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VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

javni razpis za oddajo javnega naročila blaga po postopku naročila male vrednosti 
 

»DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA ZA OBDOBJE 1 LETA«  
 
 
 
SPLOŠNI DEL: 
 

• POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

• NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

• TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
PONUDBENI DEL: 

− OBRAZEC št. 1 Ponudba 

− OBRAZEC št. 2  Podatki o podizvajalcu 

− OBRAZEC št. 3 Podatki o soponudniku/gospodarskem subjektu, na zmogljivosti 
katerega se sklicuje ponudnik 

− OBRAZEC št. 4 Soglasje za izdajo potrdila o nekaznovanosti – fizične osebe 

− OBRAZEC št. 5 Soglasje za izdajo potrdila o nekaznovanosti – pravne osebe 

− OBRAZEC št. 6 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

− OBRAZEC št. 7 Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov 

− OBRAZEC št. 8 Povzetek predračuna (rekapitulacija) 

− OBRAZEC št. 8a Predračun – Popis materiala s ponujenimi cenami 

− OBRAZEC št. 9 Vzorec pogodbe 
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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
Vabimo vas, da v skladu z zahtevami tega povabila in razpisne dokumentacije oddate ponudbo 
za dobavo vodovodnega in kanalizacijskega materiala za potrebe Javnega podjetja Prlekija 
d.o.o. za obdobje enega leta od sklenitve pogodbe. Ker ocenjena vrednost naročila ne presega 
414.000 EUR, naročnik oddaja to naročilo po postopku naročila male vrednosti (47. člen ZJN-
3). 
 

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU   
 

Naročnik  Javno podjetje Prlekija d.o.o.  

Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Direktor: mag. Artur RACMAN 

Spletni naslov naročnika:  www.jp-prlekija.si  

Kontaktna oseba naročnika  Simon ŽUMAN 

Telefonska številka  (0)2 5858 260 ali 051 627 404 

e-mail  simon.zuman@jp-prlekija.si  

  

PREDMET  
 

Opis in predmet javnega naročila:  DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA 
MATERIALA za obdobje 1 leta 

Razdelitev na sklope:  Da 

Vrsta postopka in pravna podlaga:  Naročilo male vrednosti po 47. členu ZJN-3  

Variantne ponudbe:  Ne  

Veljavnost ponudbe do:  60 dni od dneva odpiranja ponudb  

Dostopnost dokumentacije  na naslovu: www.jp-prlekija.si  

  

ODDAJA PONUDB  

Datum in način 
oddaje ponudb:  

do 03.05.2021 do 11:00 ure predložiti v informacijski  
sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1527 

Javno odpiranje 
ponudb:  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 03.05.2021 
in se bo začelo ob 11.05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

Rok za postavitev 
vprašanj:  

23.04.2021 do 12:00 ure  

Trajanje naročila:  1 leto od podpisa pogodbe  

 
 
 

http://www.jp-prlekija.si/
http://www.komusg.si/
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1527
https://ejn.gov.si/mojejn
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
1. Pravna podlaga 
Javno naročilo se izvaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javna 
naročila ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila. 
Ponudniki naj v svojih ponudbah upoštevajo zlasti določila spodaj navedenih predpisov: 

- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18, v nadaljevanju: ZJN-3), 
- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 

60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19, v nadaljevanju: ZPVPJN), 
- Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem 

prenehanju (Uradni list RS, št. 13/14-uradno prečiščeno besedilo in naslednji, v 
nadaljevanju: ZFPPIPP), 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 in naslednji, v 
nadaljevanju ZIntPK), 

- Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12), 
- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo, v 

nadaljevanju: OZ), 
- Uredba (EU) št. 305/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2011 o 

določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in razveljavitvi Direktive 
Sveta 89/106/EGS (UL EU št. 88 z dne 4. 4. 2011, zadnjič spremenjena z delegirano 
Uredbo Komisije (EU) št. 574/2014 z dne 21. februarja 2014, 

- Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13), 
- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 88/12), 
- Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 

51/17), 
- Drugi veljavni predpisi, tehnični normativi in standardi, ki urejajo področje predmeta 

javnega naročila. 

Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vsa določila 
veljavnih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji. 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v skladu z določili tega povabila in navodila 
za pripravo ponudbe ter to razpisno dokumentacijo. 
 
2. Vrsta postopka in predmet javnega naročila 
Naročnik je v skladu z ZJN-3 na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu male 
vrednosti. Predmet javnega naročila je dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala za 
obdobje 1 leta.  
 
3. Opis predmeta javnega naročila 
Predmet javnega naročila je dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala s sklenitvijo 
pogodbe z enim ponudnikom za posamezen sklop.  
 
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2040
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-2820
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2513
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2880
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-0865
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-1550
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1068
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3975
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2879
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2386
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Naročnik je naročilo razdelil na naslednje sklope: 

Sklop Naziv sklopa 

1.0. SPOJKE RAZNE NAD DN50 

2.0. FAZONSKI KOSI s fiksnimi prirobnicami 

3.0. FAZONSKI KOSI z vrtljivimi prirobnicami 

4.0 ARMATURE 

5.0 EV  ZASUNI ZA ZAHTEVNE POGOJE  

6.0 EV  ZASUNI ZA NEZAHTEVNE POGOJE  

7.0 MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA ZAHTEVNE POGOJE  

8.0 MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA NEZAHTEVNE POGOJE 

9.0 CEVI  PEHD 

10.0 FAZONI ZA PEHD CEVI - PE 100 - za elektrofuzijsko varenje 

11.0 SPOJKE RAZNE DO DN 63 

12.0 VODOMERNI JAŠKI S TERMO ZAŠČITO  

13.0 VIJAČNI MATERIAL 

14.0 PVC KANALIZACIJSKE CEVI 

15.0 

PVC KOLENA, ODCEPI, ČEPI, REDUCIRNI KOSI, ČISTILNI KOSI, NEPOVRATNE 
LOPUTE, DRSNE SPOJKE, VSTOPNA TESNILA IN MAZIVA, PE Hišni jaški za 
kanalizacijo, LTŽ pokrovi za hišne in revizijske jaške za kanalizacijo 

16.0 Zn FITINGI, CEVNA GUMI DRŽALA 

17.0 
HOLANDCI, POLNILNE PIPE, KROGELNI VENTILI, NEPOVRATNI VENTILI, 
REDUCIRNI VENTILI 

 

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe upoštevati naročnikove tehnične zahteve za posamezno 
vrsto materiala. 

Ponudnik lahko odda ponudbo za en ali več sklopov, vendar vedno za posamezen sklop v 
celoti. Vsak sklop se bo ocenjeval posebej. Ponudnik mora ponuditi vse vrste materiala iz 
posameznega sklopa. Ponujeno blago v posameznem sklopu mora biti med seboj 
kompatibilno. Naročnik bo vse ponudbe, ki ne bodo vsebovale vseh vrst materiala iz 
posameznega sklopa ali pri katerih ne bo nedvoumno razviden proizvajalec ali cena brez DDV 
na enoto proizvoda, zavrnil kot nedopustne. 
 
4. Jezik ponudbe 
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem 
jeziku. Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti 
priloženi tudi prevodi. Naročnik bo v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 po pregledu 
in ocenjevanju ponudb, če bo to potrebno, od ponudnikov zahteval, da ponudbo dopolnijo s 
prevodom, overjenim s strani sodno zapriseženega prevajalca. 
 
Ponudniki naj morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo 
v slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo 
odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.  
 
Morebitne napake v prevodu gredo izključno v breme ponudnika. 
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5. Dokumentacija v zvezi z razpisom 
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb upošteval le popolne ponudbe. Ponudnik mora predložiti 
izpolnjeno naslednjo dokumentacijo: 

- Obrazec ponudbe (OBR-1), 
- Podatki o podizvajalcu (OBR-2), v primeru nastopa skupaj s podizvajalcem, 
- Podatki o soponudniku/gospodarskem subjektu, na zmogljivosti katerega se sklicuje 

(OBR-3), 
- Soglasje za izdajo potrdila o nekaznovanosti – fizične osebe (OBR-4), 
- Soglasje za izdajo potrdila o nekaznovanosti – pravne osebe (OBR-5), 
- Zavarovanje za dobro izvedbo posla (OBR-6), 
- Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (OBR-7), 
- Povzetek predračuna (rekapitulacija) (OBR-8) 
- Predračun – Popis materiala s ponujenimi cenami (OBR-8a) 
- Vzorec pogodbe (OBR-9), 
- ESPD obrazec ponudnika (v primeru skupne ponudbe za vsakega ponudnika posebej), 
- Seznam najpomembnejših dobav vodovodnega materiala v obdobju od 01.01.2019 do 

31.12.2020, 
- Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila več ponudnikov (če več ponudnikov 

predloži skupno ponudbo). 
 

6. Varstvo zaupnosti  
Naročnik ne bo razkril nobene informacije, ki mu jo bo gospodarski subjekt predložil in označil 
kot poslovno skrivnost kot to določa Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), če ZJN-3 ali drug 
zakon ne določa drugače. Naročnik bo zagotovil tudi varovanje podatkov, ki se glede na 
določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakona o tajnih podatkih (ZTP), štejejo 
za osebne ali tajne podatke. 

Ne glede na prejšnji odstavek so javni podatki iz specifikacije ponujenega blaga, storitve in 
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. 

Ponudnik naj obrazce in izjave za katere meni, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost, 
označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in parafo osebe, ki je podpisnik 
ponudbe.  

Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del 
podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA 
SKRIVNOST« in parafa osebe, ki je podpisnik ponudbe. 

V primeru, da bodo kot zaupni ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo 
zgoraj navedenim pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako »ZAUPNO« ali 
»POSLOVNA SKRIVNOST« umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako 
napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, 
ne bo preklical oznake »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«, bo naročnik njegovo ponudbo 
izločil.  
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7. Dopustnost ponudbe 
Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 
izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in 
zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila, ki je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali 
korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev 
naročnika. 
 
8. Navodila za izpolnitev ponudbenega predračuna 
Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije po posameznem sklopu, ob upoštevanju 
tehničnih specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. 

 
Ponudnik izpolni vse postavke v Predračunu, in sicer v EUR na dve decimalki mesti.  

 
Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu po posameznem sklopu za katerega oddaja 
ponudbo. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne 
postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne razpisne 
dokumentacije. V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko 
brezplačno. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

 
Ponujena cena brez DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, 
prevozne, carinske ter vse morebitne druge stroške…).  

 
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, 
bo ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 
Ponudnik skladno z zgornjimi zahtevami izpolni tudi Povzetek predračuna (rekapitulacija) 
(Obrazec 8).  

