
 

   

  
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 

 
Številka EN: 120003 

Datum:  08.09.2020 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

v postopku oddaje evidenčnih naročil  

 

1.  Predmet oddaje evidenčnega naročila:  SERVIS DELOVNE OPREME 

 

2.  Vabimo vas, da na predloženih obrazcih podate ponudbo za izvedbo servisnih storitev. Storitev zajema 

servis delovne opreme za vzdrževanje javnih in ostalih površin ( Kosišče Raider, Raider Husqvarna 

R420TsX, motorna žaga Husquarna, motorna kosa Stihl, puhalnik Stihl, samohodna kosilnica ipd. ). 

 

3.  Ponudbo  izpolnite  tako, da izpolnite vse priložene obrazce iz priloge, ki so sestavni del tega povabila. 

 

4.  Rok plačila znaša 30  dni od dneva, ko naročnik prejme račun.  

 

5.  Storitev mora biti izvedena v skladu s predpisi in standardi. 

 

6.   Naročnik bo oddal naročilo - sklenil okvirni sporazum s ponudniki, ki se bodo odzvali in izpolnjevali 

pogoje iz tega povabila. Vsako posamezno naročilo se izvede v skladu s pogoji okvirnega sporazuma in 

posameznega povpraševanja. 

 

7. Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele na naslov naročnika ne glede na način prispetja najkasneje 

do dne 18.09.2020 do 12 ure. 

 

Ponudbe poslane po pošti na naslov EKO-PARK d.o.o. Lendava OKO-PARK Kft. Lendva, Glavna ulica 

109, 9220 Lendava, naj imajo na kuverti napisano »PONUDBA- SERVIS DELOVNE OPREME – ne 

odpiraj.« 

Ponudbe po elektronski pošti lahko posredujete v pdf. obliki na elektronski naslov info@eko-park.si . 

 

8.  Protikorupcijska klavzula: 

V smislu preprečevanja korupcije ali drugega poslovanja, ki je v nasprotju z moralo ali javnim redom, 

morajo vse pogodbene stranke upoštevati določbo prvega odstavka 14. člena ZIntPK, po kateri je nična 

vsaka pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

• pridobitev posla, 

• za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, 

• za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

• za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena 

škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali 

posredniku. 

 

                                                                                                  Direktor: 

                Jožef Gerenčer, dipl. ekon.  

 

 

Priloge:  

 

- Obrazec ponudbe; 

- Obrazec izjave o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika; 

- Obrazec okvirnega sporazuma. 
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Številka EN:  120003 

                                                   

                                            

PONUDBA  številka :  ________________ 

v postopku oddaje evidenčnega naročila 

 

1. Predmet oddaje evidenčnega naročila:  

 

SERVIS DELOVNE OPREME  

 

 

2. Servisna ura1 znaša ______________ EUR brez DDV. 

 

3. Predviden čas trajanja izvedbe naročila :  24 mesecev 

 

4. Podatki o ponudniku: 

 

Ponudnik: 

 

Naslov: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

Davčna številka: 

 

Matična številka: 

 

Transakcijski račun: 

 

Številka telefona: 

 

Številka telefaxa: 

 

E-mail: 

 

Kontaktna oseba: 

štev. mobilnega telefona: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe/OS: 

 

 

 

 

      Datum:  __________________                         Podpis ponudnika: 

 

 

Žig: 

 
1 V ceno so vključeni vsi stroški dela, potni stroški, stroški nabave in prevoza vgradnega materiala, drugi stroški, 

dajatve, popusti in rabati. Vgradni material se obračuna po nabavnih cenah dobavitelja. 



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:  

_____________________________________________________________________________ 

Matična številka podjetja: 

 ____________________________________________________________________________ 

ID ZA DDV: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Na podlagi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2, vam v zvezi z javnim naročilom 

 

 

»SERVIS DELOVNE OPREME« 

 

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: 

 

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             (podpis zakonitega zastopnika ponudnika)  

 

 

 



OKVIRNI SPORAZUM  

SERVIS DELOVNE OPREME 

št. 420006 N 

 

ki sta ga 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:  ______________________________ 

 

 

1. člen 

 

Predmet okvirnega sporazuma je servisiranje delovne opreme za potrebe naročnika v obdobju dveh let. 

Servis zajema delovno opremo za vzdrževanje javnih in ostalih  površin (Kosišče Raider, Raider Husqvarna 

R420TsX, motorna žaga Husquarna, motorna kosa Stihl, puhalnik Stihl, samohodna kosilnica ipd. ) 

 

2. člen 

 

 

Okvirna vrednost sporazuma znaša 19.000,00 EUR brez DDV. 

 

 

3. člen 

 

Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 

 

- predmet naročila so storitve servisa in vzdrževanja, ki jih naročnik po obsegu ne more 

vnaprej določiti; 

- naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju trajanja tega 

sporazuma naročal tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval; 

- naročnik bo, v kolikor cena storitve ni edino merilo, storitev naročal pri tistem izvajalcu, 

ki bo na podlagi povpraševanja k izvedbi pristopil v najkrajšem času; 

- izvajalec se zavezuje, da bo storitev izvedel po predhodnem elektronskem ali 

telefonskem  naročilu, v odzivnem času, ki ga ta navede v povpraševanju; 

- v primeru, da bi izvajalec prenehal izvajati določila tega sporazuma, lahko naročnik 

začasno izvaja naročila pri drugem izvajalcu; 

- naročnik ima pravico odpovedati sodelovanje s prekinitvijo okvirnega sporazuma v 

primeru, da izvajalec kljub posredovanju upravičenih reklamacij s strani naročnika ne 

odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti. Naročnik izvajalcu pisno odpove sodelovanje 

takoj brez odpovednega roka v primeru, da mu je v času realizacije okvirnega sporazuma 

posredoval najmanj tri upravičene reklamacije; 

- storitve se praviloma izvajajo v servisni delavnici izvajalca. 
 



