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II. PONUDBENI DEL  
 
 

Obvezna vsebina ponudbe:  

1. Podatki ponudnika (OBR-1) 

2. Ponudbeni predračun (OBR-2) 

3. Vzorec pogodbe (OBR-3) 

4. Izjave (OBR-4, … OBR-X) 

5. Ovojnica 

 
Ponudniki morajo predložiti in zaradi preglednosti obvezno razvrstiti vse sestavne dele 
ponudbene dokumentacije v naslednjem enakem vrstnem redu, kot so dokumenti 
razporejeni v tej dokumentaciji. 
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1. PODATKI PONUDNIKA (OBR-1) 

 

Naročnik:  
Naročnik: Eko-park d.o.o. Lendava Öko-park Kft Lendva, 

Glavna ulica 109, 9220 Lendava 
Predmet javnega naročila:  Dobava zabojnikov za papir 

Interna št. naročila:  JNMV 6-2016 

 
 
 

Ponudnik:  
Naziv (firma ali ime):  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik:  

Matična številka:  

Davčna številka:   Zavezanec za DDV:    DA        NE 

Številka transakcijskega računa:  

Telefon:  

E-pošta za obveščanje 
ponudnika:  

 

Kontaktna oseba za obveščanje 
ponudnika:  

 

Odgovorna oseba za podpis 
pogodbe:  

 

 

a)  Ponudnik nastopa v skupini gospodarskih subjektov s skupno ponudbo (označite):  

DA  NE 

b) Ponudnik nastopa s podizvajalci (označite):  

DA NE 

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci je potrebno predložiti tudi izpolnjene 

preglednice s podatki podizvajalcev. 
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Preglednica za podizvajalce (če je podizvajalcev več, preglednico po potrebi kopirajte) 

Podizvajalec št. ____:  
Naziv (firma ali ime):  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik:  

Matična številka:  

Davčna številka:   Zavezanec za DDV:    DA        NE 

Številka transakcijskega računa:  

% oddanih del v podizvajanje  
(% od celotne ponudbe):  

 

Opis del oddanih v 
podizvajanje:  

 
 
 
 
 

 

Podizvajalec št. ____:  
Naziv (firma ali ime):  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik:  

Matična številka:  

Davčna številka:   Zavezanec za DDV:    DA        NE 

Številka transakcijskega računa:  

% oddanih del v podizvajanje  
(% od celotne ponudbe):  

 

Opis del oddanih v 
podizvajanje:  
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2. PONUDBENI PREDRAČUN (OBR-2) 

Ponudba velja (najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb) do: __________________ 
 
Varianta 1 (plačilo v 60  dneh po primopredaji): 

Z.št. Opis Število Cena na 
enoto 

Vrednost 
brez DDV 

1. Plastični zabojnik 120 litrov  
(z modrim pokrovom)  

3.000 kom   

2. Plastični zabojnik 240 litrov  
(z modrim pokrovom)  

15 kom   

3. Plastični zabojnik 360 litrov  
(z modrim pokrovom)  

4 kom   

4. Plastični zabojnik s potiskom 770 litrov  
(z modrim pokrovom z odprtino za papir) 

11 kom   

6. Plastični zabojnik 360 litrov  
(z rumenim pokrovom)  

2 kom   

7. Plastični zabojnik s potiskom 770 litrov  
(z rumenim pokrovom) 

13 kom   

9. Modri pokrov z odprtino za papir  
(primeren za 770 l zabojnik) 

8 kom   

10. RFID transponderji 3.053 kom   

11. Distribucija na odjemna mesta območju 
občine Lendava (po seznamu naročnika) 

3.053 kom   

 Vrednost brez DDV:  

 DDV, 22 %:  

 Skupaj vrednost z DDV:  

 
Ponudnik je v ceni zajel vse stroške dobave in servisiranja v garancijskem roku ter ostale 
stroške, ki izhajajo iz zagotavljanja pogojev tega javnega naročila.  
 
Naročnik plača v enkratnem znesku z rokom 60 dni od uspešne primopredaje vseh 
pogodbeno dogovorjenih zabojnikov z vsemi zahtevanimi dodatki ter po izvedeni distribuciji 
in predaji seznamov distribuiranih zabojnikov, po izstavljenem računu dobavitelja. 
 