 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec 
»Povzetek predračuna (rekapitulacija)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju 
ponudb, obrazec »Predračun« pa naloži v razdelek »Druge priloge«. V primeru razhajanj 
med podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) - naloženim v razdelek »Predračun«, in 
celotnim Predračunom - naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki 
v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Druge priloge«. 
 
9. Pojasnila o vsebini dokumentacije 
Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo in sicer preko spletne strani 
http://www.enarocanje.si (v nadaljevanju: Portal javnih naročil) najkasneje do četrtka, 
23.04.2021 do 12. ure. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena preko Portala javnih naročil ali 
bodo zastavljena po določenem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Naročnik bo odgovor objavil 
na istem spletnem naslovu najpozneje 3 (tri) dni pred potekom roka za oddajo ponudb. 

Sestavni del dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve, popravki 
dokumentacije ter dodatna pojasnila oziroma odgovori na vprašanja ponudnikov.  

Ponudnik je dolžan redno spremljati objave v zvezi s tem naročilom na Portalu javnih naročil. 

http://www.enarocanje.si/
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10. Spremembe in dopolnitve dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni in/ali dopolni dokumentacijo 
v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsaka taka sprememba oziroma dopolnitev bo sestavni del 
dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje 
naročnik gospodarskim subjektom na ali preko Portala javnih naročil, se štejejo za 
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije, če iz vsebine informacij izhaja, da se z 
njimi spreminja ali dopolnjuje dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost 
navedbe v dokumentaciji. 
 
11. Način in rok za predložitev ponudbe 
Naročnik določa rok za prejem ponudb na dan 03.05.2021 do 11.00 ure.  
 
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega 
sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v 
nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 
spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2 . 

 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. 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 zakonika 
). 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 ponudbe navedenega v točki 1 Povabilo 
k oddaji ponudbe. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN 
označena s statusom »ODDANO«. 

 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik 
v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in 
je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem 
sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  
 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 
 
Ponudnike opozarjamo, da poskrbijo za pravilno umestitev ponudbenih dokumentov pri 
oddaji ponudbe. Ponudbeni predračun je javno viden po poteku roka za predložitev ponudb, 
ostala dokumentacija (»Druge priloge«) pa je vidna samo naročniku. 
 

https://ejn.gov.si/eJN2
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Ponudnik lahko v sistem e-JN v razdelek »Predračun« naloži le *.pdf obliko datoteke, v 
razdelek »ESPD – ponudnik« *.xml obliko datoteke, v ostale razdelke pa lahko naloži 
dokumente vseh formatov.  

 
Sistem e-JN omogoča naložitev datotek v velikosti posameznega dokumenta do 100 MB in 
v skupni velikosti vseh dokumentov največ 150 MB. 
 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na 
naslednji povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1527 
 
12. Odpiranje ponudb 
Odpiranje ponudb bo na podlagi četrtega odstavka 88. člena ZJN-3 javno. Odpiranje ponudb 
bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 03.05.2021 in se bo začelo ob 
11.05 uri na spletnem naslovu 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1527 
 

Odpiranje ponudb poteka tako, 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«.  
 
Oddane ponudbe (predračuni) bodo vsem ponudnikom, ki so sodelovali v postopku, vidne 
preko spletne aplikacije e-Oddaja po poteku roka za predložitev ponudb. Ponudniki, ki so 
oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 
»Zapisnik o odpiranju ponudb«. S tem se šteje, da je bil ponudniku vročen zapisnik o 
odpiranju ponudb. 
 
Pozive za dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbe naročnik ustvari in posreduje 
ponudniku v sistemu e-JN. Ponudnik dopolnitev/pojasnilo oziroma spremembo ponudbene 
dokumentacije posreduje v sistem e-JN do zahtevanega roka, ki ga določi naročnik. 
 
13. Dopustne dopolnitve ponudbe 
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora priložiti ponudnik, 
nepopolne ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo lahko naročnik 
zahteval, da ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, 
popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva 
popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika 
zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo ponudbe le, kadar določenega dejstva 
ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali 
pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente 
ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče 
objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, 
popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega 
ponudnika izločil. 
 
 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1527
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_jnc_podrobno.xhtml?zadevaId=1527
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14. Ustavitev postopka in zavrnitev vseh ponudb 
Naročnik lahko skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 do roka za oddajo ponudb kadar 
koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko skladno s 5. odstavkom 90. člena 
ZJN-3 na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. 
 
15. Ponudbena dokumentacija in način predložitve dokazil in izjav 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo ter datirana, žigosana in podpisana s strani osebe, ki ima pravico 
zastopanja ponudnika. Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo navodila, ki so 
navedena na posameznem obrazcu. 

Posamezen obrazec lahko ponudnik oblikovno spreminja, besedilo obrazca pa mora vsebinsko 
in pomensko v celoti ustrezati besedilu na obrazcu, ki je objavljen kot del razpisne 
dokumentacije.  

Ponudbena dokumentacija ne sme vsebovati nobenih sprememb, pripisov ali dodatkov, ki niso 
v skladu  z dokumentacijo ali ki niso potrebni zaradi odprave napake ponudnika. Morebitne 
popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe tik ob 
popravku. 

Potrdila so lahko predložena v fotokopijah, če ni v posameznem primeru izrecno določeno 
drugače. V primeru dvoma, da fotokopije dokumentov ustrezajo originalom, lahko naročnik 
od ponudnika zahteva predložitev originalnih dokumentov. 
 
16. Resničnost podatkov 
Ponudnik jamči za resničnost vseh podatkov, navedenih v ponudbi,  za kar se zaveže tudi v 
izjavi o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (OBR-7). Na zahtevo 
naročnika bo ponudnik v postavljenem roku naročniku izročil ustrezna dokazila, ki se nanašajo 
na vsebino podatkov iz izbrane ponudbe oziroma na druge navedbe iz ponudbe. 

Če se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik predložil neresnične izjave ali 
ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski komisiji za revizijo 
postopkov oddaje javnih naročil podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 5. točke 
prvega odstavka ali 1. točke drugega odstavka 112. člena ZJN-3. 
 
17. Podatki o ponudniku 
V primeru, da bo ponudnik izbran kot najbolj ugoden, mora naročniku na njegov poziv v 
postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati 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. 

Izbrani ponudnik mora podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku v roku osmih dni 
od prejema naročnikovega poziva. 
 
18. Pogodba 
Osnutek pogodbe je del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudnik se z izjavo 
o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (OBR-7) izrecno strinja z 
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vsebino pogodbe ter hkrati soglaša, da bo v primeru, če bo v skladu z merili za izbor, izbran 
kot najugodnejši ponudnik, sklenil z naročnikom pogodbo z enako vsebino kot izhaja iz te 
dokumentacije in sicer v roku, ki ga določi naročnik. 
 
19. Obseg in veljavnost ponudbe 
Ponudba mora veljati še vsaj dva (2) meseca od dneva, določenega za oddajo ponudb. 
 
20. Protikorupcijsko določilo 
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 opustitve, s 
katerimi je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena 
pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organu, posredniku organa ali organizacije iz 
javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, 
je nična. 
 
21.  Zahtevana sposobnost ponudnikov 

A. Izključitev ponudnikov 
1.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila 
ponudniku 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, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so 
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v 
nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1), 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

- spravljanje v suženjsko razmerje (11. člen KZ-1), 

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 
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- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen 
KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 
 
Dokazilo:  ESPD obrazec 
 
Kot dokazilo o izpolnjevanju vseh zahtevanih pogojev mora ponudnik v ponudbi obvezno 
predložiti Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD.  
Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka XML) uvozi na spletni strani Portala 
javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/_ESPD/ in v njega neposredno vnese 
zahtevane podatke. 
 
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v 
kakršni koli vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne 
ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).   
 
Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, 
ESPD ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu 
e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v xml. obliki ali nepodpisan ESPD v 
xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe informacijskega 
sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot 
podpisan.  
 
Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v 
pdf. obliki, ali v elektronski obliki podpisan xml.  
 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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2.  Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 
preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da ponudnik 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 ali prijave 
znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega odstavka 
tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za 
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe.  
 
Dokazilo:  ESPD obrazec 
 
3.   Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče 
rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 
gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
 
Dokazilo:  ESPD obrazec 
 
4.  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh 
letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa 
Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi 
prekrškov v zvezi s plačilom za delo. 
 
Dokazilo:  ESPD obrazec 
 
5.  Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad ponudnikom 
začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek 
zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so 
njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države 
nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 
 
Dokazilo:  ESPD obrazec 
 

B. Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti 
 

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 
članici, v kateri ima ponudnik sedež. 
 
Dokazilo:  ESPD obrazec 
 

C. Tehnična in strokovna sposobnost 

Ponudnik mora predložiti seznam najpomembnejših dobav za enak material, kot ga ponuja v 
ponudbi po posameznem sklopu v obdobju od 01.01.2019 do 31. 12. 2020. Na seznamu 
morajo biti navedeni datumi dobav in zneski dobav ter podatki o javnem ali zasebnem 
naročniku, kateremu je ponudnik dobavil material. Zneski morajo biti navedeni v EUR brez 
DDV, podatki o naročniku pa morajo biti naslednji: firma, naslov, matična številka, davčna 
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številka, ime in priimek kontaktne osebe, telefonska številka ter elektronski naslov kontaktne 
osebe. 

Naročnik si pridržuje pravico, da pri naročnikih, navedenih na seznamu, preveri: 
- da je ponudnik naročnikom dobavljal enak material kot ga ponuja v ponudbi (material 

istega proizvajalca, vrste in dimenzij kot ga ponuja v ponudbi), 
- da je bil ves dobavljeni material kvaliteten in skladen z dogovorjenimi tehničnimi 

karakteristikami, 
- da je dobava potekala brez težav in v dogovorjenih rokih, 
- da je skupen znesek dobavljenega materiala najmanj enak skupni vrednosti ponudbe. 

Dokazilo:  seznam najpomembnejših dobav materiala 

Ponujeni material mora ustrezati predpisanim tehničnim standardom in zahtevam naročnika 
iz tehničnih specifikacij.  
 
