 
 
Vsi dokumenti oz. dokazila v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno 
dokazilo napisano v tujem jeziku je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala.  
 
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. 
 
Finančni podatki morajo biti podani v evrih. 
 
 
1.5. Variantna ponudba in druge omejitve 
 
Ponudnike prosimo, da ponudijo nove in obnovljene vodomere ter cene obeh v primeru odkupa rabljenih 
vodomerov od naročnika. Drugih variant naročnik ne bo sprejemal.  
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1.6. Predložitev ponudbe 
 
Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok  za predložitev ponudbe je 20.2.2014 do 9:00 
ure na naslov: 

Eko-park d.o.o. Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava. 
 

Ponudba mora biti oddana v ovitku (kuverti), na katero mora ponudnik prilepiti obrazec (priloga 6).  
V kolikor ponudnik dostavi ponudbo osebno, se ponudba odda na zgoraj navedenem naslovu v tajništvu 
podjetja.  
 
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. 
 
1.7. Odpiranje ponudb 

 
Javno odpiranje ponudb bo 20.2014 ob 10:00 uri v sejni sobi, na sedežu Javnega podjetja Eko-park d.o.o. 
Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, pri katerem lahko aktivno sodelujejo predstavniki ponudnikov, 
s pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali pred odpiranjem. 
(priloga 7). Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki ponudnika. 
 
1.8. 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. 

 
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. 
 
Vse stroške v zvezi s pripravo ponudbe nosi ponudnik. 
 
1.9. Dodatna pojasnila ponudnikom 
 
Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko ponudniki zahtevajo preko portala javnih naročil, vendar 
najkasneje do šest (6) dni pred potekom roka za predložitev ponudb.  
 
Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil, najkasneje štiri (4) dni pred rokom za oddajo 
ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. 
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Vsa vprašanja in odgovori, ki bodo v času tega postopka tega javnega naročila objavljeni kot zgoraj navedeno, 
so del razpisne dokumentacije. 
 
1.10. 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. 
 
 
1.11. Sprememba 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. 
 
1.12. Dopustne dopolnitve ponudbe 
 
Naročnik sme od ponudnika zahtevati dopolnitev njegove ponudbe v kolikor ugotovi, da je ponudba formalno 
nepopolna. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako 
ponudbo izločil. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati oz. dopolnjevati 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. 
 
Naročnik lahko od ponudnikov prav tako zahteva razčlembo (analizo) cen.  
Zahtevek za dodatna pojasnila kot tudi odgovor morata biti posredovana v enaki obliki kot dodatna pojasnila. 
 
1.13. Opredelitev postopka in sklenitev pogodbe 
 
Naročnik bo predmet javnega naročila izvedel po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi ter izbral 
ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.  
 
Naročnik bo izvedel s ponudniki tudi pogajanja. Pogajanja bodo izvedena z vsemi ponudniki, ki so predali 
popolne ponudbe, pod enakimi pogoji. 
 
Naročnik bo izbral najugodnejšo ponudbo v skladu z merili iz te razpisne dokumentacije. Ponudbe morajo 
izpolnjevati vse pogoje iz te razpisne dokumentacije in v celoti ustrezati zahtevam naročnika. Ponudniki bodo o 
izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni pisno.  
 



 

 

 

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  6 

Izbrani ponudnik bo 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 garancijo za resnost ponudbe ne 
glede na razlog za odstop od ponudbe. 
 
Pogodba se sklepa za obdobje 3 let. 
 
1.14. Protikorupcijsko določilo in pravno varstvo 
 
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. 
 

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. 

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 
naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, 60-),-ZTP-D; v nadaljevanju ZPVPJN). 

 
1.15.  Zaupnost podatkov 
 
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega razpisa in 
ne bodo dostopni 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 dobljenih podatkov. 
 
1.16. Jamstvo za napake 
 
Izbrani ponudnik, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak na 
predmetu javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika. 
 
1.17. Prekinitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe 
 
Naročnik lahko v skladu z 80. členom Zakona o javnem naročanju kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega 
naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu odločitve od oddaje 
javnega naročila.  
 
1.18. Kontaktna oseba 
 
Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Branka Bensa, elektronska pošta: branka.bensa@eko-park.si. 
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2. PONUDBENI POGOJI  
 
2.1. SPLOŠNE ZAHTEVE  
 
2.1.1. Celovitost ponudbe 

 

Javno naročilo se ne izvaja v sklopih. Ponudnik mora ponuditi celotno razpisano količino. Ponudbe, ki bodo 
zajemale samo del razpisane višine, bodo zavrnjene. 
 
Ponudba mora biti pripravljena v skladu s tehnično specifikacijo predmeta javnega naročila in ostalimi 
zahtevami, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 
   
2.1.2. Veljavnost ponudbe 

 
Ponudba mora biti veljavna še najmanj 90 dni po datumu odpiranja ponudb. V primeru krajšega roka 
veljavnosti ponudbe se ponudba izloči. 
  
