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VSEBINA:   

 
A) Povabilo k oddaji ponudbe 

B) Navodila udeležencem za izdelavo prijave   

 
Obrazci: 
 
1. Obrazec predračun in ponudba (OBR-1, PONUDBA); 

2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2); 

3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem  
za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1) 
 

4. Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3); 

5. Obrazec seznama referenc ( OBR-4); 

6. Obrazec referenčnega potrdila (OBR-4.1); 

7. Obrazec izjave o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev (OBR-5); 

8. Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6); 

9. Obrazec vzorca pogodbe (OBR-7); 

10. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8); 

11. Obrazec garancije za dobro izvedbo posla ( OBR-9). 

12. Obrazec sporazuma o skupnih določilih, ukrepih, normativih in organizaciji varnosti in zdravja pri 

delu, ter o pravicah in obveznostih izvajalcev del na skupnem delovišču ( OBR-10). 
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A) POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 

Na podlagi 47. člena ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) (v nadaljevanju ZJN-3), družba EKO-
PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, ki jo zastopa 
direktor Jožef Gerenčer (v nadaljevanju naročnik), vabi ponudnike, da oddajo ponudbo v skladu s 
to razpisno dokumentacijo na osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila male vrednosti za 
letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v občini Lendava. 

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet 
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega 
naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 

 
ROK ZA ODDAJO PONUDBE JE 07.10.2019 DO 09.00 URE.   

 
Ponudnik odda ponudbo preko spletne aplikacije Ministrstva za javno upravo, ki je dosegljiva na spletnem 
naslovu https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualna_javna_narocila.xhtml 
 
Ponudnik v aplikaciji izbere predmetno javno naročilo in prične z oddajo ponudbe tako, da klikne na 
»sodeluj na javnem naročilu«. 
 
OPOZORILO: 
Naročnik ponudbe, ki bodo prispele na drugačen način (npr. po pošti ipd.) ne bo upošteval. Tudi v primeru, 
da jih bo naročnik sprejel v svoje vložišče, jih bo nato neodprte vrnil ponudnikom. 
 
 

ODPIRANJE PONUDB 
 

Javno odpiranje ponudb bo dne 07.10.2019  ob 09.01 uri in sicer v aplikaciji Ministrstva za javno upravo.  
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B) NAVODILA UDELEŽENCEM ZA IZDELAVO PRIJAVE 
 

I. SPLOŠNO O RAZPISU 
 

1.1 Vrsta postopka 
 

1. člen 
 
Naročnik bo to javno naročilo oddal po postopku naročila male vrednosti  in predpisov, ki urejajo področje 
predmeta javnega naročila in v skladu s to razpisno dokumentacijo. 

 

1.2 Opis predmeta naročila 

 
2. člen 

 
Predmet naročila zajema letno in zimsko vzdrževanje občinskih cest v Občini Lendava za obdobje treh let. 
Javno naročilo je razdeljeno na naslednje sklope: 
 

 SKLOP 1 ( letno in  zimsko vzdrževanje občinskih cest v Občini Lendava); 
 SKLOP 2 ( zimsko vzdrževanje gričevnatih in nižinskih cest in stez na območju Dolga Vas, 

Lendavske Gorice, Dolgovaške Gorice, Mostje, Genterovci); 
 SKLOP 3 (zimsko vzdrževanje gričevnatih in nižinskih cest na območju Čentiba, Dolina, Pince, 

Gornji in Dolnji Lakoš); 
 SKLOP 4 (zimsko vzdrževanje cest, stez in pločnikov na območju Lendava-Kolodvorska ulica, 

Mlinska ulica, Župančičeva ulica, železniška postaja; Kapca, Kot , Hotiza, Gaberje) 
 SKLOP 5  (zimsko vzdrževanje pločnikov na relaciji Dolnji Lakoš – Gaberje, Hotiza-Ložič, Lipa-

Trimlini, Kapca) 
 

Ponudniki morajo oddati ponudbo za sklop 1,  ostale sklope je naročnik izločil na podlagi 5. odstavka 73. 
člena ZJN-3. 

 

Vzdrževanje občinskih cest za SKLOP 1 zajema: 
 

 čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,5 m3/m; 

 izkop zasutih jarkov - strojno 0,5-0,75 m3/m; 

 košnja trave v cestnem svetu – strojno; 

 popravilo bankin - strojno z grederjem; 

 gramoziranje makadamskih vozišč ; 

 zalivanje asfaltnih razpok; 

 izgradnja asfaltnih muld (širine 0,3 - 0,5 m) za zagotovitev odvajanja meteornih voda; 
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 AC 11 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, 
vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem-valjanjem ( v debelini do 5 cm 
za območja do 200 m2); 

 AC 8 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, 
vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem-valjanjem ( v debelini do 4 cm 
za območja do 200 m2); 

 strojno rezkanje obstoječega asfalta; 

 pobrizg z emulzijo; 

 pluženje cest; 

 pluženje in posipavanje cest; 

 posipavanje cest. 

 
Obračun cen se vrši po dejanskih količinah iz predračuna. Ponudbene cene morajo v okviru letnega 
vzdrževanja cest vsebovati stroške odvoza trave, zemlje in ostalega odpadnega materiala na deponijo, 
morebitna pripravljalna dela (zapore cest itd.) in vgradnega materiala. Pri izvajanju zimske službe cena na 
enoto vsebuje vse stroške izvajalca. 
 
Za izvajanje zimske službe zagotavlja naročnik posipni material na deponijo izvajalca. 
 
Izvajalec mora zagotavljati 24 urno dosegljivost in izvedbo v 30 minutah od prejetega naročila v okviru 
izvajanja zimske službe. V okviru izvajanja letnega vzdrževanja cest mora ponudnik zagotavljati izvedbo v 
roku 72 ur od prejema naročila.  
 
 
Z najugodnejšim ponudnikom se sklene pogodbeno razmerje za obdobje 3 let. 
 

3. člen 

1.3 Veljavnost ponudbe 
 

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe. 
 

1.4 Pojasnila in dopolnitev razpisne dokumentacije 

 
4. člen 

 
Ponudniki lahko preko portala javnih naročil zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo prijave. 
Naročnik bo najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb posredoval pisni odgovor preko 
spletnega portala javnih naročil in zagotovil dodatne informacije v zvezi s specifikacijami in vse 
dodatne dokumente. 
 
Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega 
se, skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi 
spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej 



  

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

TEL.: +386 (0)2 577 62 86    E-MAIL: info@eko-park.si 
FAX: +386 (0)2 577 62 84            :   www.eko-park.si 

 

6 
 

dokumentaciji. 
 
Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe, spremeniti 
ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Tovrstne spremembe in dopolnitve se 
objavijo na ali preko portalu javnih naročil. V kolikor bodo spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni 
dostopna preko portala javnih naročil, bo v objavi pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko 
pridobijo takšno dokumentacijo. 
 
Spremembe in dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na portal 
javnih naročil.  
 
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila šest dni ali manj 
pred rokom, določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno 
podaljšal rok za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko portala javnih 
naročil.  
 