Dokazilo:  ponudnik mora za vsak proizvod predložiti vsa dokazila, zahtevana v tehničnih 

specifikacijah  
 
Ne glede na zahteve iz tehničnih specifikacij si naročnik pridržuje pravico, da za vsak 
posamezen proizvod od ponudnika zahteva predložitev: 

- izjave o lastnostih, izdane s strani proizvajalca ali dobavitelja, 
- spričevala ali certifikate o skladnosti s standardom, izdane s strani zunanje organizacije 

(pooblaščenega evropskega organa za certificiranje), ki potrjuje skladnost proizvodov 
s standardom, 

- spričevala ali certifikate o skladnosti, izdane s strani zunanje organizacije 
(pooblaščenega evropskega organa za certificiranje), ki potrjuje skladnost proizvodov 
v stiku s pitno vodo. 

Ponudnik je dolžan na zahtevo naročnika dostaviti vzorec ponujenega materiala. 

Ponudnik mora zagotavljati zadostne transportne in skladiščne kapacitete, da lahko zagotovi 
dobavo v roku 24 ur od prejema naročila. 

Ponudnik mora zagotavljati zahtevane količine za vse razpisane vrste blaga iz posameznega 
sklopa ter dobavljati blago. 
 
22. Uporaba zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov 
Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi uporabi 
zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Če želi 
ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na 
voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. Naročnik 
v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveri, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava 
uporabiti ponudnik, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi 
za izključitev. Naročnik bo od ponudnika zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev 
za sodelovanje ali v zvezi s katerim obstajajo obvezni razlogi za izključitev. Naročnik pa lahko 
od ponudnika zahteva zamenjavo subjekta tudi, če v zvezi z njim obstajajo neobvezni razlogi 
za izključitev. 
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23. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 
Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo 
za posamezen sklop. Najugodnejša ponudba za posamezen sklop se izračuna v skladu z 
naslednjo formulo: 
C = Cn/Cp *100, pri čemer je 
Cn = najnižja ponujena cena za posamezen sklop (v EUR brez DDV) 
Cp = ponujena cena posameznega ponudnika za posamezen sklop (v EUR brez DDV)  
Izbran bo ponudnik, ki bo dosegel največ točk. 
 
24. Variante 
Variantne ponudbe niso dovoljene.  
 
25. Odločitev o oddaji naročila 
Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v zakonskem roku. O odločitvi bo naročnik v 
roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju v skladu z 89. členom ZJN-3 obvestil 
vsakega kandidata in ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila na način, 
da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. 
 
26. Pravno varstvo 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo se lahko 
vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o 
dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem 
obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, 
pri čemer se lahko zahtevek za revizijo nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno 
vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni 
objavi ali razpisni dokumentaciji. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem 
ponudb, razen če je rok za prejem ponudb krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se 
lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu. 

 
Takso v višini 2.000,00 eurov mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za 
finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 
Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802. Pri tem mora 
vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na 
številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega 
naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajša od 
šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). 
 
Zahtevek za revizijo se lahko vloži prek portala eRevizija. Če zahtevek za revizijo v 
predrevizijskem postopku ni bil vložen prek portala eRevizija, se zahtevek lahko vloži pisno 
neposredno pri naslovniku ali po pošti priporočeno s povratnico. Lahko se vložijo tudi 
elektronsko, če ima naslovnik na voljo informacijski sistem za sprejem elektronskih vlog, v 
skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora 
biti informacija ali dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s 
kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati 
ministrstvu, pristojnemu za javna naročila. 
Če naročnik ugotovi, da niso izpolnjeni procesni pogoji iz prve, tretje, četrte ali pete alineje 
prvega odstavka 26. člena ZPVPJN-B, se zahtevek za revizijo najpozneje v treh delovnih dneh 
od prejema s sklepom zavrže. 
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27. Zavarovanje za dobro izvedbo posla 
Izbrani ponudnik bo moral ob sklenitvi pogodbe predložiti bianco menico z menično izjavo kot 
zavarovanje za dobro izvedbo posla. Menična vsota znaša 10 % vrednosti pogodbe z DDV. 
Menična izjava mora biti veljavna vsaj še 30 dni po izteku veljavnosti pogodbe. Menična izjava 
po vsebini ne sme odstopati od predloženega vzorca (OBR-6). Bianco menica mora vsebovati 
klavzulo »brez protesta«. 
 
28. Morebitna zahtevana soglasja organa 
Če je v zakonu določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja določenega organa, 
pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje. 
 
29. Ponudba s podizvajalci 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo gradnje ali storitve s podizvajalci, mora v ponudbi: 

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 
podizvajanje (OBR-2), 

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

Ponudnik – glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila gradnje, storitve ali blaga 
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 tudi podatke in 
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 
Le če podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, 
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno skladno 
z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik 
izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, 
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 neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od glavnega izvajalca zahteva, da mu 
najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in 
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje, neposredno 
povezano s predmetom naročila. 
V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila ne bo sodeloval s podizvajalci, to navede 
v obrazcu OBR- 1. 
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe 
z naročnikom ali med njenim izvajanjem sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora 
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom na 
tem razpisu), v petih dneh od sklenitve pogodbe. Ponudnik mora o tej zahtevi obvestiti 
vsakega od svojih podizvajalcev. 
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Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točk A, B in 
C 22. poglavja te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega 
naročila. 
Ponudnik lahko pogoje za opravljanje tehnične in kadrovske sposobnosti izpolnjuje skupaj s 
podizvajalcem.  
 
30. Predložitev skupne ponudbe 
Ponudbo lahko 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 
javnega naročila mora opredeliti tudi nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj 
navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana 
kot najugodnejši ponudnik. 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz točk A in B in C 22. poglavja te dokumentacije ugotavljal za vsakega 
ponudnika posebej (vsak ponudnik posebej mora predložiti ustrezna dokazila), izpolnjevanje 
ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila in obrazci morajo biti žigosani in podpisani s strani 
vseh gospodarskih subjektov. 
V kolikor je javno naročilo v izvajanje oddano ponudnikom, ki so oddali skupno ponudbo, 
menjava članov skupine tekom izvajanja pogodbe ni mogoča. 
V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oziroma če je 
zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje 
poslovanja, bo naročnik odpovedal pogodbo o izvedbi javnega naročila. 
 
31. Ponudbe ponudnikov s sedežem izven Republike Slovenije 
 V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih 
dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo, s katero potrdi izpolnjevanje 
postavljenega pogoja ali ESPD obrazec. ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega 
subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa 
zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden 
uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o 
tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila. 
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32. TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
Ponudnik mora ponuditi blago, ki po tehničnih zahtevah ustreza predpisanim lastnostim s 
strani naročnika.  
 
TEHNIČNA SPECIFIKACIJA ZA POSAMEZNE SKLOPE OZ. SKUPINE ARTIKLOV 
 
Kvaliteta: 
Dobavitelj zagotavlja, da bo dobavljeni material ustrezal določenim standardom in ostalim 
predpisom, kot jih določa Zakon o gradbenih proizvodih. Ves material, ki je namenjen, da pride 
v stik s pitno vodo mora biti primeren za uporabo za namen oskrbe s pitno vodo in ustrezati 
zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), Pravilnika o materialih in izdelkih, 
namenjenih za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08) in Uredbe o oskrbi 
s pitno vodo  (Uradni list RS, št. 88/12). Če izdelek ni podvržen standardom, mora biti prve 
kvalitete. Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteten material, ima pravico dobavitelju 
zavrniti prejem. Vse stroške zavrnitve nosi dobavitelj. 
Povsod, kjer se opis predmeta nanaša na zahtevne in nezahtevne pogoje, se mora upoštevati 
naslednje:   
 
ZAHTEVNI POGOJI: So pogoji, kjer se mora uporabiti material, ki z boljšo kvaliteto in daljšo 
življenjsko dobo služi namenu zahtevnih pogojev za vgradnjo na strateško pomembnih točkah 
vodooskrbe, težje dostopnih odcepnih mestih v urbanih naseljih, trgih, asfaltnih površinah 
itd…   
 
NEZAHTEVNI POGOJI: So pogoji, kjer se mora uporabiti material, ki s svojo kvaliteto in 
morebitno krajšo življenjsko dobo služi namenu nezahtevnih pogojev za vgradnjo na strateško 
ne zelo pomembnih točkah vodooskrbe, zelo lahko  dostopnih odcepnih mestih itd…  
 
Povsod, kjer se opis predmeta nanaša na posamezno znamko ali vir ali na posebni postopek 
ali na blagovne znamke, patente, tipe ali posebno poreklo ali proizvodnjo se upošteva, da 
predmet ustreza, če izpolnjuje določilo »ali enakovredni«. 
V primeru, da se tehnična specifikacija sklicuje na tehnične specifikacije iz Seznama opisov 
določenih tehničnih specifikacij ter po prednostnem vrstnem redu, na slovenske standarde, ki 
prenašajo evropske standarde, evropska tehnična soglasja, skupne tehnične specifikacije, 
mednarodne standarde, druge tehnične referenčne sisteme, ki so jih določili evropski organi 
za standardizacijo, ali, če teh ni, na slovenske standarde, slovenska tehnična soglasja ali 
slovenske tehnične specifikacije, se upošteva, da predmet ustreza, če izpolnjuje določilo »ali 
enakovredni«. 
 
1. SPOJKE RAZNE nad DN 50 

• UNIVERZALNE SPOJKE 
Ohišje in deli univerzalne spojke morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG45. Zatezni 
obroč mora biti zgrajen iz drsnikov, ki so konični v vse smeri. Spojka mora biti zaščitena z 
epoksi premazom debeline minimalno 250 mikronov. Spojke morajo biti narejene in 
testirane za delovni tlak PN 16 bar. Spojke morajo imeti možnost izvlečne ali neizvlečne 
variante za katero se lahko odloči na samem mestu vgradnje.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1566
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4262
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2829
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3498
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Kotna prilagodljivost spojk pri neizvlečnem spoju mora biti najmanj 4° od osne smeri 
cevovoda ali več. Kotna prilagodljivost spojk pri izvlečnem spoju mora biti najmanj 8° od 
osne smeri cevovoda ali več. Kotna prilagodljivost spojk pri 90° kolenu mora biti med 
najmanj 75° in 105° od osnih smeri cevovoda. Ponujen material mora imeti pridobljen GSK 
certifikat. 

 

• REPARATURNE OBJEMKE 
Izdelane morajo biti v celoti iz nerjavečega jekla AISI 304, PN 16 (nerjaveči vijaki in matice 
morajo biti prevlečeni z zaščitno snovjo, ki omogoča normalno vijačenje)s tesnilom iz 
elastomera EPDM W270 izdelano po DVGW normi. 
 

• ZOBATE SPOJKE (par - iz dveh delov) 
Zobati spojki in leteči prirobnici morata biti izdelani iz nodularne litine NL 40. Vijaki in 
matice morajo biti pocinkani (8.8), tesnilna guma mora biti iz EPDM, debeline 4mm. Zobata 
spojka mora biti zaščitena z barvo koroplast.  