2.1.3. Ponudbena cena in drugi pogoji 

 
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. 
 
2.1.4. 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. 
 

2.1.5. Plačilni pogoji 

 
Naročnik bo dobavljeno blago za sukcesivne dobave plačeval v roku 30 dni od prejema računa za dobavljeno 
blago.  
 
2.1.6. Merila za izbor ponudbe 

 
Naročnik bo naročilo oddal s pogodbo ponudniku, katerega ponudba bo izbrana za najugodnejšo. Merilo za 
izbiro najugodnejše ponudbe je:  

• Najnižja cena 
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2.2. POSEBNE ZAHTEVE 
 
2.2.1. Predmet javnega naročila in tehnični opis 

 

Predmet javnega naročila je dobava vodomerov in radio modulov za daljinsko odčitavanje. Ponudnike prosimo, 
da ponudijo nove in obnovljene vodomere ter cene obeh v primeru odkupa rabljenih vodomerov od naročnika. 

Opis za vodomere in radio modul: 
Vsi vodomeri morajo biti predpripravljeni za vgradnjo radio modula brez poškodbe plombe in imeti ustrezen 
evropski atest. 
 
Številčnica vodomera naj bo v posebni zaščitni kapsuli da ostane  čista in je vedno omogočeno brezhibno 
odčitavanje – pol suha izvedba. 
 
Na mehanizmu mora biti kaljeno steklo. Vodomeri morajo imeti možnost vgraditve notranjega nepovratnega 
ventila. 
 
Na vse vodomere mora biti omogočen priklop vsaj treh različnih tipov radio modula. 
 
Radio modul mora biti enak za hišne, industrijske, stanovanjske kakor tudi obnovljene vodomere in mora biti 
kompatibilen tudi s katerimkoli drugim vodomerom. Možnost montaže modula vsaj 1,5 metra od vodomera. 
Zaščita modula IP 68, frekvenca delovanja  868MHz s frekvenčno spremenljivim ključem. Modul mora oddajati 
podatke najmanj vsakih 10 sekund in omogočati programiranje. 
 
Vodomeri in moduli morajo tvoriti del celote za prenos podatkov iz vodomera do končnega računalnika za 
obračun vodarine. 
 
Komunikacija z modulom naj bo enosmerna, da je omogočeno odčitavanje pa po »walk by« sistemu. 

Celoto tvorijo : vodomer s pulznim izhodom, modul, sprejemnik z zunanjo anteno, ročni terminal in programska 
oprema v Slovenščini. 
 

2.2.2. Količina 

 

a) Novi  vodomeri 

  PREDMET Količina 

1 Vodomer  DN 20 100 

2 Vodomer  DN 25 1 

3 Vodomer  DN 32 1 

4 Vodomer  DN 40 1 

5 Vodomer  DN 50 1 

6 Vodomer  DN 80/20 1 

7 Vodomer  DN 100/20 1 

8 Vodomer  DN 150/20 1 

9 
Radio modul z zaščito IP 
68, frekvenca 868MHz 107 
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b) Obnovljeni vodomeri 

  PREDMET Količina 

1 Vodomer  DN 20 3.000 

2 Vodomer  DN 25 10 

3 Vodomer  DN 32 10 

4 Vodomer  DN 40 15 

5 Vodomer  DN 50 15 

6 Vodomer  DN 80/20 10 

7 Vodomer  DN 100/20 2 

8 Vodomer  DN 150/20 2 

9 
Radio modul z zaščito IP 
68, frekvenca 868MHz 3.064 

 
c) V primeru odkupa rabljenih vodomerov od naročnika 

  PREDMET Količina 

1 Vodomer  DN 20 3.000 

2 Vodomer  DN 25 10 

3 Vodomer  DN 32 10 

4 Vodomer  DN 40 15 

5 Vodomer  DN 50 15 

6 Vodomer  DN 80/20 10 

7 Vodomer  DN 100/20 2 

8 Vodomer  DN 150/20 2 

9 
Radio modul z zaščito IP 
68, frekvenca 868MHz 3.064 

 
Skupna količina javnega naročila je 107 novih in 3.064 obnovljenih vodomerov z radio moduli za daljinsko 
odčitavanje ali po sistemu »staro za novo« iz točke c). 
 
 
2.2.3. 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. 
 
V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, navedb in kvalitete, bo naročnik tako 
ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.  
 

2.2.4. Roki in način dobave 

 
Pogodba se sklepa za obdobje 3 let.  Predmet javnega naročila se dobavlja sukcesivno – predvidoma mesečno 
po predhodnih pisnih naročilih naročnika. Rok posamezne dobave ne sme biti daljši od 5 dni od dneva podpisa 
pogodbe.  
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2.2.5. Garancijski rok 

 

Garancijski rok za predmet javnega naročila ne sme biti krajši od 3 let od dneva prevzema blaga.  
 

