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Naročnik:                        Številka: JNMV 2-2015 
JAVNO PODJETJE                        Datum: 24.12.2015 

EKO-PARK D.O.O. LENDAVA /  ÖKO-PARK KFT LENDAVA              
Glavna ulica 109,  9220 Lendava 
 
 

 
 
 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
 
 
 
 
 

Predmet javnega naročila: 
 

 
STORITVE ODVOZA ODPADKOV 

 
 
 
 
 
 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: 
 

Javno naročilo male vrednosti (JNMV) 
 

v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) (Uradni list RS št. 12/13, 19/14, 

90/14, odslej ZJN-2) 
 
 
 

Javno naročilo številka: 
 

JNMV 2-2015 
Portalu javnih naročil dne 24.12.2015, številka objave NMV_________/2015 

 
 
 
 
 

Direktor: 
Jožef  Gerenčer 
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OBR-1 

Številka: JNMV 2-2015 
Datum: 24.12.2015 

 

NAROČNIK:   Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva 
Glavna ulica 109, 9220 Lendava 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 

 

»Storitve odvoza odpadkov« 
 

Na Portalu javnih naročil dne 24.12.2015, pod številko objave NMV_____/2015, je bilo v 
skladu s 30. a členom ZJN-2 objavljeno obvestilo o naročilu male vrednosti.  
 
Predmet javnega naročila: »Storitve odvoza odpadkov«. 
Rok pričetka izvajanja del: 1.2.2016 oz. takoj po podpisu pogodbe 
Rok končanja izvajanja del: 31.12.2017.  
 
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti brezplačno na spletnih straneh naročnika: 
http://www.eko-park.si  
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je  Jožef Gerenčer: 

• Tel: 02 577 62 82 

• Fax: 02 577 62 84 

• E-mail: jozef.gerencer@eko-park.si  
 
Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za »Storitve odvoza odpadkov«.  
 
Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele do naročnika do 8.1.2016 do 9:00 ure.  
Javno odpiranje ponudb je 8.1.2016 ob 9:30 uri.  
 
 
 

Predstojnik naročnika 
Jožef Gerenčer  
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OBR-2 

Številka: JNMV 2-2015 
Datum: 24.12.2015 

 

NAROČNIK:   Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva 
Glavna ulica 109, 9220 Lendava 

 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
1. Uvodno pojasnilo 
 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki ima registrirana za 
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja. 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko poda ponudbo za 
posamezni sklop ali za več sklopov hkrati. 
 
2. Vsebina popolne ponudbe 
 
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

1. Podatki o ponudniku (OBR-1) 

2. Ponudba (OBR-2) 

3. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) 

4. Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-4) 

 
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. 
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3. Opis predmeta javnega naročila  
 

Naročnik je izvajalec javne službe zbiranje in prevoz odpadkov na območju občine Lendava. 
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev odvoza odpadkov z območja občine Lendava 
na CEROP d.o.o. Puconci. Za storitve odvoza odpadkov se razume prevzem odpadkov od 
povzročiteljev odpadkov na prevzemnih mestih (odjemnih mestih) in prevoz do CEROP d.o.o. 
Puconci (prevzemno mesto). Odvoz obsega tehtanje, opredelitev in evidentiranje vrste 
odpadkov, pripravo predpisane spremne dokumentacije ter predajo odpadkov obdelovalcu 
oziroma odstranjevalcu odpadkov (Cerop d.o.o. Puconci). Ponudnik mora zagotoviti v skladu 
s veljavnimi predpisi ustrezno prevozno sredstvo ter  usposobljene delavce. 
 
Izvajanje storitev odvoza odpadkov naročamo v 3 skopih:  
a) Sklop 1: Odvoz ločeno zbrane embalaže 
b) Sklop 2: Odvoz ločenih frakcij z ekoloških otokov  
c) Sklop 3: Kontejnerski odvoz odpadkov 

 
Storitve za sklop 1 zajemajo:  

- dobavo in delitev vreč za embalažo po odjemnih mestih povzročiteljev odpadkov 
- vreče morajo biti opremljene z logotipom naročnika 

o do 30.6.2016 se za embalažo še uporabljajo vreče z logotipom Cerop 
o za vreče z logotipom Cerop je potrebno poravnati stroške nakupa vreč Ceropu 

(Cerop d.o.o. Puconci)  
- odvoz se vrši 14-dnevno za cca 3.000 odjemnih mest v 23 naseljih 
- prevoz do CEROP Puconci 
- obvezna predaja odpadkov na CEROP d.o.o. Puconci 

 
Ponudnik mora podati ceno, ki zajema vse stroške storitve, vključno z nabavo in 
razdeljevanjem vreč. Pridržujemo si pravico za 30% povečati količine. 
 