 
2. FAZONSKI KOSI s fiksnimi prirobnicami      

Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu z EN 545, z zunanjo 
in notranjo epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Ponujen material mora imeti 
pridobljen GSK certifikat.  Opremljeni morajo biti s prirobnicami za tesnila v skladu s 
standardom EN 681-1. Ves ponujeni material mora biti ponujen od istega proizvajalca.   
 

3. FAZONSKI KOSI z vrtljivimi prirobnicami 
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine GGG 400 v skladu z EN 545, z zunanjo 
in notranjo epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Ponujen material mora imeti 
pridobljen GSK certifikat.  Opremljeni morajo biti z vrtljivimi prirobnicami za tesnila v 
skladu s standardom EN 681-1. Ves ponujeni material mora biti ponujen od istega 
proizvajalca.   

 
4. ARMATURE 

• MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOSI - morajo biti prav tako izdelani iz NL 40 z epoksi zaščito 
zunaj – znotraj (minimalne debeline 250 mikronov). Material mora imeti pridobljen GSK 
certifikat. Vijaki morajo biti iz nerjavnega jekla z varovali proti izpadu.  

 

• HIDRANTI 
 

PODZEMNI HIDRANTI morajo biti izdelani v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta 
morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne 
debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. 
Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo. EPDM elastomer 
in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena 
s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko 
zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Hidrant mora biti certificiran od 
priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 
305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, 
številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. 
Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega 
materiala AISI 304. Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa 
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hidranta. Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa 
hidranta pod tlakom. Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. 
hidrantnega nastavka. Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z 
nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant.  
 
NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora 
imeti dva  "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« 
priključka in en »A«  priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta morajo biti izdelani iz 
nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih 
površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.  Zunanja cev mora biti iz nerjavečega 
materiala AISI 304 in minimalnega zunanjega premera DN 125 mm za obe dimenziji 
hidranta (DN80 in DN 100),  zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM 
elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 
270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW 
priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Glava 
hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000. Hidrant mora biti certificiran 
od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 
305/2011 (CPR). Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 
250Nm. Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko 
priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata. Lomna 
izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja. Glava 
hidranta mora biti vrtljiva za 360°. Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v 
ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala. Menjava zapornega elementa mora biti 
omogočena brez izkopa hidranta. Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta 
s standardnim ključem.  
 
TELESKOPSKI HIDRANT - mora imeti lastnosti bajonetnega spoja in prirobničnega spoja z 
izvlekom izpod nivoja terena, enako kot Hawle Telehidrant ali enakovredno.  

 

• KOTNI PLOVNI VENTILI 
Ohišje plovnega ventila mora biti iz nodularne litine GGG 40 z obojestransko zaščito epoxy 
zaščito, minimalno 250 mikronov. Material mora imeti pridobljen GSK certifikat. 
Ostali deli morajo biti iz nerjavnega jekla. 

 

• CESTNE KAPE ZA HIDRANTE 
HIDRANTNE KAPE morajo biti izdelane iz nodularne litine GG 25. Na pokrovu je vtisnjen 
napis »Hidrant« ali »H«. Za teleskopski hidrant mora biti zaradi drenaže LTŽ kapa velika 
(najmanj 685 mm) in okrogle oblike s posebno manjšo ovalno kapo z napisom »Hidrant« 
za hiter izvlek podzemnega teleskopskega hidranta. 

 

• LOVILEC NESNAGE 
Lovilci nesnage morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 97/23/EC.  
Čistilna mrežica mora biti izdelana iz materiala, ki ne vsebuje azbesta. Lovilec nesnage 
mora po tehnično dobavnih pogojih ustrezati standardu EN 12266-1,2. Vgradna dolžine 
lovilca nesnage mora ustrezati standardu EN 558-1, prirobnični priključki pa standardu EN 
1092-2. 
Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy 
zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom 
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W270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW 
priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo.  Kakovost barvanih površin mora biti 
potrjena z GSK certifikatom. 

 

• ZRAČNI VENTIL 
Izdelani morajo biti iz nodularne litine GGG 40 z obojestransko epoxy zaščito, minimalno 
250 mikronov. Zračniki morajo imeti pridobljen GSK certifikat. 
Tesnilna guma mora biti iz EPDM elastomerne gume. 
Zračniki za večja ali dvosmerna zračenja morajo biti izdelani za tlačno območje : 0,2 - 25 
bar. Kapaciteta odzračevanja mora dosegati količino 700 m3/h in mora imeti funkcijo 
preprečevanja vakuuma. Ogrodje mora biti iz Aluminija in protikorozijsko anodizacijsko 
zaščiten od znotraj in zunaj. Notranji plavač mora biti iz ekspandiranega polipropilena, 
tesnenje iz EPDM. 
Zračniki za podzemno vgradnjo morajo omogočati montažo brez dodatnega zasuna in 
izvedeni z nerjavečo cevjo za direktno montažo v zemljino in z direktnim odvodom vode v 
drenažo. Montirani zračnik se mora servisirati z enostavnim izvlekom iz nerjaveče cevi brez 
dodatnih zapiranj cevovoda, ter enostavno ponovno instalacijo nazaj v cev. 
 

• LOPUTE MEDPRIROBNIČNE S POLŽNIM POGONOM  
Lopute morajo biti ponujene z nerjavnim klinom in diskom. Ohišje lopute mora biti 
izdelano iz nodularne litine, zaščiteno z epoxy barvo minimalno 250 mikronov. Material 
mora imeti pridobljen GSK certifikat. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem morajo 
biti izdelani iz EPDM elastomerne gume, ki je v skladu z EN 681 in predpisom W 270 ter 
živilsko neoporečna. 

 

• LOPUTE MEDPRIROBNIČNE ODBOJNE – Lopute morajo biti kompletno iz nerjavnega INOX 
materiala.  
 

• ODBOJNI NEPOVRATNI VENTILI (KROGLA IN LOPUTA) 
Izdelani morajo biti iz nodularne litine GGG 40 z epoxy zaščito. Loputa mora biti zaščitena 
z EPDM elastomerno gumo. Liti deli morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito 
minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK 
certifikatom. Zaporni element iz nodularne litine mora biti vulkaniziran z EPDM 
elastomerno gumo. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom 
W270 in živilsko neoporečna. Popolno zapiranje že pri minimalno 0,5 barov. 
 

• TESNILA  
Ploščata tesnila za tesnjenje spojev med prirobnicami pri ceveh in armaturah morajo biti 
narejena iz najmanj 4mm debele gume in dvojne platnene vloge. 
 

5. EV  ZASUNI ZA ZAHTEVNE POGOJE  
Material ohišja pokrova mora biti izdelan iz nodularne litine GGG 40 z epoxy zaščito (zunaj 
in znotraj) minimalne debeline 250 mikronov. Prevleka zagozde zasuna mora biti iz EPDM 
elastomerne gume ali NBR. Vreteno mora biti izdelano iz nerjavečega jekla, tesnilni obroči 
pa iz NBR. Vgradna dolžina zasuna mora ustrezati standardu EN 558-1, prirobnični 
priključki standardu EN 1092-2, trdnost pa standardu EN 12266. 
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Zasuni  vgradnih dolžin F4 (ploščati) in F5 (ovalni) morajo biti za celotno paleto od istega 
proizvajalca. Zasuni morajo imeti polno vodenje klina v vodilu z drsno prevleko in teflonsko 
vležajenje vretena, s katerim se dosegajo min. 50% manjši momenti odpiranja od zahtev 
standarda EN 1074-2, trojno tesnjenje vretena in zaščitni obroč pred vstopom nesnage. 
Zasuni morajo imeti možnost menjave tesnilnega paketa pod pritiskom in brez posegov v 
vodovodno instalacijo ter označbo za bakteriološko neoporečnost po DVGW-W270. 
Vreteno in vsi vijaki zasun morajo biti valjani iz nerjavečega jekla. 
Zasun mora biti obvezno izveden z navojem za privijačenje vgradilne garniture neposredno 
na zasun in to brez klinov ter zatičev za pritrditev.  

 

• VGRADBENE GARNITURE ZA ZAHTEVNE POGOJE 
Vgradna garnitura mora biti izdelana iz litine GG-25, os in vrh garniture mora biti iz 
galvanizirane litine, spojna glava mora biti izdelana iz litine GGG-40. Vsi železni deli kakor 
tudi ključ in vezni člen morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Teleskopska zaščitna cev mora 
biti iz PE. Vgradna garnitura mora biti z narejenim navojem za privijačenje direktno na 
zasun brez klinov ter zatičev za pritrditev. Vgradne garniture morajo imeti posebna 
»ušesa« za montažo na PVC podložno pritrdilno ploščo, ki služi proti nezaželjenemu 
sesedanju teleskopskega dela garniture po višini. PVC podložna plošča mora biti iz 
nelomljivega poliamida in iz steklenih vlaken.  
 

• CESTNE KAPE ZA ZASUNE ZA ZAHTEVNE POGOJE 
Cestna kapa naj ima karakteristike kot HAWLE (kat.št.200) ali enakovredne. Cestne kape 
morajo biti narejene iz materiala GJL250(GG25), kjer mora ohišje biti zaščiteno z 
bitumnom, pokrov kape pa s protikorozijsko epoksi zaščito. Cestna kapa mora imeti 
izveden nehrupni konusni pokrov po DIN 4056.  
 

6. EV  ZASUNI ZA NEZAHTEVNE POGOJE 
Zasuni morajo biti izvedeni z mehkim tesnenjem, kjer je zapiralni klin, kateri drsi po 
stranskih vodilih. Zapiralni klin mora biti v celoti vulkaniziran in protikorozijsko zaščiten. 
Zgornji del zasuna mora biti izveden tako, da se na ohišje zasuna  vgradna garnitura privije 
in tako pritrdi brez dodatnih zatičev. Ohišje mora biti iz GJS-400 (GGG40) materiala, 
zaščiteno z epoksi zaščito minimalno 250 mikronov. Material mora imeti pridobljen GSK 
certifikat.   