Vsak izdan dodatek postane del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, prav tako pojasnila, ki 
jih poda naročnik ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na portalu javnih naročil. 
 
Sestanka s ponudniki ne bo. 
 

1.5 Sodelovanje na razpisu 

5. člen 
 

Na razpis se lahko prijavi vsak gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz te razpisne dokumentacije.  
 
Kot ponudnik lahko na tako razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba (gospodarski subjekt), ki 
ima registrirano dejavnost, ki je predmet razpisa, jo prevzema v ponudbi in ima za opravljanje te 
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. 
 
A) Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam 
izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z zmogljivostmi in 
znanji, ki jih ima v celoti prevzema izvedbo naročila.  
 
B) Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti 
pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in 
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila.  
 
Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora vsebovati: 

 
 navedbo vseh partnerjev v skupni (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična 

številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),  

 pooblastilo vodilnemu partnerju (nosilcu) v skupini,  

 neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,  

 področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupni ponudbi in delež vsakega partnerja 
v skupni ponudbi v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi,  

 način plačila preko vodilnega partnerja ali vsakemu partnerju posebej,  
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 izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije  
 določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupni,  

 reševanje sporov med partnerji v skupini,  

 druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,  

 rok veljavnosti pravnega akta,  

 pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev 
v skupini.  

 
Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik  obstoj izključitvenih 
pogojev iz 75. člena ZJN-3 ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa 
za vse gospodarske subjekte skupaj. 
 
Pogoje v zvezi z izpolnjevanjem tehničnih in strokovnih zahtev lahko ponudniki v skupni ponudbi 
izpolnjujejo kumulativno.  
 
C) Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri skupaj s ponudnikom nastopajo tudi drugi ponudniki, 
kot podizvajalci. V razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo javnega naročila.  
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje ( 
OBR-6), 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev (OBR-6), 
 izpolnjen obrazec (OBR-2) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, 
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (OBR-6). 

 
Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno 
vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 
primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naslednje 
podatke in dokumente: 

 
 navesti firmo/ime in sedež/naslov novega podizvajalca ter del javnega naročila, ki ga namerava 

oddati v podizvajanje temu subjektu;  

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih novo predlaganih podizvajalcev; 

  izpolnjen obrazec (OBR2) teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ali dokazila o neobstoju 
razlogov za izključitev ter izpolnjevanju pogojev ter  

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

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



  

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

TEL.: +386 (0)2 577 62 86    E-MAIL: info@eko-park.si 
FAX: +386 (0)2 577 62 84            :   www.eko-park.si 

 

8 
 

ponudnik izvajal predmetno javno naročilo s podizvajalcem, in bo ta  zahteval neposredno plačilo mora: 
 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 

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

 
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo vseh podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil 
neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno 
povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu z navedeno zahtevo, je 
naročnik na podlagi sedmega odstavka 94. člena ZJN-3, Državni revizijski komisiji dolžan podati 
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  
 
Če se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, podatki o podizvajalcih niso sestavni del 
pogodbe, zaradi česar se pogodba o izvedbi javnega naročanja ne bo spreminjala, v kolikor ne pride do 
neposrednih plačil kakšnemu od na novo priglašenih podizvajalcev. 

1.6 Pravilna prijava 

6. člen 
 

Prijava mora biti v celoti izpolnjena v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. Pogoje za 
sodelovanje ponudnika bo naročnik presojal na podlagi dokumentov, dokazil in podatkov iz prijave, 
katero bo udeleženec posredoval naročniku v skladu in na način določen s temi navodili. 
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 Če je 
ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.  
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo 
odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto 
uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu 
ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika1). Z oddajo ponudbe je le-ta 
zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred 
potekom roka za oddajo ponudb. 
 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 
https://ejn.gov.si/eJN2  najkasneje do roka za oddajo ponudb.  
  
Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom 
»ODDANO«.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
 

 
1 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631) 
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Ponudba mora vsebovati izpolnjene in potrjene najmanj naslednje obrazce in dokumente: 
 

 
1. Obrazec predračun in ponudba (OBR-1 in PONUDBA); 

2. Obrazec izjave o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2); 

3. Obrazec pooblastila osebe, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem  za pridobitev osebnih podatkov (OBR-2.1) 
 

4. Obrazec o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje ( OBR-3); 

5. Obrazec seznama referenc ( OBR-4); 

6. Obrazec referenčnega potrdila (OBR-4.1); 

7. Obrazec izjave o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev (OBR-5); 

8. Obrazec seznama kadrov (OBR-5.1); 

9. Obrazec seznama delovnih strojev, opreme in skladiščnih prostorov (OBR-5.2); 

10. Obrazec podizvajalcev v ponudbi (OBR-6), če ponudnik nastopa s podizvajalci; 

11. Obrazec vzorca pogodbe (OBR-7) 

12. Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-8); 

 

Obrazci se priložijo v .pdf obliki ali drugem ustreznem formatu. 
 
 

1.7 Pogoji za priznanje sposobnosti  
 

7. člen 
 

RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 
Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo razlogi 
za izključitev določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu ZJN-3. 
Neobstoj izključitvenih razlogov ponudnik dokazuje z izpolnjenim (OBR-2) obrazcem.  
 
Neobstoj razlogov za izključitev morajo izkazati naslednji gospodarski subjekti:  

 ponudnik;  
 vsi partnerji v skupni ponudbi;  
 vsi podizvajalci, ne glede na fazo izvedbe javnega naročila, v kateri se vključijo v izvedbo 

javnega naročila;  
 če ponudnik v skladu z 81. členom ZJN-3 uporablja zmogljivosti drugih subjektov, subjekti, 

katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.  
 
Poleg tega obrazec (OBR-2) vključuje tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in 
brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.  
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1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje 
ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 
 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci.  
 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2). 
Oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika oz. oseba, ki ima 
pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor predloži izpolnjen in podpisan obrazec (OBR-2.1). 
 

2. Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 
v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih 
obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 ali več EUR.  
Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz te točke tudi, če na dan oddaje 
ponudbe nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega 
razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe. 
 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 
 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2). 
 

3. Če je gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz 
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z 
negativnimi referencami iz 110. člena ZJN-3. 
 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 
 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2). 
 

4. Če je gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb, bila 
s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali 
tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.  
 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 
 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 
podpisanega obrazca »Izjava o neobstoju izključitvenih razlogov in pooblastilo (OBR-2). 
 
USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 
 

5. Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega 
naročila. 
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Gospodarski subjekt mora biti registriran za opravljanje dejavnosti in biti vpisan 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 v postopku za oddajo javnega 
naročila predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.  
 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 
 
Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 
podpisanega obrazca »Izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3). 
 
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v RS, morajo predložiti potrdilo ter ustrezno 
dovoljenje. Če država, v kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov, lahko gospodarski subjekt predloži zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo 
izjavo zakonitega zastopnika.  
 
 
EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ 
 

6. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe ni imel blokiranih 
transakcijskih računov pri bankah. 