Storitve za sklop 2 zajemajo:  

- cca 30 ekoloških otokov v 21 naseljih (ekološki otoki zajemajo 4 zabojnike velikosti 
1.100 l)  

- cca 90 zabojnikov (embalaža, papir, steklo) 
- odvoz se vrši 14-dnevno 
- prevoz do CEROP Puconci 
- obvezna predaja odpadkov na CEROP d.o.o. Puconci 
- čiščenje območja ekološkega otoka 

 
Ponudnik mora podati ceno, ki zajema vse stroške storitve. 
 
Storitve za sklop 3 zajemajo:  

- predvideno število odvozov je 50-60 odvozov/mesec 
- odvaža se kontejnerje velikosti 5, 7 in 10 m3 ter press kontejnerje 
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- odvozi se izvajajo po potrebi 
- prevoz do CEROP Puconci 
- obvezna predaja odpadkov na CEROP d.o.o. Puconci in dostava (vrnitev) praznega 

kontejnerja stranki 
 

Ponudnik mora podati ceno, ki zajema vse stroške storitve za 1-kratni odvoz. 
 
Izbrani izvajalec se mora prilagoditi koledarju izvajanja zbiranja odpadkov za leto 2016, ki ga 
je pripravil naročnik in velja za območje Občine Lendava. 
 
Podlaga za izvajanje storitev je Odlok o zbiranju in prevozu komunalnih odpadkov na 
območju Občine Lendava (Ur.l.RS št. 60/2013), Tehnični pravilnik o zbiranju in prevozu 
odpadkov na območju Občine Lendava (Ur.l.RS št. 60/2013) ter druga področna zakonodaja 
in veljavni predpisi. Izbrani ponudnik bo izvajal storitve v skladu s pogoji tega javnega 
naročila, pogodbe, navodili naročnika ter veljavnimi področnimi predpisi. 
 
 
4. Ponudbena dokumentacija 
 

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev; 
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.  
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene 
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 
5. Merilo za izbor ponudnika 
 

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja cena.  
Ponudnik mora zagotoviti začetek izvajanja storitev zimske službe od 1.1.2016 oziroma takoj 
po podpisu pogodbe.  
 
6. Ponudbena cena 
 

Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost. 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno vrednost. 
 
7. Ponudba v primeru skupine gospodarskih subjektov 
 

Ponudbo lahko predloži le gospodarski subjekt, ki sam izvaja storitev, skupinske ponudbe in 
ponudbe s podizvajalci ne bomo upoštevali in jih bomo kot neustrezne izločili.  
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8. Veljavnost in variante ponudbe 
 

Ponudnik lahko ponudi izvajanje storitev za vse tri sklope ali za posamezni sklop. Variantne 
ponudbe niso dopustne. 
Ponudba mora veljati 60 dni po preteku roka za predložitev ponudb.  
 
9. Pridržana pravica naročnika 
 

Naročnik si pridržuje pravico, da kljub popolnosti vseh ponudb, izvajalca ne izbere oziroma, 
da z nobenim ponudnikom ne podpiše pogodbe o izvedbi naročila ali izbere ponudnika le za 
posamezni sklop, in sicer brez povrnitve kakršnihkoli stroškov ali škode.  
 
Naročnik si pridržuje pravico kadarkoli in brez dodatnih utemeljitev prekiniti pogodbeno 
razmerje, v kolikor Občina Lendava prekine ali bistveno spremeni pogodbeno razmerje za 
izvajanje javne službe z naročnikom ali pa v primeru, da se podjetje odloči samostojno 
izvajati storitve, kar se definira v medsebojni pogodbi.  
 
Pridržujemo si pravico spremeniti obseg posameznih sklopov. Pridržujemo si pravico do 
izvedbe pogajanj. 
 