 
Kraj in datum: __________________________ 

 
Žig in podpis ponudnika 
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Varianta 2 (plačilo v 60 enakih mesečnih obrokih): 

Z.št. Opis Število Cena na 
enoto 

Vrednost 
brez DDV 

1. Plastični zabojnik 120 litrov  
(z modrim pokrovom)  

3.000 kom   

2. Plastični zabojnik 240 litrov  
(z modrim pokrovom)  

15 kom   

3. Plastični zabojnik 360 litrov  
(z modrim pokrovom)  

4 kom   

4. Plastični zabojnik s potiskom 770 litrov  
(z modrim pokrovom z odprtino za papir) 

11 kom   

6. Plastični zabojnik 360 litrov  
(z rumenim pokrovom)  

2 kom   

7. Plastični zabojnik s potiskom 770 litrov  
(z rumenim pokrovom) 

13 kom   

9. Modri pokrov z odprtino za papir  
(primeren za 770 l zabojnik) 

8 kom   

10. RFID transponderji 3.053 kom   

11. Distribucija na odjemna mesta območju 
občine Lendava (po seznamu naročnika) 

3.053 kom   

 Vrednost brez DDV:  

 DDV, 22 %:  

 Skupaj vrednost z DDV:  

 
Ponudnik je v ceni zajel vse stroške dobave in servisiranja v garancijskem roku ter ostale 
stroške, ki izhajajo iz zagotavljanja pogojev tega javnega naročila.  
 
Naročnik plača za dobavljeno blago in storitve v 60-tih (šestdesetih) enakih mesečnih 
obrokih, prvi obrok 30 dni po uspešni primopredaji in zadnji obrok 30.9.2021. 
 
Za uspešno opravljeno dobavo se šteje uspešna primopredaja vseh pogodbeno dogovorjenih 
zabojnikov z vsemi zahtevanimi dodatki ter po izvedeni distribuciji in predaji seznamov 
distribuiranih zabojnikov. 
 
 
Kraj in datum: __________________________ 

 
Žig in podpis ponudnika 
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3. VZOREC POGODBE (OBR-3) 

 
EKO-PARK D.O.O. LENDAVA / ÖKO-PARK KFT. LENDVA, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ID 
za DDV: SI 87430401, matična št. 1953524, ki ga zastopa direktor Jožef GERENČER, (v 
nadaljnjem besedilu: naročnik) 
 
in 
 
___________________________________________________________________________, 
 
ID za DDV _____________, matična št. _________________, ki jo zastopa 
direktor/predsednik uprave __________________________, (v nadaljnjem besedilu: 
izvajalec) 
 
 
sklepata naslednjo 
 
 

POGODBO ZA DOBAVO ZABOJNIKOV ZA PAPIR 

št. _________ 
 
 
I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki uvodoma sporazumno ugotavljata: 

- da je naročnik izvedel postopek javnega naročila za dobavo zabojnikov za papir z 
int.št. JNMV 6-2016; 

- da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik v postopku javnega naročanja za 
dobavo zabojnikov za papir, objava razpisa na Portalu javnih naročil dne _________ s 
številko __________; 

- da naročnik s to pogodbo na osnovi ponudbe z dne _________, št. ________, naroča, 
izvajalec pa prevzema dobavo zabojnikov za papir za potrebe naročnika; 

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

- je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik. 
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II. PREDMET POGODBE 
2. člen 

 
Predmet te pogodbe je dobava zabojnikov za papir z vgrajenimi RFID transponderji in 
pripadajočimi nalepkami za identifikacijo posod, za potrebe naročnika (v nadaljevanju: 
posode) ter distribucija zabojnikov na območju občine Lendava (po seznamu naročnika). 
 

3. člen 
 
Dobavitelj se zavezuje naročilo opraviti strokovno, kvalitetno in skrbno, v skladu z zahtevami 
naročnika, 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. 
 
Dobavitelj 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 naročnika ter ponudbenemu 
predračunu št. ____________ z dne _____________, na podlagi katerega je bil izbran.  
 

4. člen 
 
Predmet zajema dobavo in distribucijo zabojnikov. Distribucija zabojnikov pomeni dostavo 
zabojnikov na naslove uporabnikov po seznamu naročnika:  

- Ponudnik mora ponuditi tudi storitve distribucije zabojnikov na območju občine 

Lendava, in sicer na naslove uporabnikov zabojnikov po seznamu, ki ga izbranemu 

ponudniku preda naročnik (v xls formatu). 

- Vsako odjemno mesto v predanem seznamu naročnika mora prejeti predpisano 

velikost in število zabojnikov z zahtevano opremo (čip, nalepka) 

- Spisek podatkov uporabnikov bo vseboval: šifro in  naslov odjemnega mesta ter vrsto 

odpadka. 

- Izbrani ponudnik mora predložiti vzorec nalepke in terminski plan distribucije 

naročniku v potrditev. Terminski plan mora vsebovati imena naselja in ulice ter 

število zabojnikov za posamezni dan distribucije zabojnikov. 