 
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev, v primeru, da 
gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci, morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 

 

Ponudnik/partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja z izpolnitvijo obrazca »Izjava o 
izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev« (OBR-5). 
 
Naročnik lahko od gospodarskega subjekta  zahteva  predložitev BON-1 ali BON-2 obrazca, ki ni 
starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da gospodarski subjekt v 
zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe ni imel blokiranih transakcijskih računov oz. 
potrdila vseh bank, ki vodijo TRR gospodarskega subjekta, ki niso starejša od 30 dni od roka za 
oddajo ponudbe in iz katerih je razvidno, da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih ni imel 
blokiranih transakcijskih računov. 

 
 
TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST 
 

7. Gospodarski je v zadnjih treh (3) letih uspešno najmanj eno storitev, ki je  istovrstna predmetu 
javnega naročila naročnikom iz držav članic EU, pri čemer je vrednost posameznega posla 
znotraj enega leta znašala najmanj 20.000,00 brez DDV.  
Kot istovrsten bo naročnik upošteval posel v višini najmanj 20.000,00 EUR brez DDV, ki zajema 
letno in zimsko vzdrževanje cest v obdobju enega leta. 
 
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru,da ponudnik 
sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjujejo skupaj s podizvajalci. 
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Ponudnik /partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 
podpisanega obrazca »Seznam referenc (OBR-4) in Referenčno potrdilo (OBR-4.1)«. 
 
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj. V primeru,da ponudnik 
sodeluje s podizvajalci, lahko pogoj izpolnjujejo skupaj s podizvajalci. 
 
Ponudnik /partner/podizvajalec potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in 
podpisanega obrazca »Seznam referenc (OBR-4) in Referenčno potrdilo (OBR-4.1)«. 
 

8. Gospodarski subjekt izpolnjuje splošne, tehnične in strokovne pogoje. Gospodarski subjekt v 
celoti izkazuje izpolnjevanje pogojev, ki so navedeni na obrazcu OBR-5, OBR-5.1, OBR-5.2). 
 
Ponudnik potrdi izpolnjevanje tega pogoja s predložitvijo izpolnjenega in podpisanega obrazca 
»Izjava o izpolnjevanju splošnih, tehničnih in strokovnih pogojev« (OBR-5), Seznam kadrov (OBR-
5.1); Seznam delovnih strojev, opreme in skladiščnih prostorov (OBR-5.2)« 
 
Naročnik lahko od najugodnejšega ponudnika naknadno še dodatno zahteva, da mu predloži 
ustrezna dokazila za dokazovanje navedenih pogojev. Pri tem se upoštevajo dokazila ponudnika, 
njegovega partnerja v skupni ponudbi ali njegovega podizvajalca. 
 
OSTALO 
 

9. gospodarski subjekt bo predložil podatke o podizvajalcih, če nastopa s podizvajalci; 
 
Ponudnik predloži izpolnjen in podpisan obrazec » Izjava o podizvajalcih« (OBR-6). 
 

10. gospodarski subjekt bo predložil izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe; 
 
Ponudnik predloži izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe (OBR-7). 
 

11. gospodarski subjekt bo predložil izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 
ponudnika. 
 
Ponudnik predloži izpolnjeno izjavo o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika (OBR-
8). 

 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje 
iz tega člena in predložili ustrezna dokazila. 
 
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno 
naročilo, zahteval, da skladno s 77. členom ZJN-3 predloži najnovejša dokazila. 
Listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana listina za določeno obdobje oz. 
listina določene starosti. Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, 
razen kadar je za posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva 
predložitev originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij. 
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin, če 
izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu ponudb). V tem 
primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi vse listine za 
dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz. dokazil ne bo dostavil 
pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z zahtevami naročnika, bo 
naročnik njegovo ponudbo kot nedopustno izločil. 
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V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevanih 
dokumentov, ker država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov ali če ti 
dokumenti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega in b) točke 
šestega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo 
prič ali zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, 
notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik 
svoj sedež. 
 
Kadar ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v obrazcu ponudbe  (OBR-1) navesti svojega 
pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v 
nadaljevanju: ZUP). V kolikor to ne bo storil, mu bo, v skladu z ZUP, po uradni dolžnosti postavljen 
pooblaščenec za vročitve. 
 

1.8 Zaupnost 
 

8. člen 
 
Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost, 
označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, in sicer v zgornjem desnem kotu 
vsake posamezne strani ali na drug, jasno viden način. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v 
ponudbi, mora biti ta del podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali 
»POSLOVNA SKRIVNOST«. Naročnik ponudnike opozarja, da po oddaji ponudbe ponudbene 
dokumentacije ne bo več mogoče označevati z oznako poslovne skrivnosti.  
 
Med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, ki so v skladu z določbo drugega 
odstavka 35. člena ZJN-3, javni. To so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz 
te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti 
podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

1.9 Jezik  

9. člen 
 
Vsi dokumenti, dokazila in podatki v prijavi morajo biti napisani v slovenskem jeziku.  
Za presojo spornih vprašanj se vedno uporablja ponudba v slovenskem jeziku. 
 

1.10 Rok za predložitev prijav  

10. člen  
 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 07.10.2019  do 9.00 ure. 

 

1.11 Stroški priprave prijave  

11. člen  
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Udeleženec nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo prijave. 
 
 

1.12  Izločitev prijav  

12. člen  
 

Naročnik bo izločil vse prijave, ki ne bodo skladne z zahtevami in pogoji iz te razpisne dokumentacije 
ter prijave ponudnikov pri katerih bodo obstajali razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3. 
 

1.13 Zavarovanja  

13. člen  
 

Najugodnejši ponudnik bo naročniku kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti izročil izvršnico. 

 

1.14 Merilo za izbiro  
 

14. člen  
 
 
Merilo za izbor izvajalca je, ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev, ekonomsko najugodnejša 
ponudba za sklop1. 
 
Ekonomsko najugodnejša je ponudba, ki dobi najvišje število točk na podlagi naslednjega izračuna: 
 
(T) = (ponujeni popust na skupno ponudbeno ceno/najvišji ponujeni popust na skupno ponudbeno 
ceno) * 100 točk 
 
Navedeni popust v predračunu mora biti zapisan na 2 decimalki. 
 
Ekonomsko najugodnejši ponudnik lahko prejme največ 100 točk. 
 
 
 

1.15 Izbira v primeru enakih najugodnejših ponudb  

 
15. člen  
 

V primeru, da bosta najmanj dva ponudnika dosegla isto število točk, bo imela prednost ponudba 
ponudnika, ki je predložil več referenc. 

1.16 Javno odpiranje ponudb  
 

16. člen  
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Odpiranje ponudb je javno.  
 
Odpiranje poteka na način, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno 
odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene ter 
omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. 

 

1.17 Variante  

17. člen  
 

Variantne prijave in ponudbe niso dopustne in ne bodo upoštevane.  
 

1.18 Pogodba 
 

18. člen  
 

Izbran ponudnik je dolžan podpisati pogodbe v roku 8 dni po prejemu le-te, sicer bo naročnik menil, da 
z naročnikom posla ne želi skleniti.  