 

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA  
 
3.1. Osnovna sposobnost ponudnika 
 
A: Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2.  
 
B: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če ima na dan, ko je oddal ponudbo, v 
skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, zapadle neplačane obveznosti v zvezi 
s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, kot to določa tretji 
odstavek 42. člena ZJN-2. 

C: 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 oziroma 81.a člena ZJNVETPS, kot to določa 3. odstavek 42. člena ZJN-2. 

 

D: Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila 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 tega zakona, v tem ali 
predhodnih postopkih namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.  

DOKAZILA: 
 
Ponudnikom v skladu z šestim odstavkom 41. člena ZJN-2 ni potrebno priložiti tistih dokazil o podatku, o 
katerem državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega pooblastila vodi uradno evidenco.   
 
A in B: Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko A in B z dokazilom iz uradne evidence. V kolikor k 
ponudbi ni priloženo tako dokazilo, ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o 
izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 4 s pripadajočimi obrazci) in s podpisom »Izjave zakonitega 
zastopnika« (priloga 5). 
 
C: Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko C s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. 
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D: Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko D s pisnim dokazilom, ki izkazuje izpolnjevanje navedenih 
pogojev. Če država v kateri ima ponudnik, posamezni član skupine ponudnikov in vsi v ponudbi navedeni 
podizvajalci svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko 
D s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« in s predložitvijo izpolnjenega obrazca 3 k Prilogi 4. 
 
3.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 
 
Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je 
registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 
 
V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti 
ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti 
dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.   
 
Ponudnik izkaže izpolnjevanje teh pogojev s podpisom »Izjave o izpolnjevanju pogojev ponudnika« (priloga 4). 
 
3.3. Ostale zahteve in pogoji naročnika 
 
Ponudniku, skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, ni 
smela biti izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o 
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04, 65/08). 
 
Ponudnik, skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali podizvajalec ne sme biti uvrščen na seznam 
poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ 
(Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2), naročniki ne smejo sodelovati. 
 
Ponudnik v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj predloži izpolnjeno izjavo s podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe 
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Podatke bo moral predložiti 
tudi za posamezne člane skupne ponudbe in podizvajalce (Obrazec 2 k prilogi 4). 
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4. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 
Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika predložiti garancije.  
 

1. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
 

Ponudnik mora predložiti bianco menico »brez protesta« s pooblastilom za izpolnitev v višini 10% pogodbene 
vrednosti, brez DDV. Menica mora biti veljavna še najmanj 30 dni od dneva, ki je določen kot rok trajanja 
pogodbe. Ponudnik mora priložiti izpolnjeno menično izjavo po vzorcu v prilogi (priloga 6) te razpisne 
dokumentacije.  
 
Menico za dobro izvedbo naročnik unovči, če: 
- pogodbena stranka (ponudnik) ne bo izpolnjevala obveznosti iz sklenjene pogodbe. 
 
 

 
5. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

5.1. Izdelava ponudbe 
 
Ponudba mora biti izdelana tako, da: 

- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 5.2 poglavju razpisne dokumentacije, 
- je v celoti zapečatena in zvezana tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, 

odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov oziroma pečata, 
- ponudnik predloži ponudbo v zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je ponudba zaprta 

tako, kot je bila predana, 
- je podpisana in žigosana na mestih kjer je to zahtevano. 
 
Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje popolnosti ponudbe 
in osnova za  ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. 
Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno. Sestavni del 
razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter 
dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu za javna naročila in na spletni 
strani www.eko-park.ski, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije. 
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5.2. Vsebina ponudbene dokumentacije 
 

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom je navedena v nadaljevanju: 
 

 PODATKI O PONUDNIKU  priloga  1 

 
Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati.  

 

 PONUDBA priloga  2 

Ponudnik mora priložiti oba obrazca ter ju izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

 VZOREC POGODBE priloga  3 

 
Ponudnik mora predložiti svoj izpolnjen vzorec pogodbe. 
 

 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga  4 

 
Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati. Ponudnik izpolni tudi obrazce k prilogi 4.  
 

 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA priloga  5 

Vsi zakoniti zastopniki (glavnega) ponudnika morajo obrazec priloge 5 in obrazec k prilogi 5 izpolniti, podpisati 
in žigosati ter priložiti v ponudbi. 

 

      OBRAZEC ZA FINANČNO ZAVAROVANJE priloga  6 

Ponudnik mora izpolniti obrazce ali priložiti ustrezen drug obrazec, ki bistveno ne odstopa od tega. 

 

      OBRAZEC ZA KUVERTO priloga  7 

Ponudnik mora obrazec nalepiti na kuverto. 
 

      OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB  priloga  8 

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju ponudb priložiti 
strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb. 