 

                                                                Predstojnik naročnika:   
      Jožef Gerenčer  
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VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

 
 
PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI IN ZARADI PREGLEDNOSTI OBVEZNO RAZVRSTITI VSE 
SESTAVNE DELE PONUDBENE DOKUMENTACIJE V NASLEDNJEM VRSTNEM REDU: 
 
 

5. Podatki o ponudniku (OBR-1) 

6. Ponudba (OBR-2) 

7. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev (OBR-3) 

8. Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-4) 
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OBR-1 

Podatki o ponudniku 
 

Firma oziroma ime 
 
 

 

Zakoniti zastopnik 
 

 

Davčna številka 
 

 

Številka transakcijskega računa 
 

 

Matična številka 
 

 

Naslov 
 

 

Številka telefona 
 

 

Številka telefaxa 
 

 

E-pošta za obveščanje ponudnika 
 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 
 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 
 

 
 
 
Datum:___________        Žig in podpis ponudnika 
 



 

 

 

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• Glavna ulica 109, SI-9220 Lendava 

Osnovni kapital: 316.723,00 EUR • Št. reg. vložka: 1/02808/00  • TRR: 02342-0254404513  • Matična številka: 1953524  • ID za DDV: SI 87430401 

  stran  9 

OBR-2 

Ponudnik:_________________________________________________________  
 
NAROČNIK:   Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva 

Glavna ulica 109, 9220 Lendava 
 
 

PONUDBA, št. ____________ 
 
 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 24.12.2015, pod 
številko objave NMV________/2015, predmet »Storitve odvoza odpadkov«, se prijavljamo 
na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za 
izdelavo ponudbe. 
 
Sklop 1: Odvoz ločeno zbrane embalaže 

Opis Cena na enoto 
(EUR) 

Vrednost skupaj 
brez DDV 

DDV Vrednost z DDV 

Odvoz ločeno zbrane 
embalaže  
(z vsemi stroški) 

    

SKUPAJ     

 

Sklop 2: Odvoz ločenih frakcij z ekoloških otokov 

Opis Cena na enoto 
(EUR) 

Vrednost skupaj 
brez DDV 

DDV Vrednost z DDV 

Odvoz kontejnerja 
odpadkov (katerekoli 
frakcije) 

    

SKUPAJ     

 
Sklop 3: Kontejnerski odvoz odpadkov 

Opis Cena na enoto 
(EUR) 

Vrednost skupaj 
brez DDV 

DDV Vrednost z DDV 

Odvoz kontejner 5 m3     

Odvoz kontejner 7 m3     

Odvoz kontejner 
10m3 

    

Press kontejner     

SKUPAJ     
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Ponudbena cena na enoto je fiksna. 
 
 
Datum:___________        Žig in podpis ponudnika 
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OBR-3 

Ponudnik:_________________________________________________________  
 
 
NAROČNIK:   Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva 

Glavna ulica 109, 9220 Lendava 
 
 
 

IZJAVA 
PONUDNIKA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV  

 
 

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 
42. člena ZJN-2. 

2. Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a  člena 
ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS ali 73. člena ZJNPOV. 

3. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 
ali predpisi države naročnika, nimamo zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več.  

4. Da nismo 
- v postopku prisilne poravnave ali da ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
- nismo v stečajnem postopku ali da ni bil podan predlog za začetek stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 
- nismo v postopku prisilnega prenehanja, ali da ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli 
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v 
katerem koli podobnem položaju, 

- nismo bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem, 

- nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno 
napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil, 

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem 
ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij 
nismo zagotovil. 
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5. 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. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 
in resnični. 

 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

• da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 
naročila; 

• da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 
zadnjih treh letih; 

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

 

 

 
 
Datum:___________        Žig in podpis ponudnika 
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OBR-4 

Ponudnik: ___________________________________________________________ 
 
 
NAROČNIK:   Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva 

Glavna ulica 109, 9220 Lendava 
 
 
 

IZJAVO O NEBLOKIRANIH RAČUNIH,  
PLAČILNIH POGOJIH IN  

IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
 
 
Izjavljamo,  
 

- da nimamo blokiranih transakcijskih računov, 
- da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, ki začne teči z dnem prejema pravilno 

izstavljenega računa,  
- da bomo pravočasno, strokovno in kvalitetno izpolnjevali pogodbene obveznosti 
- da imamo poslovanje urejeno v skladu z vsemi predpisi in zahtevami v Republiki 

Sloveniji,  
- da razpolagamo s potrebno opremo in strokovnim kadrom za izvedbo javnega 

naročila,  
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti blaga in 

nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega 
postopa, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti. 

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

 
 
 
 
 
Datum:___________        Žig in podpis ponudnika 
 

 
 