- Vse pripomočke za izvajanje distribucije si izbrani ponudnik zagotovi sam in 

distribucijo izvede samostojno. Začasno skladišče/prostor za pripravo zabojnikov za 

distribucijo zagotovi naročnik. 

- Ponudnik bo za potrebe distribucije in izdelave nalepk izvajalcu zagotovil seznam 

strank v Excelovi datoteki.  

- Izbrani ponudnik v roku 7 dni po končani distribuciji pripravi podatke s terena v 

Excelovi datoteki, ki jo posreduje naročniku. Excelova datoteka mora naročniku 

omogočati uvoz podatkov v lastno bazo podatkov. Datoteka mora vsebovati šifro in 
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naslov odjemnega mesta, datum dobave zabojnika, številko čipa in pripombe (če 

ustrezno). 

 
 
III. CENA IN PLAČILO 

5. 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 naročnik, 
vgradnja RFID transponderjev). 
 

Z.št. Opis Število Cena na 
enoto 

Vrednost 
brez DDV 

1. Plastični zabojnik 120 litrov  
(z modrim pokrovom)  

3.000 kom   

2. Plastični zabojnik 240 litrov  
(z modrim pokrovom)  

15 kom   

3. Plastični zabojnik 360 litrov  
(z modrim pokrovom)  

4 kom   

4. Plastični zabojnik s potiskom 770 litrov  
(z modrim pokrovom z odprtino za papir) 

11 kom   

6. Plastični zabojnik 360 litrov  
(z rumenim pokrovom)  

2 kom   

7. Plastični zabojnik s potiskom 770 litrov  
(z rumenim pokrovom) 

13 kom   

9. Modri pokrov z odprtino za papir  
(primeren za 770 l zabojnik) 

8 kom   

10. RFID transponderji 3.053 kom   

11. Distribucija na odjemna mesta območju 
občine Lendava (po seznamu naročnika) 

3.053 kom   

 Vrednost brez DDV:  

 DDV, 22 %:  

 Skupaj vrednost z DDV:  

 
Naročnik plača v enkratnem znesku z rokom 60 dni od uspešne primopredaje vseh 
pogodbeno dogovorjenih zabojnikov z vsemi zahtevanimi dodatki ter po izvedeni distribuciji 
in predaji seznamov distribuiranih zabojnikov, po izstavljenem računu dobavitelja. 
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Varianta 2 (v odvisnosti od odločitve naročnika):  
Naročnik plača za dobavljeno blago in storitve v 60-tih (šestedestih) enakih mesečnih 
obrokih, prvi obrok 30 dni po uspešni primopredaji in zadnji obrok 30.9.2021. 
Za uspešno opravljeno dobavo se šteje uspešna primopredaja vseh pogodbeno dogovorjenih 
zabojnikov z vsemi zahtevanimi dodatki ter po izvedeni distribuciji in predaji seznamov 
distribuiranih zabojnikov. 
 
 
IV. DOBAVNI ROK 

6. člen 
 
Dobavitelj se zavezuje, da bo zabojnike dobavil v roku 70 koledarskih dni od dneva podpisa 
pogodbe, vendar najkasneje do 31.08.2016.  
 
Rok dobave se lahko podaljša samo v izjemnem primeru višje sile in ob pisnem soglasju 
naročnika. 
 
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 naročnik prevzem odkloni. Če dobava ne ustreza naročeni 
kakovosti, je dobavitelj dolžan pomanjkljivosti nemudoma odpraviti, sprejeti zavrnjeno 
posodo oziroma jo zamenjati. 
  

7. člen 
 
Pogodbeni stranki soglašata, da je dobava zabojnikov za odpadke na naslovu naročnik, in 
sicer Lendava, Glavna ulica 109, 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 
 

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

 
 

9. člen 
 
Dobavitelj se obvezuje, da bo v garancijskem roku zagotovil strokovno usposobljeno servisno 
službo za zabojnike, ki so predmet te pogodbe. 
 

10. člen 
 
Dobavitelj zagotavlja naročniku odzivni čas v primeru potrebe 48 ur od prejema poziva s 
strani naročnika. 
 
V primeru, da se dobavitelj 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. 
 

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

VI. POOBLAŠČENE OSEBE 
12. člen 

 
S strani naročnika je pooblaščena oseba za reševanje vseh vprašanj v zvezi s to pogodbo 
__________________. S strani dobavitelja je pooblaščena oseba po tej pogodbi 
_______________________, ki je tudi odgovorna oseba za izvedbo naročila po tej pogodbi. 
 