 

• VGRADBENE GARNITURE ZA NEZAHTEVNE POGOJE 
Vgradna garnitura mora biti izdelana iz litine GG-25, os in vrh garniture mora biti iz 
galvanizirane litine, spojna glava mora biti izdelana iz litine GGG-40. Vsi železni deli kakor 
tudi ključ in vezni člen morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Teleskopska zaščitna cev mora 
biti iz PE. Vgradna garnitura mora biti z narejenim navojem za privijačenje direktno na 
zasun brez klinov ter zatičev za pritrditev. Vgradne garniture morajo imeti posebna 
»ušesa« za montažo na PVC podložno pritrdilno ploščo, ki služi proti nezaželjenemu 
sesedanju teleskopskega dela garniture po višini. PVC podložna plošča mora biti iz 
nelomljivega poliamida in iz steklenih vlaken.  
 

• CESTNE KAPE ZA ZASUNE ZA NEZAHTEVNE POGOJE 
Izdelane morajo biti iz nodularne litine GG 25 in premazane z bitumensko zaščito. Na 
pokrovu je vtisnjen napis »voda« ali oznaka »W«. 
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7. MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA ZAHTEVNE POGOJE  

• OKLEPI NAVRTALNI Z ZASUNOM ZA ZAHTEVNE POGOJE 
Izdelani morajo biti iz litine GJS 400 in zaščiteni z epoxy premazom. Tesnilna guma mora 
biti iz EPDM elastomerne gume DVGW W 270. Opremljeni morajo biti z vrtljivim kolenom 
iz litine s spojem na klik brez vijačenja (bajonetni spoj). (Kot npr. HAKU Hawlinger 236K - 
Hawle ZAK sistem ali enakovredno). Oklep se mora pritrditi na cev z  klinastimi zatiči brez 
vijačenja. Zaporna nožasta zapora zasuna mora biti iz nerjavečega jekla. Oklep mora biti 
opremljen z vijačnim nastavkom za pritrditev vgradbene garniture. Kakovost barvanih 
površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. 

 

• VRTLJIVO KOLENO ZA ZAHTEVNE POGOJE 
Vrtljivo koleno mora biti 90 stopinjsko iz materiala GJS 400 in zaščitena z epoxy premazom 
ter na bajonetni spoj. Na spojni strani mora biti direkten potisni spoj za PEHD cevi Hawle 
ZAK sistem ali enakovredno. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK 
certifikatom. 

 

• VGRADNE GARNITURE ZA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA ZAHTEVNE POGOJE 
Vgradna garnitura mora biti izdelana iz litine GG-25, os in vrh garniture mora biti iz 
galvanizirane litine, spojna glava mora biti izdelana iz litine GGG-40. Vsi železni deli kakor 
tudi ključ in vezni člen morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Teleskopska zaščitna cev mora 
biti iz PE. Vgradna garnitura mora biti z narejenim navojem za privijačenje direktno na 
zasun brez klinov ter zatičev za pritrditev. Vgradne garniture morajo imeti posebna 
»ušesa« za montažo na PVC podložno pritrdilno ploščo, ki služi proti nezaželjenemu 
sesedanju teleskopskega dela garniture po višini. PVC podložna plošča mora biti iz 
nelomljivega poliamida in iz steklenih vlaken.  

 

• STREMENA ZA CEVI IZ DUKTILNE LITINE IN LTŽ CEVI ZA ZAHTEVNE POGOJE  - popolnoma 
vulkanizirana, notranjost stremena in vijačno-matični komplet iz nerjavečega jekla. 
Tesnilna guma iz EPDM po DVGW W 270. 

 

• STREMENA ZA CEVI IZ Azbest Cementa - Salonit  - ZA ZAHTEVNE POGOJE - delno 
vulkanizirana, notranjost stremena in vijačno-matični komplet iz nerjavečega jekla. 
Tesnilna guma iz EPDM po DVGW W 270. 
 

8. MATERIAL ZA VODOVODNE PRIKLJUČKE ZA NEZAHTEVNE POGOJE 

• OKLEPI NAVRTALNI Z ZASUNOM ZA NEZAHTEVNE POGOJE 
Zasuni morajo imeti bajonetni spoj in protikorozijsko zaščito. Zapiralo mora biti iz 
zaporne plošče iz nerjavečega jekla, ki omogoča poln pretok vode in iz ekscentričnega 
diska za odpravo preobremenitve. Na PE cevi se montira z dvo-delnim oklepom po 
DIN3543-2, na NL in salonitne cevi pa s stremeni in tesnili ustreznih dimenzij. 

      Ohišje mora biti iz materiala GJS-400 in protikorozijsko zaščiteno z debelino prašne 
      barve najmanj 250 mikronov. Material mora imeti pridobljen GSK certifikat.  
 Vreteno, pogon zaporne plošče in zaporna plošča morajo biti iz hladnovaljanega   
      nerjavečega jekla.   
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• VRTLJIVO KOLENO ZA NEZAHTEVNE POGOJE 
Vrtljivo koleno mora biti 90 stopinjsko iz materiala GJS 400 in zaščitena z epoxy premazom 
ter na bajonetni spoj dimenzije 34 in 46 mm. 
 

• VGRADNE GARNITURE ZA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA NEZAHTEVNE POGOJE 
Vgradna garnitura mora biti izdelana iz litine GG-25, os in vrh garniture mora biti iz 
galvanizirane litine, spojna glava mora biti izdelana iz litine GGG-40. Vsi železni deli kakor 
tudi ključ in vezni člen morajo biti protikorozijsko zaščiteni. Teleskopska zaščitna cev mora 
biti iz PE. Vgradna garnitura mora biti z narejenim navojem za privijačenje direktno na 
zasun brez klinov ter zatičev za pritrditev.  
 

• STREMENA ZA CEVI IZ DUKTILNE LITINE IN LTŽ CEVI ZA NEZAHTEVNE POGOJE  - popolnoma 
vulkanizirana. 
 

• STREMENA ZA CEVI IZ Azbest Cementa - Salonit  - ZA NEZAHTEVNE POGOJE - delno 
vulkanizirana. 

     
9. CEVI PEHD 

• Cevi PE 80 in PE 100 morajo biti izdelane po standardu EN 12201. Polietilenske cevi 
morajo biti v skladu z mednarodnim standardom ISO 4427 in slovenskim 
standardom, SIST ISO 4427. Cevi PE 80 morajo imeti standardno dimenzijsko 
razmerje SDR 11, (PN12,5). Cevi PE 100 morajo imeti standardno dimenzijsko 
razmerje SDR 11, (PN16). 

 

• Cevi PEHD - PE 100 RC z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljiv z osnovno 
cevjo SDR 11, PN16. Cevi morajo biti skladne tipu 2, klasifikacije PAS 1075, 
primerne za zasip z izkopanim materialom brez peščene posteljice. Cevi morajo 
imeti standardno dimenzijsko razmerje SDR 11, (PN16).  

 

• Cevi PEHD - PE 100 RC z integriranim zaščitnim slojem+dodatno zaščitni plašč, kjer 
gre za dodaten zaščitni PP sloj na osnovno cev SDR 11, PN16. Cevi so namenjene za 
uvlačenje in za izvedbo vrtin brez izkopa. Cevi morajo biti skladne tipu 3, 
klasifikacije PAS 1075. Cevi morajo imeti standardno dimenzijsko razmerje SDR 11, 
(PN16).  
 

10. FAZONI ZA PEHD cevi – PE 100 – za elektrofuzijsko varjenje 
ELGEF PLUS - pomeni, da imajo kosi integrirane varilna navitja in kontakte za 
elektrofuzijsko varjenje brez potrebnih dodatnih varilnih spojk. Vsi varilni fazonski kosi 
morajo biti  opremljeni za elektrofuzijsko spajanje (kontakti za varjenje) po standardu ISO 
12176, izključno zaradi obstoječih varilnih naprav v lasti JP Prlekija. 
Vsi fazoni za elektrofuzijsko varjenje morajo biti ponujeni od istega proizvajalca, ki hkrati 
lahko izda pisno izjavo, da z njegovim materialom pri varjenju ni potrebno uporabljati 
nobenih dodatnih naprav za vpenjanje cevi in mesta spoja.   
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11. SPOJKE RAZNE DO DN 63 
PE spojke za hitro spajanje PEHD cevi morajo biti narejene iz UV stabilnega polipropilena 
(PP), zatezni obroč iz Polyacetala (POM) in tesnilo iz NBR gume primerno za živila in pitno 
vodo.  
Polipropilenski udarni kopolimeri so termoplastične smole, proizvedene s polimerizacijo 
propilena in etilena z uporabo Ziegler Natta katalizatorjev. 
Ohišje in potisni obroč spojke morata biti izključno iz UV stabiliziranega polipropilena z 
vsebnostjo termoplastičnih smol – kopolimerov, ki omogočajo visoko dolgoročno 
stabilnost staranja materiala v skladu s standardom ISO 9080. 
Spojke morajo biti primerne za aplikacije pod in nad tlemi, tako morajo biti narejene za  
zelo visoke odpornosti na UV žarke. Spojke morajo biti narejene tako, da se brez 
predpriprave cev lahko vstavi neposredno v spojko, brez razstavljanja matice in spojke 
same. 

        
Podobno iJoint Georg Fischer ali ISO Hawle oz. enakovredno. 

 
12. VODOMERNI JAŠKI S TERMO ZAŠČITO 

Konstrukcija vodomernega jaška mora omogočati prostor za vgradnjo reducentov pretoka 
(UFR). Svetle mere jaška morajo znašati v dolžini vsaj 60 cm in po širini vsaj 40 cm. 
Vodomerni jašek mora biti varovan proti zmrzali, tudi takrat ko ni porabe vode.  
Konstrukcija jaška mora omogočati zaščito proti zmrzali do -20°C( poročilo ustrezne 
institucije).Jašek mora biti brez dna zaradi prehajanja toplote iz tal ter odvoda 
kondenzacijske oziroma morebiti izlivne vode, kar preprečuje zamrznitev vodomera ter 
priključne inštalacije. Ohišje jaška mora biti izvedeno modularno oziroma kot monolitni 
odlitek, tako da tudi omogoča prilagoditev višine pri niveliranju površine(-50 do+200mm) 
s poviškom ter omogoča zamenjavo LTŽ – PE pokrova brez posega v ohišje jaška. Torej 
osnova jaška in povišek morata biti modularne oblike zaradi medsebojne kompatibilnosti, 
ki mora biti takšna da ne zahteva posega v ohišje jaška in dodatnega materiala za izvedbo 
niveliranja s terenom. LTŽ pokrov mora biti nosilnosti min. 1500 kg in v epoxi zaščiti min 
250 mikronov. 
Oba pokrova iz LTŽ in iz PE materiala mora biti opremljena z zapahom. Instalacija cevi in 
notranji fazonski elementi morajo biti iz polipropilena in polifuzijsko varjeni. 
Instalacija mora vsebovati kompletno opremo za priključitev po naslednjem vrstnem redu: 
 
Zunanja priključna spojka za PEHD cevi na dovodu vodomernega jaška  
a) Notranja dovodna cev iz polipropilena s pripadajočimi koleni  
b) Krogelni ventil na dovodu (kvalitete Kovina –Hertz ali enakovredno) 
c) Koleno iz polipropilena z notranjim navojem 
d) čistilni kos 
e) Holandec pred vodomerom 
f) Vodomer (ni predmet dobave!!!) 
g) Holandec z integriranim nepovratnim ventilom za vodomerom  

(Holandec z integriranim nepovratnim ventilom mora biti narejen v celoti iz medenine 
vključno z notranjo tesnilno zaporo, razen tesnil) 

h) T – kos iz polipropilena z zunanjim navojem na T stran, z čepom v smeri vode 
i) Krogelni ventil na odvodu (kvalitete Kovina –Hertz ali enakovredno) 
j) Notranja odvodna cev iz polipropilena s pripadajočimi koleni 
k) Zunanja priključna spojka za PEHD cevi na odvodu vodomernega jaška 
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Vodomerni jašek mora biti tlačno preizkušen in izdelan iz UV stabilnega polietilena (PE) za 
kar je potrebno za obe zahtevi predložiti ustrezna dokazila. 