 

1.19 Ustavitev postopka, zavrnitev ponudb in odstop od izvedbe oddaje naročila 
 

19. člen  
 

Naročnik lahko v skladu s 1. odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi 
postopek oddaje javnega naročila.  
Naročnik lahko v skladu s 5. odstavkom 90. člena ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za 
odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno 
odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko 
izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, 
zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.  
Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik v skladu z 8. odstavkom 90. 
člena ZJN-3, do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz 
utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih 
sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe 
posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni 
mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. Če 
naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene pogodbe o izvedbi 
javnega naročila ali okvirnega sporazuma, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od 
izvedbe javnega naročila, pisno obvesti ponudnike.  
 

1.20 Protikorupcijsko obvestilo 
 

20. člen  
 
Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za 
posledico izločitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve strokovne 
komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej 
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določila izbor določene ponudbe.  
 
V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi 
lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.  
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske 
komisije 

1.21 Pravno varstvo 
 

21. člen  
 

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v 
postopkih javnega naročanja Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, 
št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes 
za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi 
ravnanja naročnika, ki se v revizijskem zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev 
naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 

 
Podrobnejša navodila za uveljavljanje pravnega varstva so dostopna na spletni strani 
http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo . 
 
 

C) OBRAZCI IN PRILOGE:
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OBR-1 
 Naročnik:   
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva 

P R E D R A Č U N2 
LETNO IN ZIMSKO VZDRŽEVANJE CEST 

Opis Enota Količina /letna 
cena na enoto v 

EUR   
vrednost skupaj 

brez DDV 
DDV % Vrednost z DDV 

 
Čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,5 m3/m 

m1 1.500 5,776 8.664,00 9,5 9.487,08 

 
Izkop zasutih jarkov - strojno 0,5-0,75 m3/m 

m1 250 9,1675 2.291,88 22 2.796,09 

 
Košnja trave v cestnem svetu – strojno 

m2 180.000 0,038 6.840,00 9,5 7.489,80 

 
Popravilo bankin - strojno z grederjem 

m1 5.000 0,5415 2.707,50 22 3.303,15 

 
Gramoziranje makadamskih vozišč 

m3 400 27,36 10.944,00 22 13.351,68 

 
Zalivanje asfaltnih razpok 

m1 500 3,8 1.900,00 22 2.318,00 

Izgradnja asfaltnih muld (širine 0,3 - 0,5 m) za zagotovitev odvodnje 
meteornih voda 

m1 100 23,845 2.384,50 22 2.909,09 

AC 11 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s 
tovornim vozilom, vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem 

valjanjem ( v debelini do 5 cm za območja do 200 m2) 
m2 150 24,7 3.705,00 22 4.520,10 

AC 8 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s 
tovornim vozilom, vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem 

valjanjem ( v debelini do 4 cm za območja do 200 m2) 
m2 150 24,7475 3.712,13 22 4.528,79 

Strojno rezkanje obstoječega asfalta m2 150 3,8 570,00 22 695,40 

Pobrizg z emulzijo m2 150 0,9975 149,63 22 182,54 

 
2 V cenah  so zajeta vsa pripravljalna in druga dela (odvoz izkopanega materiala na deponijo, nivelacije,  zapore cest, material…..). Posipni material za ZS zagotavlja naročnik. 

Ponudnik:  
Naslov:  
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Pluženje cest 

km 30 17,575 527,25 9,5 577,34 

 
Pluženje in posipavanje cest 

km 30 36,575 1.097,25 9,5 1.201,49 

Posipavanje cest km 30 35,625 1.068,75 9,5 1.170,28 

 
 
 

 
SKUPAJ NA 

1 LETO 

 
46.561,89 

 
 

 
54.530,83 

 

  VIŠINA POPUSTA v % 
 
 
 

  

  
SKUPAJ NA 

1 LETO S POPUSTOM 

 
 
 

  

  SKUPAJ NA 3 LETA S POPUSTOM 
 
 
 

  

 
 
 
Ponudba velja do:______________ (najmanj 90 dni od dneva poteka roka za oddajo ponudbe). 
 
OPOMBA:Ponudnik mora izpolniti vse osenčene postavke v predračunu. 
 
 
 
 

Kraj in datum:      
   MP  Ponudnik: 
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OBR-1 

PONUDBA  

ŠT._______________ 

 

Na podlagi obvestila o javnem naročilu objavljenega na Portalu javnih naročil, 

»_______________________________________________________________« z dne _________, pod št. 

objave ________________________________ se prijavljamo na vaše obvestilo o javnem naročilu in 

prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

Na predmetno javno naročilo se prijavljamo (ustrezno obkrožite): 

o samostojno 

o s skupno ponudbo 

o s podizvajalci 

 
2. Podatki o gospodarskem subjektu: 
Firma oz. ime: 
 

Zakoniti zastopnik: 
 

Davčna številka in pristojna finančna uprava: 
 

Številka transakcijskega računa: 
 

Matična številka: 
 

Naslov: 
 

Številka telefona: 
 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: 
 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: 
 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 
 

 

Ponudnik spada v kategorijo mikro, malih ali srednjih podjetij: ( ustrezno obkrožite) 

 DA 
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 NE 

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:  

Št. Firma partnerja v skupni ponudbi 

1  

2  

3  

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod točko 2 in 
izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).  
 

4. Nastopanje s podizvajalci 
 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti: 
 

 obrazec Podizvajalci v ponudbi (OBR-6) in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec 
zahteva neposredno plačilo). 

 

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, zgoraj navedenih dokazil ni potrebno predložiti. 

 

Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca(-ko) za vročitve, v skladu z 
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-uradno prečiščeno besedilo, 
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP): 
 
 
naziv pooblaščenca za vročanje: 

 

 
naslov pooblaščenca za vročanje: 

 

 
kontaktna oseba: 

 

 
elektronski naslov kontaktne osebe: 

 

 
telefon kontaktne osebe: 

 

 

 

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-2 

 

Ponudnik/partner/podizvajalec: 

________________________________________________________________________________ 

 

Matična številka: ________________ 

 

 

IZJAVA O NEOBSTOJU IZKLJUČITVENIH RAZLOGOV IN POOBLASTILO 
 
 
 

V zvezi z javnim naročilom »VZDRŽEVANJE CEST» izjavljamo, da 
 
 
 
 ne obstajajo razlogi za izključitev, ki so določeni v prvem, drugem in četrtem odstavku 75. členu 

ZJN-3; 
 

 s podpisom te izjave pooblaščamo naročnika EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. 
Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj 
navedenih pogojev iz uradnih evidenc ter podajamo soglasje za pridobitev osebnih podatkov v zvezi 
z izpolnjevanjem teh pogojev. 

 
 
 
Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ter 
nosilcev javnih pooblastil, si naročnik pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izpolnjevanju 
pogojev ali izjave podane pred pravosodnim oziroma upravnim organom, notarjem, ter pristojnim organom 
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. 
 