 
VII. PRAVICA NAROČNIKA 

13. člen 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči blaga v celotnem obsegu tega javnega naročila. 
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VIII. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 
14. člen 

 
Dobavitelj se zavezuje, da bo naročniku ob prevzemu izročil vse potrebne podatke in 
dokumentacijo, ki je potrebna za uporabo zabojnikov. 
 

15. člen 
 
Garancijski rok za predmet javnega naročila ne sme biti krajši od 5 let od dneva prevzema 
blaga. Ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti menico z menično izjavo za obdobje 5 
let (do izteka garancijskega roka)  
 

16. člen 
 
Dobavitelj 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 dobavitelja ima naročnik 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. 
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XI. OSTALE DOLOČBE 
19. člen 

 
Pogodbo se prekine v primeru: 

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

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

- če dobavitelj ne upošteva reklamacij s strani naročnika, 
- če dobavitelj 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 naročniku 
predloženo sredstvo zavarovanja v skladu drugim odstavkom 13. člena te pogodbe. Pogodba 
je sestavljena v štirih enakih izvodih, za vsako stranko po dva izvoda. 
 
 
Datum: _______________                 Datum: ________________ 
 
 
IZVAJALEC:       NAROČNIK:   
        Eko-park d.o.o. Lendava /  

Öko-park kft. Lendva 
        Jožef Gerenčer, direktor   



 
 Tel: 02 577 62 86 | Fax: 02 577 62 84 | info@eko-park.si | 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  13 

4. IZJAVE  

 
IZJAVA (OBR-4):  IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 
IZJAVA (OBR-5):  IZJAVA O REFERENCAH 
 
IZJAVA (OBR-6):  REFERENČNO POTRDILO 
 
IZJAVA (OBR-7):  IZJAVA O REFERENCAH 
 
IZJAVA (OBR-8):  REFERENČNO POTRDILO 
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IZJAVA (OBR-4) 
 
IZPOLNJEVANJE POGOJEV IN POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
Izjavljamo: 

- da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) nismo bili 
pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. člena 
ZJN-3, 

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje 
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami, 

- da izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski 
subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če vrednost teh neplačanih 
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več ali če na dan 
oddaje ponudbe nismo imeli predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe, 

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno 
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 
države ni bila dvakrat ali večkrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za 
delo, 

- da bomo izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja tudi v primeru, če se 
je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali 
prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazalo precejšnje ali stalne 
pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik 
predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino 
ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.  

- da smo seznanjeni, da nas bo naročnik izključil iz postopka, če se izkaže, da je pred ali 
med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena 
dejanja v enem od položajev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. 
Naročnik pa lahko kadar koli v postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, 
da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali 
neizvedena dejanja v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 
Pri _____________________________________________________________ 
   (organ, pri katerem je gospodarski subjekt registriran) 
 
smo registrirani za naslednje dejavnosti, ki jih prevzemamo v ponudbi: 
 
1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 
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3. ______________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________ 

 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

1. da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje iz razpisne dokumentacije in 
popisov za izvedbo javnega naročila; 

2. da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti oz. obveznosti iz okvirnega 
sporazuma iz prejšnjih pogodb oz. okvirnih sporazumov sklenjenih v zadnjih treh 
letih. V primeru, da naročnik ugotovi, da je izjava neresnična, nas izloči iz postopka 
oddaje javnega naročila. 

 
Izjavljamo, da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo 
prevzemamo v ponudbi ter da smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se 
vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. 
 
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, 
da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem 
dovoljenju ali članstvu. 
 
  
POSREDOVANJE PODATKOV 
 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši 
ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, 
le temu posredoval podatke o:  
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih 

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 
 
 
NEBLOKIRANI RAČUNI IN PLAČILNI POGOJI 
 
Izjavljamo, 

- da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje: da na dan oddaje ponudbe 
nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom 
za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več 
kot 30 zaporednih delovnih dni; 

- da nudimo:  
o najmanj šestdeset (60) dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema 

pravilno izstavljene fakture in 
o plačilo v 60 enakih mesečnih obrokih. 
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IZPOLNJEVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI, ZMOGLJIVOSTI IN UPOŠTEVANJE PREDPISOV 
 
Izjavljamo, 

- da smo tehnično in strokovno usposobljeni za izvedbo javnega naročila, 
- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti storitev in 

nespoštovanja drugih določil pogodbe, 
- da smo v zadnjih treh (3) letih pred objavo javnega naročila na področju EU izvedli 

vsaj 1 podobno dobavo in distribucijo zabojnikov za odpadke v vrednosti najmanj 
50.000,00 EUR na področju EU, 

- da bomo pred podpisom pogodbe, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, 
sklenili zavarovanje odgovornosti iz dejavnosti ter zavarovanje odgovornosti do 
tretjih oseb, 

- da razpolagamo s strokovnim kadrom, finančnimi zmogljivostmi in opremo za izvedbo 
javnega naročila.  