 
13. VIJAČNI MATERIAL 

Postavka 8.1: Vijaki z matico so izdelani po DIN 601 oz. ISO 4016 v pocinkani izvedbi 
natezne trdnosti 5.8. ali več. 
Postavka 8.2: Vijaki z matico so izdelani po DIN 931 oz.  ISO 4014  iz nerjavečega materiala. 

 
14. PVC KANALIZACIJSKE CEVI 

Postavka 9.1: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN1401-1, s temensko togostjo 4 
KN/m2 (SN4). Cevi morajo imeti pripadajoče konusno tesnilo. 

 
Postavka 9.2: Cevi morajo biti izdelane po standardu EN1401-1, s temensko togostjo 8 
KN/m2 (SN8). Cevi morajo imeti pripadajoče konusno tesnilo. 

 
15. PVC KOLENA, ODCEPI, ČEPI, REDUCIRNI KOSI, ČISTILNI KOSI, NEPOVRATNE LOPUTE, 

DRSNE SPOJKE, VSTOPNA TESNILA IN MAZIVA, PE Hišni jaški za kanalizacijo, LTŽ pokrovi 
za hišne in revizijske jaške za kanalizacijo 
Materiali z oznako UK morajo biti izdelani najmanj po standardu EN1401-1, s temensko 
togostjo 4 KN/m2 (SN4). Fazonski kosi morajo imeti pripadajoče konusno tesnilo. 

 
LTŽ pokrovi za hišne in revizijske jaške 
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine. Izdelani morajo biti v skladu s standardom 
SIST EN 124-2:2015. Pokrovi morajo omogočati vgradnjo vodotesnega in protihrupnega 
tesnila. Vsi pokrovi morajo imeti možnost zapiranja  oziroma  zaklepanja. 
 
LTŽ okrogli pokrovi za hišne revizijske jaške morajo omogočati neposredno montažo na 
PE-jašek z varovanjem proti premiku.  
 
Kompozitni pokrovi za hišne in revizijske jaške 
Kompozitni pokrovi morajo biti izdelani izključno iz kompozitnih materialov brez dodatkov 
kot na primer železna rešetka ipd. Izdelani morajo biti v skladu standardom SIST EN 124-
5:2015. Pokrovi morajo omogočati vgradnjo vodotesnega in protihrupnega tesnila. Vsi 
pokrovi morajo imeti možnost zapiranja  oziroma zaklepanja. 
 
PE hišni jaški za kanalizacijo morajo biti izdelani v enem kosu. PE hišni kanalizacijski jaški 
naj nimajo vnaprej narejenih odprtin za vtok in stranski pritok, ampak morajo omogočati 
da vstopno odprtino za vtok in pritoke lahko izdelamo sami s pomočjo kronske žage. Na 
iztoku morajo jaški imeti že izdelan iztočni nastavek, za neposredno priključitev cevi na 
jašek.  

 
16. Zn FITINGI, CEVNA GUMI DRŽALA 

Zn Fitingi morajo biti izdelani iz bele temper litine kvalitete EN-GJMW-400-5, po standardu 
EN 1562 oziroma ISO 49 in EN 10242 z oznako "A". 
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17. HOLANDCI, POLNILNE PIPE, KROGELNI VENTILI, NEPOVRATNI VENTILI, REDUCIRNI 
VENTILI 
Ohišje polnilnih pip in krogličnih ventilov mora biti kovano iz medenine, tesnilo krogle PTFE 
(teflon), tesnilo vretena PTFE, dolga siluminska ročka. Delovna temperatura voda 0°C do 
110°C, tlak max. 63 Bar. (kot npr. KOVINA) 
Ohišja in notranjost holandcev, nepovratnih ventilov in reducirnih ventilov morajo biti iz 
kovane medenine. 
Telo krogličnega ventila mora biti izdelano iz niklane prešane medenine MS 58 s trdo 
kromirano prevleko, tesnili krogle ter tesnilo osovine morajo biti izdelani iz PTFE teflona. 
Ohišje ventila mora biti izdelano po standardu EN 12420. Podobno kot proizvajalec npr. 
Kovina. Krogla mora biti izdelana iz medenine MS 58, mora biti trdo kromana in 
diamantirana. Krogelni ventili ne smejo biti lažji od teže navedene v spodnji tabeli. 
 

dimenzija 1/2'' 3/4'' 1'' 5/4'
' 

6/4'
' 

2'' 

Masa v kg 0,23 0,35 0,6
6 

0,9
5 

1,6
4 

2,7
8 

 

       Nepovratni ventili morajo biti narejeni v celoti iz medenine vključno z notranjo tesnilno  
       zaporo, razen tesnil). 
 

Reducirni ventili, telo reducirnih ventilov mora biti izdelano iz medenine po standardu 
EN12165. 
Možnost nastavitve izhodnega tlaka 1,5 – 6 bara. 
Reducirni ventili s holandci in reducirni ventili brez holandcev morajo vsebovati v 
prikazovalnik tlaka oz. manometer.  

 

K ponudbi mora ponudnik za ponujeno blago predložiti: 

- veljavne certifikate o skladnosti blaga z veljavnimi standardi, katere je potrdila ustrezna 
slovenska ali tuja institucija, pristojna za izdajo tovrstnih certifikatov - v slovenskem 
jeziku. Certifikati morajo biti veljavni celotno obdobje za katerega je sklenjena 
pogodba.  V kolikor certifikati vmes potečejo, je ponudnik dolžan stare in pretečene 
samoiniciativno nadomestiti z novimi, veljavnimi certifikati. Iz izjav in certifikatov o 
skladnosti blaga, katere je potrdila ustrezna institucija, mora biti razvidno, da 
ponujeni material ustreza zdravstvenim zahtevam, povezanim s pitno vodo. 

- katalog oz. prospekt, iz katerega so razvidni ponujeni artikli. 
 
 
         Direktor: 
           mag. Artur RACMAN
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OBR-1 

 

PONUDBA št. ________________ 
 
 
Prijavljamo se na zgoraj navedeno javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 

PODATKI O PONUDNIKU ŠT. 1 

Firma oziroma ime:  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik:  

Davčna številka oziroma ID številka za 
DDV: 

 

Številka transakcijskega računa:  

Matična številka:  

Številka telefona:  

Elektronska pošta za obveščanje 
ponudnika: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  

Ponudnik je MSP                DA                                    NE 

PODATKI O PONUDNIKU ŠT. 2  (ponudnik izpolni v primeru skupne ponudbe) 

Firma oziroma ime:  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik:  

Davčna številka oziroma ID številka za 
DDV: 

 

Številka transakcijskega računa:  

Matična številka:  

Številka telefona:  

Številka telefaksa:  

Elektronska pošta za obveščanje 
ponudnika: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe:  

Javno naročilo: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

Objava naročila:  Portal javnih naročil RS št. JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 

Naročnik: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Ponudnik/partnerji pri 
skupni ponudbi: 
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VELJAVNOST PONUDBE Ponudba velja do _________________ (vsaj 2 

meseca od dneva, določenega za oddajo ponudb) 

PODIZVAJALCI 

Ponudnik pri izvedbi javnega naročila 
sodeluje s podizvajalci (ponudnik obkroži)  

  
                  DA                                         NE 

Če je odgovor DA, mora ponudnik izpolniti podatke o podizvajalcu na obrazcu 2. 

PRILOGE 

Ponudnik mora ponudbi priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane naslednje dokumente: 
- Podatki podizvajalca (OBR-2), ESPD obrazec podizvajalca, izjavo o zahtevanem neposrednem plačilu 

(v kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo (če nastopa s podizvajalcem), 
- Podatki o soponudniku/gospodarskem subjektu, na katerega zmogljivosti se sklicuje ponudnik 

(OBR-3) (v kolikor ponudnik oddaja skupno ponudbo ali se v ponudbi sklicuje na zmogljivosti drugih 
gospodarskih subjektov), ESPD obrazec za vsakega soponudnika oziroma gospodarski subjekt, na 
katerega zmogljivosti se sklicuje, 

- Soglasje za izdajo potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe (OBR-4), 
- Soglasje za izdajo potrdila iz kazenske evidence za pravne osebe (OBR-5), 
- Izjava o sprejemanju pogojev javnega naročila in o resničnosti podatkov (OBR-7), 
- Obrazec Povzetek predračuna - rekapitulacija (OBR-8) in predračun – popis materiala s ponujenimi 

cenami (OBR-8a), 
- Vzorec pogodbe (OBR-9), 
- ESPD obrazec ponudnika (v primeru skupne ponudbe za vsakega ponudnika posebej) 

- seznam najpomembnejših dobav vodovodnega materiala v obdobju od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020. 
 

 

 
 
 
 

  _________________________________ 

 žig zakoniti zastopnik 
 
 __________________________     ____________________________ 

(kraj, datum)  podpis 
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OBR-2 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

 

Naziv podizvajalca  

Naslov podizvajalca  

Poštna številka in pošta  

Telefon kontaktne osebe  

Telefaks  

Elektronska pošta kontaktne osebe  

Matična številka  

ID za DDV  

Številka TRR in banka  

Zakoniti zastopnik podizvajalca  

Dela, ki jih prevzema podizvajalec  

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec  

Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec (v 
EUR brez DDV) 

 

 

 
 
 
 

 _________________________________ 

 žig zakoniti zastopnik 

__________________________     ____________________________ 

(kraj, datum)  podpis 

 
 
Priloga:  

• ESPD obrazec za vsakega podizvajalca 

• Izjava podizvajalca o zahtevi za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec zahteva 
neposredno plačilo 

 

navodilo: Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora obrazec št. 2 izpolniti. 

Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. 

Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v Obrazcu št. 1 navede, da bo pri izvedbi naročila 

sodeloval s podizvajalci. Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko 

fotokopira 

Javno naročilo: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

Objava naročila:  Portal javnih naročil RS  št. JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 

Naročnik: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Ponudnik/partnerji pri 
skupni ponudbi: 
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         OBR-3 

PODATKI O SOPONUDNIKU/GOSPODARSKEM SUBJEKTU, NA KATEREGA 

ZMOGLJIVOSTI SE SKLICUJE PONUDNIK 
 

Firma oziroma ime:  

Naslov:  

Davčna številka oziroma ID številka za DDV:  

Matična številka:  

Številka transakcijskega računa:  

Banka, pri kateri ima ponudnik odprt 
transakcijski račun: 

 

Kontaktna oseba:  

Telefonska številka kontaktne osebe:  

Elektronska pošta kontaktne osebe:  

Zakoniti zastopnik ponudnika:  

 

 

 
 
 
 

 _________________________________ 

 žig zakoniti zastopnik 

__________________________     ____________________________ 

(kraj, datum)  podpis 

 

 

 

navodilo: Soponudnik – partner v skupini ali gospodarski subjekt, na katerega kapacitete se 

sklicuje ponudnik, mora obrazec št. 3 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan 

s strani zakonitega zastopnika soponudnika. Obrazec je obvezen v primeru, da ponudnik v 

obrazcu št. 1 navede, da oddaja skupno ponudbo oziroma da se sklicuje na zmogljivosti 

drugih gospodarskih subjektov. Obrazec se izpolni za vsakega od soponudnikov (partnerjev v 

skupini ali gospodarskih subjektov, na zmogljivosti katerih se ponudnik sklicuje). 

Javno naročilo: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

Objava naročila:  Portal javnih naročil RS  št. JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 

Naročnik: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Ponudnik/partnerji pri 
skupni ponudbi: 
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          OBR-4 

 

SOGLASJE ZA IZDAJO POTRDILA O NEKAZNOVANOSTI – ZAKONITI ZASTOPNIK 
 

S podpisom tega soglasja naročniku dovoljujem, da lahko za namene javnega razpisa 

»DOBAVA VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA« pridobi moje osebne podatke 

iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. 

Posebej dajem naročniku soglasje za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske 

evidence. 

 

IME IN PRIIMEK  

EMŠO  

DATUM ROJSTVA  

KRAJ ROJSTVA  

OBČINA ROJSTVA  

DRŽAVA ROJSTVA  

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA 
PREBIVALIŠČA (ulica, hišna številka, 
pošta) 

 

DRŽAVLJANSTVO  

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL  

 

 
 
 
 

 _________________________________ 

 žig zakoniti zastopnik 

__________________________     ____________________________ 

(kraj, datum)  podpis 

 

navodilo: Ponudnik predloži ta obrazec za vse ponudnike/partnerje pri skupni 

ponudbi/podizvajalce. Če ima ponudnik/partner pri skupni ponudbi/podizvajalec več zakonitih 

zastopnikov, ta obrazec izpolni vsak zakoniti zastopnik. Zaradi večjega števila podizvajalcev 

in/ali partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira.

Javno naročilo: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

Objava naročila:  Portal javnih naročil RS  št. JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 

Naročnik: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Ponudnik/partnerji pri 
skupni ponudbi: 
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OBR-5 

 

SOGLASJE ZA IZDAJO POTRDILA O NEKAZNOVANOSTI – PRAVNE OSEBE 

 

Naročniku dovoljujemo, da lahko za namene javnega razpisa »DOBAVA VODOVODNEGA IN 
KANALIZACIJSKEGA MATERIALA« iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne 
skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pridobi podatke o naslednji pravni osebi: 
 

POLNO IME PRAVNE OSEBE  

SEDEŽ PRAVNE OSEBE  

OBČINA SEDEŽA PRAVNE OSEBE  

MATIČNA ŠTEVILKA PRAVNE OSEBE  

Posebej dajem naročniku soglasje za pridobitev potrdila o nekaznovanosti iz kazenske 

evidence. 

 

 
 
 
 

 _________________________________ 

 žig zakoniti zastopnik 

__________________________     ____________________________ 

(kraj, datum)  podpis 

 

 

navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 5 izpolniti. Izjava mora biti datirana, žigosana in 

podpisana s strani osebe, ki je zakoniti zastopnik pravne osebe. Obrazec se izpolni tudi za 

vsakega od podizvajalcev, s katerimi bo ponudnik sodeloval pri izvedbi naročila in za vsakega 

od partnerjev v skupini v primeru skupne ponudbe. Zaradi večjega števila podizvajalcev in/ali 

partnerjev v skupini ponudnik obrazec lahko fotokopira. 

Javno naročilo: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

Objava naročila:  Portal javnih naročil RS  št. JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 

Naročnik: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Ponudnik/partnerji pri 
skupni ponudbi: 
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OBR-6 

 

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA 
 

MENIČNA IZJAVA IZDAJATELJA MENICE ZA ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POSLA 
 
Kot zavarovanje za dobro izvedbo posla v postopku oddaje javnega naročila »Dobava 
vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 
15.04.2021, številka objave JN002340/2021-W01 izročamo naročniku Javnemu podjetju 
Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer, 1 (eno) menico v višini ____________ EUR 
(z besedo: ________________ evrov).  
Menica je podpisana s strani zakonitega(ih) zastopnika(ov) ponudnika: 
- priimek in ime _____________________ kot_____________ podpis_______________ 
- priimek in ime _____________________ kot_____________ podpis_______________ 
Podpisnik/a menice je/sta pooblaščen/a za podpis menice. 
Naročnika Javno podjetju Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer, pooblaščamo, da 
lahko do __________ (najmanj 30 dni po poteku veljavnosti pogodbe) brez poprejšnjega 
obvestila izpolni menico v vseh neizpolnjenih delih za znesek ______________ EUR  ter jo 
unovči, če ne bomo izvajali obveznosti po pogodbi na dogovorjen način, v dogovorjenem roku, 
obsegu in/ali količini.  
Izdajatelj menice se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico 
plačati, ko dospe. Izdajatelj izrecno potrjuje in soglaša, da velja to pooblastilo in bianco 
podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih podpisnikov izdajatelja. Menični 
znesek se nakaže na račun naročnika. Izdajatelj menice izjavlja, da se zaveda pravnih posledic 
izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 
Izdajatelj menice hkrati POOBLAŠČAM naročnika, da predloži menico na unovčenje in izrecno 
dovoljujem banki izplačilo take menice. 
Izdajatelj menice pooblašča naročnika, da menice domicilira pri 
____________________(navedba banke), ki vodi naš račun št. TRR 
_____________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, 
ki v času unovčenja vodi naš račun, v katerega breme je možno poplačilo te menice v skladu z 
vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Priloga:  1 x menica 
 
Kraj:_______________ 
Datum:_____________          Žig  Podpis zakonitega zastopnika izdajatelja menice 

 

        _____________________

Javno naročilo: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

Objava naročila:  Portal javnih naročil RS  št. JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 

Naročnik: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Ponudnik/partnerji pri 
skupni ponudbi: 
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OBR-7 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA IN  

O RESNIČNOSTI PODATKOV 

 

 

Izjavljamo in z oddajo ponudbe potrjujemo, da v celoti sprejemamo pogoje iz razpisne 
dokumentacije za oddajo javnega naročila »Dobava vodovodnega materiala«, ki je bila 
objavljena na portalu javnih naročil dne 15.04.2021 pod št. objave JN002340/2021-W01. 
 
Soglašamo z vsebino pogodbe, ki jo bomo podpisali z naročnikom v primeru, da bomo izbrani 
kot najugodnejši ponudnik. 
 
Izjavljamo tudi, da so resnični vsi podatki, podani v ponudbi, ter za podane podatke in njihovo 
resničnost prevzemamo popolno odgovornost.  
 
 
 
 
 
 

 _________________________________ 

 žig zakoniti zastopnik 

__________________________     ____________________________ 

(kraj, datum)  podpis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javno naročilo: Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

Objava naročila:  Portal javnih naročil RS  št. JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 

Naročnik: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. 
Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer 

Ponudnik/partnerji pri 
skupni ponudbi: 
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OSNUTEK POGODBE           OBR-9 

 

JAVNO PODEJTJE PRLEKIJA d.o.o., Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer, 
ki ga zastopa direktor mag. Artur RACMAN 
matična številka: 3637905000  
ID št. za DDV:  SI34813144  
IBAN:    SI56 3300 0000 3716 255, Addiko bank d.d. 
(v nadaljevanju: naročnik) 

in 

____________________________________________________________, 

ki ga zastopa _________________________________________________ 
matična številka: __________________________________________ 
ID št. za DDV:  __________________________________________ 
IBAN:    __________________________________________ 
(v nadaljevanju: dobavitelj) 
 

sklepata  

 

POGODBA  

O DOBAVI VODOVODNEGA IN KANALIZACIJSKEGA MATERIALA 

 
1. člen 

(uvodne določbe) 
 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

- da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v skladu s 47. 
členom ZJN-3 (objava obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil, 
št. objave JN002340/2021-W01  dne 15.04.2021 z namenom sklenitve pogodbe za dobavo 
vodovodnega in kanalizacijskega materiala, 

- da je bila dobaviteljeva ponudba št. ___________ z dne __.__.2021 na podlagi Odločitve 
naročnika št. ___________ z dne _______________ izbrana kot najugodnejša za sklope št. 
________________________________, 

- da je povzetek predračuna (Obr. 8) in predračun (Obr. 8a) sestavni del te pogodbe.  
 

2. člen 
(predmet pogodbe) 

 
Predmet te pogodbe so stalne dobave vodovodnega in kanalizacijskega materiala za sklope št.  
______________, ki jih naročnik po obsegu in času ne more vnaprej določiti. Količine in vrste 
materiala po predračunu so okvirne.  
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Dobavitelj se zavezuje, da bo izvajal naročilo v skladu s pogoji in zahtevami iz razpisne 
dokumentacije in v skladu s svojo ponudbo št. ___________ z dne __.__.2021 na podlagi katere 
je bil izbran. Dobavitelj se zavezuje, da bo dobavljal material tistega proizvajalca kot ga je navedel 
v predračunu ali material boljše kvalitete, ki izpolnjuje tehnične pogoje iz razpisne 
dokumentacije. 
 