 

 

 

Datum: ____________________                                                           Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-2.1 
 

 
POOBLASTILO OSEBE, KI JE ČLANICA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI 
NADZORNEGA ORGANA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMA POOBLASTILA ZA 
NJEGOVO ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM  ZA PRIDOBITEV 
OSEBNIH PODATKOV3  
 
POOBLASTITELJ: 
Ime in priimek: 
 

  

Prejšnji priimek: 
 

  

EMŠO: 
 

  

Datum rojstva: 
 

  

Kraj rojstva: 
 

  

Občina rojstva:  
 

  

Država rojstva:  
 

  

Ulica (naslov stalnega prebivališča):  
 

  

Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:  
 

  

Državljanstvo:  
 

  

 
izjavljam,  
 
da v gospodarskem subjektu ______________________________________________________,  

matična št. gospodarskega subjekta_________________________________________________,  

 
opravljam funkcijo osebe članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 
subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, pooblaščam naročnika 
EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava, da za potrebe 
izvedbe javnega naročila »VZDRŽEVANJE CEST«, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3. 
  
 
 
Datum: ____________________                                                      Podpis pooblastitelja: 

 
3 Obrazec mora obvezno osebno podpisati oseba članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 
subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, na katero se izjava nanaša. 
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OBR-3 
 

Ponudnik/partner/podizvajalec: 

____________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE- 
USTREZNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

 

1. Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register,  

Vpisani smo v naslednji poklicni ali poslovni register: 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________  

Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko dejavnost 

opravljamo že na podlagi vpisa v poklicni ali poslovni register. 

 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi 

Zakona______________________________________________________________ pridobili ustrezno 

dovoljenje, številka _______________________ izdano pri ____________________ dne 

________________. 

(vpisati le v primeru, če mora imeti ponudnik še posebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti – na primer 
obrtno dovoljenje). 

 

Smo člani naslednje organizacije:___________________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne 
organizacije-zbornice, združenja itd.). 
 

Izjavljamo, da bomo na poziv naročnika predložili fotokopijo ustreznega dovoljenja oz potrdila o vpisu 

register posebne organizacije,zbornice,združenja ali podobno. 

 

 

 

Datum: ____________________                                                           Žig in podpis ponudnika: 
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OBR-4 
 
Ponudnik/partner/podizvajalec: 
 

 
 

SEZNAM REFERENC4 

 
 

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh (3) letih uspešno izvedli najmanj eno storitev, ki je podobna predmetu 

javnega naročila (letno in zimsko vzdrževanje cest) naročnikom iz držav članic EU, pri čemer je vrednost 

posameznega posla znotraj enega leta znašala najmanj 20.000,00 brez DDV.  

 

 

 

Zap. št. Naročnik Predmet pogodbe  Leto realizacije Vrednost pogodbe 

brez DDV 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

4.  

 

   

 
 
 
 
 

Datum: _______________ 
 
 
        Žig in podpis ponudnika:

 
4 Obvezna sestavina te izjave so priložena originalna potrdila oz. njihove kopije, iz katerih je razviden čas, 
predmet in vrednost storitve ( obrazec referenčno potrdilo OBR-4.1.).  
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OBR-4.1 
 
NAROČNIK 
 
 

 
 

REFERENČNO POTRDILO 
 

 
Za namen dokazovanja usposobljenosti ponudnika v zvezi z javnim razpisom »VZDRŽEVANJE CEST« 
spodaj podpisani naročnik potrjujem, da je družba (naziv in naslov) 
 
 
 
za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravila storitve, ki so enakovrstne zimskemu in letnemu 
vzdrževanju cest. 
 
 
kraj izvedbe:  
 
pričetek in 
zaključek  izvedbe: 

 

 
pogodbena vrednost:  
 
kratek opis vrste 
opravljenih storitev in 
njihove vrednosti. 

 

  
 

  
 

 
 

 

 
 
Predmetno potrdilo je mogoče preveriti pri osebi_______________________ na tel št.___________ 
 
oz. e-naslovu:__________________________. 

 
 
Datum: _______________ 
 
 
        Žig in podpis odgovorne osebe 
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OBR-5 
 

Ponudnik: 

_______________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU SPLOŠNIH, TEHNIČNIH IN STROKOVNIH POGOJEV 

 
 
Za namen izpolnjevanja pogojev v okviru javnega naročila »VZDRŽEVANJE CEST« izjavljamo, da: 
 
 
 

 

Datum: __________________                                                            

   Žig in podpis  ponudnika 

Izjavljamo, da:  

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

 v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, 
pod katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del 
pogodbe; 

 za čas trajanja javnega naročila razpolagamo z najmanj naslednjo kadrovsko zasedbo: 
gradbeni tehnik ali inženir gradbeništva z najmanj 5 letnimi delovnimi izkušnjami na 
področju vzdrževanja cest; 

 razpolagamo najmanj z naslednjo opremo za izvajanje letnega vzdrževanja cest: bager 
primeren za izkop jarkov, hudourniških kanalov, primeren za delo na cesti in asfaltu (gumar 
ali gumi kolesa; greder; opremo za asfaltiranje manjših površin do 150 m; 

 razpolagamo najmanj z naslednjo opremo za zimsko vzdrževanje cest (  kamion s plugom in 
posipalnikom z možnostjo nastavitve količine posipa od 0,57 do 0,9 g/m2; deponijo za 
skladiščenje posipnega materiala in soli na območju občine Lendava); 

 da bomo z naročnikom sklenili dogovor o skupnih določilih, ukrepih, normativih in 
organizaciji varnosti in zdravja pri delu, ter o pravicah in obveznostih izvajalcev del na 
skupnem delovišču  (obrazec OBR-10); 

 zagotavljamo 24 urno dosegljivost pri izvajanju zimskega vzdrževanja cest ter odzivnost in 
izvedbo del najkasneje v 30 minutah od prejetega naročila; 

 v okviru izvajanja letnega vzdrževanja cest zagotavljamo izvedbo v roku 72 ur od prejema 
naročila; 

 bomo naročniku v roku 24 ur od poziva posredovali ustrezna dokazila o izpolnjevanju 
kadrovskih zahtev in dokazila o razpolaganju z mehanizacijo za izvedbo javnega naročila.  

 

 v zadnjih šestih mesecih od roka za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih transakcijskih 
računov pri bankah. 
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OBR-5.1 

Ponudnik: _______________________________________________________________________________ 

 
SEZNAM KADROV 

 
Izjavljamo, da imamo sklenjeno delovno razmerje s polnim delovnim časom z ustreznim številom strokovnih delavcev z delovnimi izkušnjami s področja 
vzdrževanja cest, ki so zahtevani v obrazcu OBR-5: 
 

 Ime in priimek 
Raven 

izobrazbe 
Način delovnega razmerja 
(nedoločen/določen čas) 

Datum prenehanja 
delovnega razmerja 

(če gre za določen čas) 

Delovne izkušnje s 
področja vzdrževanja 
cest (izražene v letih) 

Opravljen 
pregledniški tečaj 

(DA/NE) 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

 
 
 
 
 
     Datum: __________________                                                          Žig in podpis  ponudnika 
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OBR-5.2 

Ponudnik: _______________________________________________________________________________ 

SEZNAM DELOVNIH STROJEV, OPREME IN SKLADIŠČNIH PROSTOROV5 

Izjavljamo, da razpolagamo z delovnimi stroji in opremo,  ki so zahtevani v obrazcu OBR-5: 
 

 Vrsta opreme 
Registrska številka / inventarna 

številka osnovnega sredstva 
Datum proizvodnje 

Št. šasije oz. druga št. 
identifikacije stroja 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     

10.     
11.     
12.     
13     
14.     