 
 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem izpolnjevanje vseh 
navedenih pogojev. 
 
 
 
 
 
 
Datum: _____________  Žig in podpis ponudnika 
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IZJAVA O REFERENCAH (OBR-5) 
 
 
Kot ponudnik izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih na področju EU izvedli vsaj 1 podoben 

projekt v vrednosti vsaj 50.000,00 EUR (brez DDV), in sicer pri naslednjem naročniku: 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Kot primerljiv projekt šteje: 

- dobava zabojnikov za odpadke (iz visokokakovostnega polietilena in narejenih 

skladno z evropskim normativom EN 840 1-6, odpornih na kemikalije, mehanske 

udarce in vremenske spremembe (-30oC do +80oC) in UV žarke. Z vročim tiskom 

potiskani. Zabojniki z vgrajenimi transponderji RFID).  

 

 

 

Datum:__________________     Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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REFERENČNO POTRDILO (OBR-6) 

 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  
(naziv)     ______________________________________________  

(naslov)    ______________________________________________  

kot naročnik, potrjujemo, da je dobavitelj  

(naziv)     ______________________________________________  

(naslov)    ______________________________________________  

 

v letu 20_____ za nas izvedel projekt dobave zabojnikov za odpadke v vrednosti 

_________________ EUR. 

 

Kot primerljiv projekt šteje: 

- dobava zabojnikov za odpadke (iz visokokakovostnega polietilena in narejenih 

skladno z evropskim normativom EN 840 1-6, odpornih na kemikalije, mehanske 

udarce in vremenske spremembe (-30oC do +80oC) in UV žarke.  

- Zabojniki z vročim tiskom potiskani.  

- Zabojniki z vgrajenimi transponderji RFID).  

 

Potrdilo izdajamo na zahtevo ponudnika za prijavo na javno naročilo z oznako ___________, 

katerega predmet je dobava zabojnikov za papir.  

 

Za preveritev resničnosti tega potrdila, lahko naročnik kontaktira naslednjo osebo  

______________________________, tel. št. _________________________________ .  

 

 

Datum:__________________     Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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IZJAVA O REFERENCAH (OBR-7) 
 
 
Kot ponudnik izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih na področju EU izvedli vsaj 1 podoben 

projekt distribucije zabojnikov v velikosti najmanj 2.500 odjemnih mest, in sicer pri 

naslednjem naročniku: 

 

 ___________________________________________________________________________ 

 

Kot primerljiv projekt šteje: 

- distribucija zabojnikov na naslove uporabnikov za odpadke za najmanj 2.500 

odjemnih mest 

 

 

 

Datum:__________________     Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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REFERENČNO POTRDILO (OBR-8) 

 
 
Podpisani izdajatelj potrdila  
(naziv)     ______________________________________________  

(naslov)    ______________________________________________  

kot naročnik, potrjujemo, da je dobavitelj  

(naziv)     ______________________________________________  

(naslov)    ______________________________________________  

 

v letu 20_____ za nas izvedel projekt distribucije zabojnikov na naslove uporabnikov za 

odpadke za ____________ odjemnih mest. 

 

Kot primerljiv projekt šteje: 

-  distribucija zabojnikov na naslove uporabnikov za odpadke za najmanj 2.500 

odjemnih mest 

 

Potrdilo izdajamo na zahtevo ponudnika za prijavo na javno naročilo z oznako ___________, 

katerega predmet je dobava zabojnikov za papir.  

 

Za preveritev resničnosti tega potrdila, lahko naročnik kontaktira naslednjo osebo  

______________________________, tel. št. _________________________________ .  

 

 

Datum:__________________     Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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5. OVOJNICA 
 

POŠILJATELJ: 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREJEMNIK: 

 

Eko-park d.o.o. Lendava 
Öko-park kft. Lendva 
Glavna ulica 109 
 
9220 Lendava 

      
 

Označi: 
Ponudba 

Sprememba 

Umik 

»NE ODPIRAJ – PONUDBA« 

Za javni razpis: 
»Dobava zabojnikov za papir« 

(izpolni naročnik) 
 
Datum in ura prispetja:  
 
Način prispetja:  
 
Zaporedna številka prispelosti:  
 
Podpis prevzemnika:  
 
 

 