 

      OBRAZEC VZOREC POGODBE  priloga  9 

Pogodba mora biti parafirana in žigosana na zadnji strani. 
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 PODATKI O PONUDNIKU priloga  1 

 
 

Naziv ponudnika  

  
 
 

Naslov ponudnika  

  
 
 
Odgovorna oseba (podpisnik 
pogodbe) 

 

- funkcija  

- telefon  

- telefax  

- e-mail  
 
 

Kontaktna oseba  

- funkcija  

- telefon  

- telefax  

- e-mail  
 
 

Transakcijski račun  

Matična banka  

ID številka za DDV  

Matična številka  
 
 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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 PONUDBA priloga  2 

 

PONUDBA št.  
 
za javno naročilo: JN 2/2014 - SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV 
 
 

1. PONUDNIK 
 

Naziv ponudnika  
  

 

Naslov ponudnika  
  

 
Odgovorna oseba (podpisnik 
pogodbe) 

 

 
Na podlagi javnega razpisa int. št.. JN 2/2014 objavljenega na portalu javnih naročil pod številko 
objave______/2014 in razpisne dokumentacije naročnika dajemo ponudbo v skladu z zahtevami naročnika in 
razpisno dokumentacijo. 

 
 

2. PONUDBENA CENA 

 
A) NOVI VODOMERI 

 Zap. 
št. 

Postavka Količina 

Cena na 
enoto,  

EUR 
(brez DDV) 

Vrednost, 
EUR 

 
(brez DDV) 

Popust, 
% 

Končna 
vrednost s 
popustom, 

EUR  
(brez DDV) 

1 Vodomer  DN 20 100 
    2 Vodomer  DN 25 1 
    3 Vodomer  DN 32 1 
    4 Vodomer  DN 40 1 
    5 Vodomer  DN 50 1 
    6 Vodomer  DN 80/20 1 
    7 Vodomer  DN 100/20 1 
    8 Vodomer  DN 150/20 1 
    

9 
Radio modul z zaščito IP 
68, frekvenca 868MHz 107 

            

  SKUPAJ BREZ DDV 
 

  
   

 
DDV, 22 % 

     

 
SKUPAJ Z DDV 
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B) OBNOVLJENI VODOMERI  

 Zap. 
št. 

Postavka Količina 

Cena na 
enoto,  

EUR 
(brez DDV) 

Vrednost, 
EUR 

 
(brez DDV) 

Popust, 
% 

Končna 
vrednost s 
popustom, 

EUR  
(brez DDV) 

1 Vodomer  DN 20 1.000 
    2 Vodomer  DN 25 10 
    3 Vodomer  DN 32 10 
    4 Vodomer  DN 40 15 
    5 Vodomer  DN 50 15 
    6 Vodomer  DN 80/20 10 
    7 Vodomer  DN 100/20 2 
    8 Vodomer  DN 150/20 2 
    

9 
Radio modul z zaščito IP 
68, frekvenca 868MHz 1.064 

            

  SKUPAJ BREZ DDV 
 

  
   

 
DDV, 22 % 

     

 
SKUPAJ Z DDV 

      

C) V PRIMERU ODKUPA RABLJENIH VODOMEROV OD NAROČNIKA (»STARO ZA NOVO«) 

 Zap. 
št. 

Postavka Količina 

Cena na 
enoto,  

EUR 
(brez DDV) 

Vrednost, 
EUR 

 
(brez DDV) 

Popust, 
% 

Končna 
vrednost s 
popustom, 

EUR  
(brez DDV) 

1 Vodomer  DN 20 1.000 
    2 Vodomer  DN 25 10 
    3 Vodomer  DN 32 10 
    4 Vodomer  DN 40 15 
    5 Vodomer  DN 50 15 
    6 Vodomer  DN 80/20 10 
    7 Vodomer  DN 100/20 2 
    8 Vodomer  DN 150/20 2 
    

9 
Radio modul z zaščito IP 
68, frekvenca 868MHz 1.064 

            

  SKUPAJ BREZ DDV 
 

  
   

 
DDV, 22 % 

     

 
SKUPAJ Z DDV 
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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 odprave napak v garancijskem roku ter ostale stroške, ki izhajajo 
iz zagotavljanja pogojev tega javnega naročila.  
 

 
 
 

3. VELJAVNOST PONUDBE 
 
 

Veljavnost ponudbe je _________ dni (minimalno 60 dni od datuma odpiranja ponudb) 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Opomba: Vsako stran ponudbe je potrebno parafirati in žigosati.  
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 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga  4 

 
 

Ponudnik  , 
 

ki oddajamo ponudbo na javno naročilo: 

 

JN 2/2014 -  SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV, podajamo naslednje  izjave:  
 

1. IZJAVO O OSNOVNI SPOSOBNOSTI  

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za naslednja kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 91/11):  

− hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za 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. 

 
IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v 
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. 
 
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a ZJN-2 oziroma 81.a 
člena ZJNVETPS in zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil. 
 