 
Izjavljamo, da razpolagamo s pokrito deponijo za shranjevanje posipnega materiala in soli,  ki je zahtevan v obrazcu OBR-5 in se nahaja na naslednji lokaciji:  
 
____________________________________________________________________________________  
    

                                        Datum: __________________                                                          Žig in podpis  ponudnika 

 

 
5 Ponudnik po potrebi razmnoži obrazec OBR-5.2 
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OBR-6 
 

Ponudnik: 

____________________________________________________________________ 

PODIZVAJALCI V PONUDBI 

 

Naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Transakcijski račun:  

Vrsta del ali storitev, ki jih bo 
izvedel podizvajalec: 

 

  

  

Količina del oz. storitve:  

  

Vrednost del brez DDV :  

Okvirni roki in kraj izvedbe 

del : 

 

Ocenjen delež podizvajalca pri 
celotni izvedbi naročila: 

 

 

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. Ponudnik 
predloži za vsakega podizvajalca še izjavo, da ne obstajajo izključitveni razlogi (OBR-2). 

 

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika. 

(ustrezno obkrožite):   

DA     NE  

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te izjave 
soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca na 
način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe. 

 

Datum: ____________________                                                                  

Žig in podpis podizvajalca: 
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OBR-7 

 
 
Vzorec pogodbe 

 
 

 
POGODBA O VZDRŽEVANJU CEST 

 
 

številka:__________________ 
 

ki sta jo sklenila 
 
kot naročnik: EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva  
ki ga zastopa: direktor Jožef GERENČER, dipl.ekon. 
Matična številka: 1953524000 
ID za DDV: 87430401 
Transakcijski račun  št.: SI56 0234 2025 4404 513 (NLB d.d.)   
 
 
in  
kot izvajalec:   ______________________________ 

ki ga zastopa:  ______________________________ 

Matična številka: ______________________________ 

ID za DDV:  ______________________________ 

Transakcijski  račun:  ______________________________ 

 
 
UVODNE DOLOČBE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 
91/2015) (v nadaljevanju ZJN-3) izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, 
objavljenim na Portalu javnih naročil dne ___________, pod št. objave ______________,  z namenom 
sklenitve pogodbe za vzdrževanje občinskih cest na območju Občine Lendava. 
 
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku izvajal storitve po predračunu št. ______________ z dne 
_______________, ki je sestavni del te pogodbe.  
 

2. člen 
 

Okvirna pogodbena vrednost za prvo leto znaša:  
 

_______________EUR brez  DDV, oz. ____________ EUR z DDV; 

 
 
Okvirna triletna ponudbena vrednost znaša: 
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_______________EUR brez  DDV, oz. ____________ EUR z DDV. 

 
Naročnik bo pri izvajalcu naročal tiste količine, ki jih bo dejansko potreboval za čas trajanja pogodbe. 
Količine navedene v predračunu za naročnika niso zavezujoče.  
 
V primeru dejanskih potreb so lahko količine storitev večje od predvidenih. V tem primeru stranki skleneta 
aneks k pogodbi v skladu s 95. členom ZJN-3. 
 
Cena storitve po posamezni postavki in popust sta fiksna za čas trajanja pogodbe.  Cena zajema vse stroške 
dela in materiala fco posamezno delovišče, stroški odvoza trave in zemljena deponijo, pripravljalna dela ( 
zapore cest,..). 
 
Izjemoma se lahko pogodbeni stranki z aneksom k tej pogodbi dogovorita, da se cene na enoto valorizirajo v 
skladu z letnim koeficientom rasti cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih na domačem trgu po 
podatkih Statističnega urada RS, znižanim za 50 %, ob izpolnitvi naslednjih pogojev: 

 ko preteče eno leto od sklenitve pogodbe; 
 ko kumulativno povečanje indeksa preseže 4% vrednosti, šteto od preteka enega leta od 

sklenitve pogodbe. 

V primeru povišanja cen posamične postavke iz pogodbenega oz. ponudbenega predračuna za več 
kot 25% po enem letu trajanja pogodbe, ter ob predpostavki, da kumulativno povečanje indeksa cen 
ne preseže 4% letne vrednosti, se naročnik in izvajalec o višini cene te postavke soglasno 
dogovorita. 

 
3. člen 

 
Izvajalec bo dela, prevzeta s to pogodbo, opravljal skrbno, kakovostno in pravočasno. Izvajalec odgovarja za 
škodo, ki jo povzroči na površinah, objektih ali tretjim osebam. 
 
Če naročnik ugotovi, da storitev ne ustreza dogovorjeni kakovosti, mora obrazložitev napake in zahtevo po 
odpravi nepravilnosti oziroma spremembi pisno posredovati izvajalcu. Ta se obvezuje, da bo v primeru 
naročnikove upravičene zahteve po spremembi, pomanjkljivosti nemudoma odpravil.  
 

 
4. člen 

 
Izvajalec se obveže, da bo za naročnika izvajal: 
 

 čiščenje jarkov - strojno od 0 do 0,5 m3/m; 

 izkop zasutih jarkov - strojno 0,5-0,75 m3/m; 

 košnja trave v cestnem svetu – strojno; 

 popravilo bankin - strojno z grederjem; 

 gramoziranje makadamskih vozišč ; 

 zalivanje asfaltnih razpok; 

 izgradnja asfaltnih muld (širine 0,3 - 0,5 m) za zagotovitev odvajanja meteornih voda; 
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 AC 11 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, 
vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem-valjanjem ( v debelini do 5 cm za 
območja do 200 m2); 

 AC 8 surf B 50/70 A3 Dobava in dovoz asfaltne mase (pokrito) s tovornim vozilom, 
vgraditev asfalta s finišerjem in potrebnim utrjevanjem-valjanjem ( v debelini do 4 cm za 
območja do 200 m2); 

 strojno rezkanje obstoječega asfalta; 

 pobrizg z emulzijo; 

 pluženje cest; 

 pluženje in posipavanje cest z 0,57 do 0,90 gramov posipnega materiala na m2; 

 posipavanje cest z 0,57 do 0,90 gramov posipnega materiala na m2. 

 

Naročnik se obveže, da bo izvajalcu zagotavljal posipni material na deponijo izvajalca. 

 

5. člen 
 
Rok plačila je 30 dni od datuma prejetega računana transakcijski račun izvajalca. Račun mora vsebovati 
številko te pogodbe. Obračun storitev se izvede na podlagi dejanskih količin, ki so razvidne iz gradbenega 
dnevnika in strojnega poročila. 
 