4. člen 

Cena storitve na enoto v višini _________ EUR/uro brez DDV, ki izhaja iz ponudbene dokumentacije 

izvajalca, je za čas trajanja okvirnega sporazuma fiksna. V ceno so vključeni vsi stroški dela, potni stroški, 

stroški nabave in prevoza vgradnega materiala, drugi stroški, dajatve, popusti in rabati. Vgradni material se 

obračuna po nabavnih cenah dobavitelja.  

 

 

V primeru večjih okvar oz. servisov, pri katerih ocenjena vrednost vgrajenega materiala presega 200,00 EUR 

brez DDV, mora izvajalec pred vgradnjo predhodno pridobiti soglasje naročnika. Podlaga za pridobitev 

soglasja je predložitev fotokopije s strani dobavitelja vgradnega materiala podpisane, žigosane in datirane 

dobavnice. 

 

V kolikor so cene vgrajenega materiala večje od cen, ki veljajo na trgu, lahko naročnik zahteva od izvajalca, 

da vgrajeni material obračuna po teh cenah. Dokazno breme v tem primeru je na strani naročnika. 

 

 

5. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo: 

  

• pri izpolnitvi svojih obveznosti ravnal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, tako da bo pogodbena dela 

izvrševal strokovno in kvalitetno, 

• pogodbena dela izvajal v skladu z veljavnimi predpisi, standardi, priporočili, normativi, navodili, 

pravili stroke in dobrimi običaji solidnega izvajalca oziroma proizvajalca, vestno, pravilno in 

pravočasno, 

• zagotavljal izvajanje storitev, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, vse dni v koledarskem letu; 

• primerno zavaroval in varoval mehanizacijo naročnika pred uničenjem ali poškodovanjem, 

• za izvajanje storitev uporabljal lastna delovna sredstva,  

• imel na zalogi potrebno količino materiala za izvedbo manjših servisnih storitev. V primeru, da 

izvajalec potrebnega materiala ne bo imel na zalogi, ga bo zagotovil v dogovorjenem roku z 

naročnikom, 

• zagotavljal material po cenah, ki bodo primerljive cenam na trgu, 

• pri izvajanju storitev vgrajeval material istega proizvajalca z enako oznako (tip), kot je bil vgrajen 

predhodni, razen v primeru, če ima naročnik drugačne zahteve. V kolikor takšen material na tržišču 

ni dobavljiv, je izvajalec dolžan vgraditi tehnično, oblikovno in cenovno enakovredni material, ki ga 

pred vgradnjo oziroma montažo predhodno odobri odgovorna oseba naročnika, 

• opravljal storitve s strokovno usposobljenimi delavci, 

• o opravljenih delih, porabljenem materialu izpolnil delovni nalog, ki ga sproti potrdi odgovorna 

oseba naročnika in je obvezna priloga k izdanemu računu, 

• sodeloval z naročnikom, upošteval njegove zahteve in navodila ter ščitil njegove interese, 

• omogočil stalen nadzor nad pogodbenimi deli, vključno glede kakovosti storitev, kakovosti in 

količine uporabljenega oz. vgrajenega materiala;; 

• storitve izvedel najkasneje v 36 urah od pristopa k izvedbi storitev. Iz upravičenih razlogov, ki niso 

na strani izvajalca in ob soglasju naročnika, se rok izvedbe lahko podaljša za čas trajanja teh 

razlogov. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico naročilo izvesti pri drugem izvajalcu, ki je 

podpisnik tega sporazuma; 

 

6. člen 

 

Naročnik je dolžan poravnati obveznosti najkasneje v 30 dneh od prejema pravilnega računa za izvedeno 

storitev. Pravilno izpolnjeni račun mora poleg obveznih sestavin vsebovati tudi številko tega okvirnega 

sporazuma. 

 

 

 

 



7. člen  

 

Izvajalec se zavezuje, da bo pristopil k izvedbi storitve najkasneje v 8 urah od sprejema delovne opreme v 

servisni delavnici izvajalca. 
 

Naročnik lahko naroča storitve po telefonu na tel. št._____________________, telefaksu 

št._______________ ali elektronski pošti na naslov__________________________. 

 

Kontaktna oseba naročnika je _________________, tel. ______________. 

 

8. člen 

 

Izvajalec zagotavlja najmanj 12 mesečno garancijo za izvedene storitve in da bo znotraj garancijskega roka v 

razumnem času brezplačno odpravil morebitne napake.  

 

Za vgrajeni material velja garancija proizvajalca 

 

9. člen  

 

Okviri sporazum stopi v veljavo z dnem podpisa obeh strank. 

 

V primeru nesoglasij, ki jih stranki ne bosta mogli sporazumno rešiti, je stvarno in krajevno pristojno sodišče 

v Murski Soboti. 

 

10. člen  

 

V kolikor se ugotovi, da je pri sklepanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun druge stranke 

okvirnega sporazuma, 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 obveznosti iz tega okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je 

naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, ali 

drugi stranki okvirnega sporazuma ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum 

ničen.  

 

 

11. člen 

 

 

Okvirni sporazum je sestavljena v dveh  enakih izvodih, od katerih prejme vsaka  stranka po  en izvod. 

 

 

            

Podpisano dne:____________  Podpisano dne: ______________ 

 

Izvajalec: 

 

  

Naročnik: 

 

 

  

   

Direktor:  Direktor: 

  Jožef GERENČER, dipl.ekon. 

   

   

  