IZJAVLJAMO, da: 

− nismo v stečajnem postopku, postopku prisilne poravnave ali v likvidacijskem postopku, 

− naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno poslova-
nje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ni bil, kadarkoli v dveh letih pred iztekom roka 
za oddajo ponudb, v postopku javnega naročanja družbenik z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali 
delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali 
zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek 
prisilnega prenehanja, 

− nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami 
države naročnika, 

− nimamo, na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb, neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s plačili davkov v 
skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. 

 
IZJAVLJAMO, da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za začetek 
postopka prisilne poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja in da 
z našimi posli iz drugih razlogov ne razlogov upravlja sodišče ter da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v 
katerem koli podobnem položaju. 

 
IZJAVLJAMO, da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem, da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami od 41. do 49. člena ZJN-2, v 
tem ali predhodnih postopkih oddaje javnega naročila, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh 
informacij nismo zagotovil. 
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2. IZJAVA O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI 
 
IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice v kateri 
imamo registrirano dejavnost. 
 
IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da lahko v državi, kjer 
imamo sedež, opravljamo storitev, ki je predmet javnega naročila, v kolikor je tako dovoljenje potrebno. 
 
 

3. IZJAVA O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI 
 
IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za dobavo blaga, ki je predmet javnega naročila. 
 
IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 

 
IZJAVLJAMO, da v preteklih šestih mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli blokiranega poslovnega računa 
pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun.  
 
IZJAVLJAMO, da v preteklih 6 mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih neporavnanih obveznosti. 
 
 

4. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi razpisnimi pogoji javnega naročila št. JN 2/2014  - SUKCESIVNA DOBAVA 
VODOMEROV.  

 

IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to 
določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Ur. l. RS, št. 98/04, 65/08). 

 
IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. člena Zakona o 
integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Ur. l. RS, št. 69/11-UPB2), naročniki ne smejo sodelovati. 
 
 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo!!! 
 
 
 
 
 

  

(kraj, datum) žig (naziv ponudnika, podpis odgovorne osebe) 
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Obrazec 1 k prilogi  4 
 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA PRAVNE OSEBE 
 
 
 
__________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Javno podjetje Eko-park d.o.o. Lendava, Trg 
Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega 
naročila z oznako JN 2/2014 – SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV, 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, datum) Žig (podpis odgovorne osebe) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrazec 2 k prilogi 4 
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I Z J A V A 

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
 
Podatki o pravni osebi (ponudniku): 

Polno ime podjetja: ____________________________________________________________________ 

Sedež podjetja: _______________________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: ________________________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): _________________________________________________ 

Matična številka podjetja: _______________________________________________________________ 

ID ZA DDV:: _________________________________________________________________________ 

 
V zvezi z javnim naročilom JN 2/2014 - SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV posredujemo na osnovi šestega 
odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 
 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z 
udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v 
% 

1.    

2.    

3.    

….    

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

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

1.    

2.    

3.    

…    

 
 
 
 
 
  



 

 

 

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  22 

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

Št. Naziv  Sedež  Matična številka 

1.    

2.    

3.    

….    

 
 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in 
tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne 
izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki 
spremembi posredovanih podatkov. 
 
 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 
 
 
 
 
__________________________                                                                            _____________________________ 
(Kraj in datum)                                                            Žig                                         (Naziv in podpis zakonitega 
zastopnika   
                                                                                                                                                                ponudnika)  
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Obrazec 3 k prilogi 4 

 
 

PODATKI O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU 
JAVNEGA NAROČANJA 

 
 
Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 2/2014 - SUKCESIVNA 
DOBAVA VODOMEROV , bo naročnik v skladu z 4. odstavkom 42. člena Zakona o javnem naročanju, pri 
davčnem organu na podlagi tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2-UPB4 (Uradni 
list RS, št. 13/2011), vložil vlogo za posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali 
ponudnika, in sicer o višini: 

− zapadlih neplačanih davčnih obveznosti; 

− davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta davčna izvršba 
zadržana; 

− davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka oziroma še ni 
potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. 

 
 
Podatki o pravni osebi: 

Polno ime podjetja: _____________________________________________________________ 

Sedež podjetja: ________________________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________________ 

Davčni urad: ___________________________________________ 

Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): ____________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
   

(kraj, datum) žig (Podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA priloga  5 

 
 
 

Ime in priimek  , 

EMŠO   
 
 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih 
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku KZ-1 (Ur. l. RS, št. 55/08, 66/08-popr., 39/09, 56/11 in 
91/11):  
 

 

• hudodelsko združevanje, 
 

• sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, 
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za 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 ter  

 

• pranje denarja. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije zoper 
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih 
skupnosti. 