V primeru zamude pri plačilu, izvajalec naročniku zaračuna zakonite zamudne obresti. 

 
 

6. člen 
 

Odgovorna skupina, ki ureja pogodbene odnose: 
 
1. skrbnik pogodbe pri naročniku je _______________________ ( tel.___________________), 
 e-mail: _______________________.  
 
2. skrbnik pogodbe pri izvajalcu je ________________________ ( tel.___________________),  
 e-mail:_______________________ . 
 
  

7. člen 
 

Izvajalec in naročnik bosta pred izvedbo del sklenila sporazum, s katerim opredelita: 
 

 določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za 
varovanje okolja; 

 določitev drugih obveznosti pogodbenih strank pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu; 
 določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti. 

 
 

8. člen 
 

Pogodba začne veljati z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in predložitvijo garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in velja za obdobje treh let od podpisa pogodbe. 
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V roku 8. dni od sklenitve te pogodbe mora  izvajalec predati naročniku garancijo za dobro izvedbo posla 
(izvršnico) v višini 5.000,00 EUR, z datumom dospelosti od dneva sklenitve pogodbe. Garancijo bo naročnik 
unovčil v primeru: 
 

 če izvajalec predčasno prekine pogodbo, 
 če izvajalec ne opravlja storitve v skladu z določili te pogodbe, 
 če izvajalec ne zagotavlja cen v skladu s ponudbenim predračunom, 
 če izvajalec ne zagotavlja 24 urne dosegljivosti;  
 če izvajalec ne pristopi k izvedbi del v roku 30 minut od prejetega naročila; 
 če izvajalec ne upošteva reklamacij naročnika ali kako drugače krši določila te pogodbe. 

 
 

9. člen  
 

Vsaka izmed pogodbenih strank ima po poteku enega leta pravico do odstopa od pogodbe. V tem primeru 
velja 6 (šest) mesečni odpovedni rok, ki začne teči z dnem prejetja priporočenega pisma o odpovedi 
pogodbe. 
 
V primeru grobih kršitev pogodbenih določil je mogoča enostranska razveza pogodbe. V tem primeru 
pogodbena stranka s priporočenim pismom opozori nasprotno stranko na grobo kršitev in nasprotna stranka v 
roku 30 (trideset) dni očitane kršitve ne odpravi oz. očitka ne ovrže. 
 
Za grobo kršitev se šteje, če naročnik zamuja s plačilom za več kot 30 dni od datuma zapadlosti računa 
oziroma če izvajalec ne pristopi k izvedbi del v roku 30 minut od prejetega naročila oz., če kako drugače krši 
pogodbena določila. 
 
V primeru razveze pogodbe uredita stranki medsebojna razmerja z uporabo veljavne zakonodaje in dobrih 
poslovnih običajev. 
 
V primeru nesoglasij, ki jih stranki ne bosta mogli sporazumno rešiti, je stvarno in krajevno pristojno sodišče 
v Lendavi. 
 

10. člen 
 

Višja sila se kot opravičljiv razlog za neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti upošteva le, če je neposredno 
prizadeta stranka o tem obvestila nasprotno najkasneje v roku 24 ur po nastanku višje sile z navedbo vzroka 
in dokazili o nastopu višje sile. 

 
11. člen 

 
Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih 
okoliščin: 

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti 
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali  

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja 
pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

 plačilom za delo,  
 delovnim časom,  
 počitki,  
 opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  
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in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami 
izrečena globa za prekršek, 
 

in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti  te pogodbe še najmanj šest mesecev 
oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec 
ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te 
pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  
V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem 
sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe 
bo naročnik obvestil izvajalca. 
Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 
pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 
12. člen 

 
V kolikor se ugotovi, da je pri sklepanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku naročnika obljubil, ponudil ali dal kakšno 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 povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, ali drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.  

 
13. člen 

 
 

Za morebitne dodatne storitve, ki v tej pogodbi niso predvidene, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej 
pogodbi v skladu z 95. členom ZJN-3. 

14. člen 
 
 
Pogodba je sestavljena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en (1) 
izvod . 
 
 
 

Podpisano dne:____________  Podpisano dne: ______________ 
 

IZVAJALEC: 
  

NAROČNIK: 
 
 

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

   
Direktor:  Direktor: 

  Jožef GERENČER, dipl.ekon. 
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OBR - 8 
 

 
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: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, vam v zvezi z javnim naročilom 
 
 
»VZDRŽEVANJE CEST« 
 
 
posredujemo 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.    
…    
 
 
IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj 
navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 
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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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OBR-9 
 
OBRAZEC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA 

 
IZVRŠNICA 

 
DOLŽNIK  

 Ime ali firma 

  

 Sedež ali poslovni naslov 

  
 Davčna številka 

  

se zavezujem plačati  
  
UPNIKU EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 

9220 Lendava 
 

NEPOGOJNO DENARNO OBVEZNOST v denarnem znesku 
      
        5.000,00 EUR                                                     pet tisoč evrov 00/100 

s številko                                                                                               z besedo 
 

 
 

na podlagi:  garancija za dobro izvedbo posla  v okviru izvedbe NMV »VZDRŽEVANJE CEST« 

 

                                                  pravni temelj nastanka obveznosti 
 

ki se sme izplačati   
                                               datum dospelosti s številko (dd/mm/IIII) in besedo 

 
Dolžnik nepreklicno pooblaščam upnika, da zahteva izvršitev plačilne transakcije v breme mojih denarnih 
sredstev pri ponudnikih plačilnih storitev 

 
 
 
 kraj izdaje                              datum                                    ime in priimek ter podpis zakonitega zastopnika dolžnika* 

 
 

Dolžnik podeljujem nepreklicno soglasje vsem svojim ponudnikom plačilnih storitev, da v breme 
mojih denarnih sredstev izvršijo plačilno transakcijo, ki jo zahteva upnik. 

 
 
Prostor za oznake banke: 

 
 
 
 
* V primeru podpisa s strani pooblaščenca je potrebno priložiti overjeno pooblastilo zakonitega zastopnika. 

  OVERITEV NOTARJA/UPRAVNE ENOTE: 
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OBR-10  
 
VZOREC SPORAZUMA O IZVAJANJU SKUPNIH UKREPOV ZA ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI 

DELU NA SKUPNEM DELOVIŠČU 
 
 
 
Na podlagi 39. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. list RS, št. 43/11) izvajalci del, ki izvajajo 
dela na skupnem delovišču, sklenejo 
 

S P O R A Z U M 
 
 
o skupnih določilih, ukrepih, normativih in organizaciji varnosti in zdravja pri delu, ter o pravicah in 
obveznostih izvajalcev del na skupnem delovišču. 
 
 
Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 109, 9220 Lendava 
 
Izvajalec: ___________________________________________________  
 
 
 
Delovišče oz. objekti: 
 

 
VZDRŽEVANJE CEST 
 

 

1. člen 
 

S tem sporazumom se urejajo skupni varnostni ukrepi na objektih naročnika, zlasti pa: 
 določitev ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja in varstva pred požarom ter ukrepi za 

varovanje okolja; 
 določitev drugih obveznosti pogodbenih strank pri zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu; 
 določitev odgovornih oseb in njihovih odgovornosti. 