 

 
 
 
 
 
 
 

   
(kraj, datum) žig ( podpis zakonitega zastopnika) 
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obrazec k prilogi  5 

 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 
 
 
 
Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam javno podjetje Eko-park d.o.o. 
Lendava, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 
oddaje javnega naročila z oznako JN 2/2014 – SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV , od Ministrstva za 
pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. 
 
Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO: _______________________________________________________________________________ 

DATUM ROJSTVA: _____________________________________________________________________ 

KRAJ ROJSTVA:  ______________________________________________________________________ 

OBČINA ROJSTVA:  ____________________________________________________________________ 

DRŽAVA ROJSTVA: ____________________________________________________________________ 

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 

− (ulica in hišna številka) ________________________________ 

− (poštna številka in pošta) ______________________________ 

DRŽAVLJANSTVO: ____________________________________________________________________ 

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:  __________________________________________________ 

 
 
 
 
 
   

(kraj, datum)  (podpis pooblastitelja) 
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    OBRAZEC ZA FINANČNO ZAVAROVANJE priloga  6 

 
Vzorec menične izjave 

MENIČNA IZJAVA 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 
ZA RESNOST PONUDBE 

 
 
Izbrani ponudnik: 
 
 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 
 
 
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 
 
 

 
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft. Lendva, Trg Ljudske 
pravice 10, 9220 Lendava, da lahko podpisano bianco menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbe za SUKCESIVNO DOBAVO VODOMEROV št. ______________, ki sta jo sklenila izbrani 
ponudnik in naročnik dne _______________, po izvedenem javnem naročilu z oznako JN 2/2014, da skladno z 
določili razpisne dokumentacije, ponudbe in pogodbe za predmetno javno naročilo, brez poprejšnjega obvestila 
izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek __________ EUR (10% pogodbene vrednosti, brez DDV).  
 
Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v 
gotovini. To pooblastilo preneha veljati najkasneje 30 dni po preteku veljavnosti pogodbe za SUKCESIVNO 
DOBAVO VODOMEROV. 
 
Menični znesek se nakaže na račun naročnika Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft. Lendva, Trg Ljudske 
pravice 10, 9220 Lendava, št. SI56 0234 2025 4404 513  odprt pri NLB d.d.. Ponudnik izjavlja, da se zaveda 
pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.  
 
Ponudnik hkrati POOBLAŠČAM naročnika Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 
10, 9220 Lendava, da predloži menico na unovčenje in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.  
 
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih računov: 
 

 
 

 
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in pooblaščam 
banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.  

 
 

Za zavarovanje denarne terjatve naročnika iz naslova navedene pogodbe izročamo naročniku _3_ kom bianco 

lastno trasirano menico, ki je neprenosljiva in so jo podpisale naslednje osebe:  
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KOT  TRASANT:  

Pooblaščene osebe:  

______________________________________  ________________________  __________________ 
   (priimek in ime)     (funkcija)    (podpis) 

 

______________________________________  ________________________  __________________ 
   (priimek in ime)     (funkcija)    (podpis) 

 

______________________________________  ________________________  __________________ 
   (priimek in ime)     (funkcija)    (podpis) 

 

 

 
 

Datum:          
     žig 
_________________       
 

 

Podpis odgovorne osebe : 

______________________________________  ________________________  __________________ 
   (priimek in ime)     (funkcija)    (podpis) 
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Vzorec pooblastila za izpolnitev bianco menice 

POOBLASTILO ZA IZPOLNITEV MENICE 

Podpisniki temenice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park 

Kft. Lendva, Trg Ljudske pravice 10, 9220 Lendava, da izpolni menico do višine neizpolnjenih pogodbenih 

obveznosti, vendar največ do višine 10% pogodbene vrednosti ter izpolni vse dele menice, ki niso izpolnjeni, in 

to brez poprejšnjega obvestila. 

 

Menica naj bo izpolnjena z vpisom poljubnega datuma dospelosti, klavzule »brez protesta« in domicilne 

klavzule »plačljivo pri ___________________________  ali druga banka«.  

Eko-park d.o.o. Lendava/ Öko-park Kft. Lendva pooblaščamo, da tako izpolnjeno menico uporabi za izterjavo 

naših obveznosti po navedeni pogodbi in se odrekamo vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici, kakor tudi 

ugovorom v sodnem postopku.  

 

POOBLASTILO ZA IZPLAČILO MENICE 

Spodaj podpisani zastopnik trasanta nepreklicno in brezpogojno pooblaščam  ___________________________  

(navedite banko) ali katerokoli drugo banko, ki vodi naš račun, da v breme našega računa prenese menični 

znesek na račun meničnega upnika Eko-park d.o.o. Lendava/ Öko-park Kft. Lendva.  

V primeru spora je pristojno okrajno sodišče v Lendavi.  

Banka je po poravnavi vseh obveznosti iz navedene pogodbe dolžna vrniti menico dolžniku.  