 
Podpisnika sporazuma ugotavljata, da bo izvajalec opravljal v skladu s pogodbo dogovorjena dela na 
delovišču oz. na objektu naročnika in se s tem sporazumom dogovorita, da bosta uskladila svoje delo tako, 
da bo zagotovljena varnost pred tveganjem za poškodbe in zdravje pri delu njunih delavcev. Kot skupno 
delovišče se šteje tista delovna površina, kjer istočasno opravljajo dela delavci dveh ali več izvajalcev. 
 

2. člen 
 
 
Odgovorna oseba izvajalca, določena za izvajanje skupnih ukrepov iz pisnega sporazuma ter varnosti in 
zdravja pri delu na skupnem delovišču je:__________________________________ 
 

        
Podpis: __________________ 
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Odgovorna oseba naročnika, določena za izvajanje skupnih ukrepov iz pisnega sporazuma ter varnosti in 
zdravja pri delu na skupnem delovišču je:__________________________________ 
 

        
Podpis: __________________ 

 
 

3. člen 
 
Odgovorni osebi iz prejšnjega člena imata naslednja pooblastila: 
 

- koordinirata dogovorjene skupne varnostne ukrepe med posamezni izvajalci del; 
- nadzirata izvajanje skupnih varnostnih ukrepov; 
- sodelujeta pri planiranju in iskanju ustreznih varnostnih ukrepov in rešitev; 
- ustavita delo za čas, ko niso zagotovljeni pogoji za varno delo. 

 
4. člen 

 
Odgovorni vodja del izvajalca se je dolžan po potrebi vsakodnevno pred začetkom del dogovoriti o načinu 
varnega izvajanja posameznih del. 

 
 

5. člen 
 
Izvajalec in vsakokratni odgovorni vodja izvajalca: 

 mora za vse svoje delavce zagotoviti izobraževanje s področja varnosti in zdravja pri delu, skladnosti 
z oceno tveganja svojih delovnih mest, izpolnjevanje zdravstvenih zahtev delavcev pri izvajanju del 
in skladnosti z Zakonom o delovnih razmerjih ter preizkuse znanja varstva pred požarom; 

 mora svoje delavce poučiti o varnem in zdravem načinu opravljanja dela in jih pred pričetkom del 
seznaniti s tveganji in z varnostnimi ukrepi; 

 v celoti vodi delo in odgovarja za zdravje in varnost svojih delavcev na skupnem delovišču; 
 skrbi, da je delovišče označeno in zavarovano; 
 skrbi, da njegovi delavci s svojim delom in napravami, ki so periodično pregledane in  preizkušane, 

ne ogrožajo ali ovirajo drugih delavcev na delovišču, da so njegovi delavci opremljeni z ustrezno 
varovalno opremo, ki jo dosledno in namensko uporabljajo; 

 mora delo organizirati skladno z varnostnimi ukrepi in normativi, ki veljajo na njegovo panogo in pri 
tem upoštevati morebitna posebna tveganja in zahteve skupnega delovišča; 

 v svoji delovni ekipi mora organizirati prvo pomoč v primeru nezgode pri delu in imeti potrebno 
opremo za nudenje prve pomoči; 

 zagotavlja ločeno zbiranje in odlaganje odpadkov na predhodno določenem mestu; 
 poskrbi za varno shranjevanje opreme in materiala, ki ga pri svojem delu uporablja, v skladu z 

lastnostmi materiala in navodili; 
 je zadolžen za gibanje zaposlenih znotraj območja izvajanja del; 
 poskrbi, da se zaščiti obstoječa instalacija infrastrukture in okolice delovišča pred poškodbami, ki 

lahko nastanejo ob izvajanju njegovih del; 
 mora naročnika obveščati o vseh nepravilnostih, neizpolnjenih varnostnih ukrepih ter o vseh možnih 

potencialnih nevarnostih, ki lahko ogrožajo varno delo na delovišču. 
 vodi evidenco na delovišču in ima dokazila o izpolnjevanju nalog, ki so naštete v predhodnih 

alinejah. 
 

6. člen 
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Izvajalec in vsakokratni odgovorni vodja izvajalca izvaja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri 
delu naslednje naloge: 

 zagotavlja, da bo na odrejenem delovišču v skladu z veljavno zakonodajo s področja varnosti in 
zdravja pri delu poskrbi za svojo in za varnost svojih delavcev, ter da s svojimi aktivnostmi ne 
ogrožajo drugih delavcev, ki so prisotni na skupnem delovišču; 

 poskrbi za potrebno zavarovanje delovišča ob izvedbi del in zagotavlja, da so ob izvedbi prisotni 
strokovno usposobljeni delavci; 

 skrbi, da delavci s svojim delom in uporabo delovne opreme ne ogrožajo in ne ovirajo delavcev 
naročnika; 

 organizira delo v skladu z varnostnimi ukrepi, ki so predpisani za njegovo dejavnost in ob tem 
upošteva tudi ukrepe, ki jih izvaja naročnik; 

 poskrbi, da se upoštevajo ukrepi požarnega varstva in ukrepi, ki jih določa požarni red naročnika; 
 poskrbi, da se po končanem delu delovišče zapusti v stanju, ki je bilo pred začetkom izvedbe del. 

 
 

7. člen 
 

Naročnik izvaja v zvezi z zagotavljanjem varnosti in zdravja pri delu naslednje naloge: 
 na začetku obvestila o začetku del izvajalca seznani z internimi predpisi in varnostnimi ukrepi; 
 omogoči izvajalcu prosto površino za ureditev delovišča in izvajanje dela; 
 zagotovi pomoč pri izvajanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu; 
 prepove izvajanje nevarnih del izvajalca; 
 prepove izvajanje del v primeru ogrožanja delavcev naročnika in strank na delovišču. 

 
 

8. člen 
 
Odgovorne osebe vseh izvajalcev del ali od njih pooblaščene odgovorne osebe del na skupnem delovišču, 
morajo biti ustrezno kvalificirane, usposobljene, zdravstveno zmožne, pooblaščene in usposobljene za varno 
delo glede na delo, ki ga opravljajo in vodijo. 
Vsi zaposleni delavci družbe izvajalca del morajo biti zdravstveno zmožni in poučeni ter usposobljeni za 
varno delo za delo, ki ga bodo opravljali na območju delovišča. 
 
 
 

9. člen 
 
 
Ta sporazum velja od pričetka in velja do zaključka izvajanja pogodbenih del. 
 
 
 

10.  člen 
 
Sporazum je podpisan v dveh izvodih od katerega prejmeta izvajalec in naročnik po en izvod. 
 
 
 

Podpisano dne:____________  Podpisano dne: ______________ 
 

IZVAJALEC: 
  

NAROČNIK: 
  EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. 
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 Lendva 
   

Direktor:  Direktor: 
  Jožef GERENČER, dipl.ekon. 
   
   

 
 
        
 

 