 

Kraj in datum: ____________________ 

 

Podpisnik menice:  

TRASANT:  ____________________________ 

 

 

Priloga: 3 kom bianco menice  
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    OBRAZEC ZA KUVERTO priloga  7 
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POŠILJATELJ (ponudnik): 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREJEM PONUDBE: 
 
OSEBNO                             PO POŠTI 
 
Datum:                              Ura: 
 
Zaporedna številka: 

PREJEMNIK: 
 

Eko-park d.o.o. Lendava /  
Öko-park Kft.Lendva 
Trg Ljudske pravice 10 
 
9220 LENDAVA 

 

 
OZNAKA PONUDBE:       »NE ODPIRAJ - PONUDBA:  JN 2/2014 
                                              SUKCESIVNA DOBAVA VODOMEROV« 

 

Zgornji obrazec nalepite na kuverto!   
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      OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB priloga  8 

 

 

 
 
 
 

POOBLASTILO  
ZA SODELOVANJE NA JAVNEM ODPIRANJU PONUDB 

 
 
 
 
POOBLASTITELJ:  
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(ime oz. naziv in sedež ponudnika) 
 
ki ga zastopa: ________________________________________________________________ 
 
 
POOBLAŠČA: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 

(ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca) 
 
___________________________________________________________________________, 

(razmerje do ponudnika) 
 
 

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju ponudb, 

- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini 
 zapisnika o odpiranju ponudb, 

- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. JN 2/2014- SUKCESIVNA DOBAVA 
VODOMEROV . 

 

 

 

   

(kraj, datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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      VZOREC POGODBE priloga  9 

 
 
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 »dobavitelj«) 
 
 
skleneta naslednjo 

 
 

P O G O D B O   št. _ 
 

O SUKCESIVNI DOBAVO VODOMEROV  
 

 
 
I. UVODNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata da: 
─ je najemnik izvedel javno naročilo za izbiro najugodnejšega ponudnika po postopku 

zbiranja ponudb po predhodni objavi za sukcesivno dobavo vodomerov izvajanje z 
oznako JN 2/2014 ter ga objavil na portalu javnih naročil, pod št. JN_____/2014, dne 
__________, 

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

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

─ je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik. 
 
Javno naročilo in ponudba so sestavni del te pogodbe.  
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II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 
Predmet te pogodbe je sukcesivna dobava vodomerov, ki obsegajo:  

─ vodomer s pulznim izhodom,  
─ modul,  
─ sprejemnik z zunanjo anteno, 
─  ročni terminal in  
─ programska oprema v Slovenščini,  

 
v naslednji količini in velikostih: 
 

  PREDMET 
Količina 

(obnovljeni) 
Količina 

(novi) 

1 Vodomer  DN 20 1.000 100 

2 Vodomer  DN 25 10 1 

3 Vodomer  DN 32 10 1 

4 Vodomer  DN 40 15 1 

5 Vodomer  DN 50 15 1 

6 Vodomer  DN 80/20 10 1 

7 Vodomer  DN 100/20 2 1 

8 Vodomer  DN 150/20 2 1 

9 Radio modul z zaščito IP 
68, frekvenca 868MHz 

1.064 107 

  SKUPAJ   1.064 107 

 
Skupna količina javnega naročila je 107 novih in 3.064 obnovljenih vodomerov z radio moduli za daljinsko 
odčitavanje ali po sistemu »staro za novo«. 

 
3. člen 

 
Vsi vodomeri so predpripravljeni za vgradnjo radio modula brez poškodbe plombe in imeti 
ustrezen evropski atest. Na vseh vodomerih je omogočen priklop vsaj treh različnih tipov 
radio modula. Radio modul je enak za hišne, industrijske, stanovanjske kakor tudi obnovljene 
vodomere in je kompatibilen tudi s katerimkoli drugim vodomerom. Na mehanizmu je 
kaljeno steklo. Vodomeri morajo imeti možnost vgraditve notranjega nepovratnega ventila. 
 
Številčnica vodomera je v posebni zaščitni kapsuli da ostane  čista in je vedno omogočeno 
brezhibno odčitavanje – pol suha izvedba.  
 
Druge karakteristike:  

─ Možnost montaže modula vsaj 2 metra od vodomera.  
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─ Zaščita modula IP 68, frekvenca delovanja  868MHz s frekvenčno spremenljivim 
ključem.  

─ Modul oddaja podatke najmanj vsakih 10 sekund in omogoča programiranje. 
─ Vodomeri in moduli tvorijo del celote za prenos podatkov iz vodomera do končnega 

računalnika za obračun vodarine. 
 

4. člen 
 

Kakovost predmeta iz 2. člena te pogodbe je v skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz 
javnega naročila, veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te pogodbe in tehnično 
dokumentacijo, ki jo je dobavitelj predložil k ponudbi. 
 
Dobavitelj jamči, da ima za izvršitve pogodbe ustrezna dovoljenja, ki jih zahtevajo predpisi v 
Republiki Sloveniji.  
 
 
III. CENA, PLAČILO 

5. člen 
 
Dogovorjene cene po tej pogodbi so: 
 

 Zap. 
št. 

Postavka Količina 
Cena s na enoto, 

(obnovljeni) 
EUR (brez DDV) 

Cena na enoto,   
(novi) 

EUR (brez DDV) 

1 Vodomer  DN 20 1 
  2 Vodomer  DN 25 1 
  3 Vodomer  DN 32 1 
  4 Vodomer  DN 40 1 
  5 Vodomer  DN 50 1 
  6 Vodomer  DN 80/20 1 
  7 Vodomer  DN 100/20 1 
  8 Vodomer  DN 150/20 1 
  9 Radio modul z zaščito IP 

68, frekvenca 868MHz 1 
   

Skupna pogodbena vrednost za celotno količino javnega naročila, ki je 107 novih in 3.064 obnovljenih 
vodomerov z radio moduli za daljinsko odčitavanje ali po sistemu »staro za novo« je: 

 

Pogodbena vrednost brez DDV:  EUR 

DDV, 22%:  EUR 

Skupna pogodbena vrednost z DDV je:  EUR 
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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 odprave napak v garancijskem roku ter ostale 
stroške, ki izhajajo iz zagotavljanja pogojev tega javnega naročila.  
 

6. člen 
 
Dobavitelj bo račune izstavljal po izvršenih dobavah.  
 
Naročnik bo plačila računov izvajal na račun izvajalca št. ________________________, in 
sicer 30. dan od dneva prejema računa. Če plačilo zapade na dela prost dan, bo izvedba 
plačila prvi naslednji delovni dan, ki sledi roku zapadlosti. 
 
Za dan plačila se šteje dan, ko je banki predložen nalog za plačilo.  V primeru plačilne zamude 
naročnika izvajalcu pripadajo zakonske zamudne obresti. 
 
 
IV. ROKI  

7. člen 
 
Pogodba se sklepa za obdobje 3 let.  Predmet javnega naročila se dobavlja sukcesivno – 
predvidoma mesečno po predhodnih pisnih naročilih naročnika. Rok posamezne dobave ne 
sme biti daljši od 5 dni.  
 

8. člen 
 
Pogodba je sklenjena za predvideno količino, ki je opredeljena v 2. členu te pogodbe.  
 

V. KAKOVOST 
9. člen 

 
Izvajalec jamči, da bo pogodbene dobave opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v 
skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, podzakonskimi akti, pravilniki, standardi), tehničnimi 
navodili in priporočili ter normativi. 
 
Garancijski rok za dobavljeno blago je ________________ (predvidoma 3 leta) let od dneva 
prevzema blaga.  
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VI. POOBLAŠČENE OSEBE 
10. člen 

 
S strani naročnika je pooblaščena oseba za reševanje vseh vprašanj v zvezi s to pogodbo 
_______________________. S strani izvajalca je pooblaščena oseba po tej pogodbi 
__________________________, ki je tudi odgovorna oseba za izvedbo te pogodbe. 
 
 
 
VII. PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

11. člen 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči vodomerov v predvidenih količinah in predvidenih 
velikostih oz. ne naroči celotnega obsega tega javnega naročila.  
 
Naročnik se obvezuje:  

- prevzeti naročeno dobavljeno blago in 
- pravočasno poravnati obveznosti za kvalitetno dobavljeno blago. 

 
12. člen 

 
Izvajalec je dolžan: 

− za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih določil predhodno zahtevati soglasje 
naročnika; 

− pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju te pogodbe na katere lahko vpliva 
izvajalec, 

− ščititi interese naročnika. 
 

 
X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

13. 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 
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predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;  

je nična. 
 
 
XI. OSTALE DOLOČBE 
 

14. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko vsaka od pogodbenih strank odstopi od te 
pogodbe. Odpovedni rok je tri mesece. Odpoved mora biti podana pisno. 
 
Pogodbo se prekine v primeru: 

- če dobavitelj ne dobavi blaga v dogovorjeni kakovosti,  
- če se dobavitelj ne drži dogovorjenih rokov dobave in garancijskih rokov  
- če dobavitelj ne upošteva reklamacij s strani najemnika, 
- če dobavitelj ne izpolnjuje določil te pogodbe. 

 
 

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

 
16. člen 

 
Pogodba je sklenjena in velja, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko je naročniku 
predloženo sredstvo zavarovanja.  
 
Pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, vsaka stranka prejme po dva izvoda. 
 
 
Številka: ________________ 
Datum:_________________ 
 
 
Izvajalec:                                                Naročnik:  
 
_____________________  Eko-park d.o.o. Lendava / Öko-park kft. Lendva 
 
Direktor:    Direktor: 
__________________   Jožef  Gerenčer 
 
 