3. člen 
(pogodbena vrednost) 

 
Okvirna vrednost naročil za sklop ___ po tej pogodbi znaša  ____________ EUR brez DDV, cene 
za posamezne vrste materiala pa so razvidne iz ponudbenega predračuna dobavitelja (Obr-8a), 
ki je sestavni del te pogodbe. 
 
Dobavitelj je seznanjen z dejstvom, da količine materiala iz ponudbenega proračuna predstavljajo 
zgolj naročnikovo oceno enoletnih potreb in bo dejanski obseg naročil odvisen od sprotnih 
potreb. V primeru, da bo realizacija naročil odstopala od ocene v razpisni dokumentaciji, 
dobavitelj ni upravičen do odškodnine. 
 
Cene, ki jih je ponudil dobavitelj v ponudbenem predračunu, so fiksne do izteka veljavnosti te 
pogodbe. Dobavitelj se zavezuje, da bo za ves material, ki ni zajet v ponudbenem predračunu in 
gre za material, ki sodi v posamezni sklop, v času veljavnosti te pogodbe nudil popust v višini 20 
% na cene iz vsakokrat veljavnega cenika.  
 
Če bo dobavitelj prodajal blago po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, 
ki so ugodnejše od cen iz ponudbenega predračuna, mora naročnika o tem pisno seznaniti in mu 
ponuditi blago po teh cenah. Dobavitelj lahko v posameznih naročilih ponudi nižjo ceno kot v 
ponudbenem predračunu, ne more pa ponuditi višje cene. 
 

4. člen 
(sodelovanje podizvajalcev) 

(le v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo; v nasprotnem primeru se ta 
člen briše) 

 

Poleg izvajalca pri izvedbi te pogodbe sodelujejo tudi naslednji podizvajalci:  

Firma:  

Naslov:  

Številka telefona:  

Elektronska pošta za obveščanje:  

Zakoniti zastopnik:  

Matična številka:   

ID za DDV:  

Transakcijski račun in banka:  

Dela, ki jih bo opravil podizvajalec:  
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Pogodba med dobaviteljem in podizvajalcem je sestavni del te pogodbe in mora biti sklenjena in 
predložena naročniku pred oziroma ob podpisu te pogodbe.  

 
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, je sestavni del pogodbe tudi izjava 
podizvajalca, da zahteva neposredno plačilo.  
 
V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, dobavitelj s podpisom te pogodbe soglaša 
in pooblašča naročnika, da plačuje neposredno podizvajalcu.  
 
Dobavitelj mora svojemu računu obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno 
potrdil. 
 

5. člen 
(kvaliteta materiala) 

 
Dobavitelj zagotavlja, da bo dobavljeni material ustrezal določenim standardom in ostalim 
predpisom, kot jih določa Zakon o gradbenih proizvodih. Ves material, ki je namenjen, da pride v 
stik s pitno vodo mora biti primeren za uporabo za namen oskrbe s pitno vodo in ustrezati 
zahtevam Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili 
(Uradni list RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04 – ZdZPZ), Pravilnika o materialih in izdelkih, namenjenih 
za stik z živili (Uradni list RS, št. 36/05, 38/06, 100/06 in 65/08) in Uredbe o oskrbi s pitno 
vodo  (Uradni list RS, št. 88/12). Če izdelek ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.  
 
Dobavljeni vodovodni in kanalizacijski material mora biti tovarniško nov, ne sme imeti pravnih ali 
stvarnih napak ter mora popolnoma ustrezati tehničnemu opisu, karakteristikam in 
specifikacijam, ki so bile dane v okviru razpisne dokumentacije. Če naročnik ugotovi nepravilnosti 
ali nekvaliteten material, ima pravico dobavitelju zavrniti prejem. Vse stroške zavrnitve nosi 
dobavitelj. 
 

6. člen 
(prevzem materiala) 

 
Prevzem vodovodnega in kanalizacijskega materiala se opravi s podpisom dobavnice, ki jo 
podpiše predstavnik naročnika.  
 
V primeru neskladnosti dobavljenega materiala z določili te pogodbe, ima naročnik pravico 
zahtevati neodplačno zamenjavo materiala. Pojem »neodplačno« pomeni, da dobavitelj krije vse 
stroške, potrebne za vzpostavitev skladnosti materiala s pogodbo, zlasti stroške pošiljanja, dela 
in materiala. 
Dobavitelj je dolžan zagotoviti zamenjavo materiala, če se neskladnost pokaže v dveh letih od 
dobave materiala. Naročnik mora o neskladnosti obvestiti dobavitelja v dveh mesecih od 
ugotovitve neskladnosti. 
 
Dobavitelj je dolžan zamenjavo izvršiti v roku, ki ne sme biti daljši od treh (3) delovnih dni od 
naročnikovega obvestila, razen če se stranki pogodbe ne dogovorita drugače. Če dobavitelj 
materiala nima na zalogi, izda dobropis. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-2452
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-2005
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2236
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-1251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1566
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4262
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2829
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3498
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7. člen 

(odzivni čas) 
 
Naročnik bo naročal material, ko ga bo potreboval. Dobaviteljev odzivni čas dobave materiala je  
en delovni dan (24 ur) od datuma prejema naročila. Dobavitelj bo dostavljal material DDP 
(Incoterms 2010) na sedež naročnika (Babinska cesta 2 a, 9240 Ljutomer) med njegovim delovnim 
časom. Delovni čas pri naročniku traja od ponedeljka do petka od 7.00 do 15.00. Izjema so dnevi, 
ki so z zakonom določeni kot praznik ali dela prost dan. Če se rok za dobavo materiala izteče na 
dan, ki je pri naročniku dela prost dan, je dolžan dobavitelj material dostaviti prvi naslednji 
delovni dan. 
 

8. člen 
                                                                    (garancija) 

 
Dobavitelj zagotavlja naročniku garancijo v trajanju 2 leti. Za reparaturne objemke mora 
dobavitelj zagotoviti garancijo proizvajalca v trajanju 10 let. 
 
Dobavitelj zagotavlja naročniku tudi vse ostale garancije v skladu s splošnimi garancijskimi pogoji 
proizvajalca materiala. 
 
Garancijski rok začne teči na dan prevzema materiala oziroma na dan, ko pride naročnik v 
zamudo.  
 

9. člen 
(plačilni rok) 

 
Naročnik bo poravnal kupnino za dobavljeni material v roku 30 dni po prejemu pravilno 
izstavljenega računa. Dobavitelj izstavi en račun za več dobav skupaj oziroma za posamezni 
mesec. 
 
V primeru zamude plačila lahko dobavitelj zaračuna zakonske zamudne obresti.  
 

10. člen 
(zamuda dobavitelja) 

 
V primeru zamude dobavitelja lahko naročnik kupi material pri drugem dobavitelju.  
Če naročnik kupi material pri drugem dobavitelju, mu dobavitelj povrne: 

• razliko v ceni med nadomestnim materialom in ceno dobavitelja po tej pogodbi, 

• 3 % od vrednosti računa, če nadomestni dobavitelj zahteva plačilo v roku, krajšem od 30 
dni. 

Pravica zaračunati pogodbeno kazen iz prejšnjega odstavka ni pogojena z nastankom škode 
naročniku. Povračilo škode bo naročnik uveljavljal v okviru odškodninske odgovornosti 
dobavitelja. 
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11. člen 

(zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) 
 
Kot garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti dobavitelj naročniku predloži bianco 
menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
Naročnik bo menico unovčil, če: 

• dobavitelj ne bo ustrezno izpolnjeval pogodbenih določil,  

• bo dobavitelj dobavljal material, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, 

• dobavitelj ne bo upošteval reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega 
materiala, 

• dobavitelj ne bo upošteval dogovorjenih cen materiala in rokov dobav oziroma bo 
samovoljno povečal cene materiala v času veljavnosti pogodbe. 

 
Če bo škoda, ki jo bo naročnik utrpel, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati 
razliko do popolne odškodnine. 
 

12. člen 
         (odstop od pogodbe) 

 

Naročnik lahko odstopi od te pogodbe v naslednjih primerih: 

• če se bo nad dobaviteljem začel postopek stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije, 

• če bo dobavitelj prenehal poslovati, 

• če bo dobavitelj neustrezno izpolnjeval določila te pogodbe, 

• če bo dobavitelj dobavljal material, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti in kakovosti, 

• če dobavitelj ne bo upošteval reklamacij glede kakovosti, vrste in količine naročenega 
materiala, 

• če dobavitelj ne bo upošteval dogovorjenih cen materiala in rokov dobav oziroma bo 
samovoljno povečal cene materiala. 

 
Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil dobavitelja, in sicer v roku 15 
dni pred prekinitvijo pogodbe, razen v primeru iz prve in druge alineje prvega odstavka tega 
člena, ko ima naročnik pravico takoj odstopiti od te pogodbe. 
V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na plačilo 
dobavljenega materiala, ima dobavitelj pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno 
obvestiti naročnika, in sicer najmanj 30 dni pred prekinitvijo. 
 
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska 
razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3. 
 
Pogodba prav tako preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali 
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s 
strani dobavitelja po tej pogodbi ali njegovega podizvajalca. 
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13. člen 
(odgovorne osebe) 

 
S strani naročnika je pooblaščena oseba za izvrševanje te pogodbe, ki je tudi skrbnik te pogodbe, 
Simon ŽUMAN, s strani dobavitelja pa ___________________. Skrbnika pogodbe sta 
pooblaščena, da stranki pogodbe zastopata v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te 
pogodbe.   
 
Naročila materiala s strani naročnika izvaja Anton KURBOS, tel: 02/5858 253, gsm: 031-659-388, 
ki naroča naročila kontaktni osebi dobavitelja: _______________________________________, 
tel.: ___________, fax: _____________________, e-pošta: ____________________________.  
 

14. člen 
(protikorupcijska klavzula) 

 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 

pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge stranke pogodbe 

predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja 

obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega 

posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz 

pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je onemogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

naročnika, posredniku naročnika ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali 

njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.  

 

15. člen 
(veljavnost pogodbe) 

 

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod pogojem, da 
dobavitelj naročniku predloži bianco menico za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in velja 1 
leto od sklenitve. Glede garancijskih določil ta pogodba velja vse do izteka vseh garancijskih 
rokov. 
 
Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe 
pogodbeni stranki. 
 

16. člen 
(reševanje sporov) 

 
Pogodbeni stranki spore rešujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore rešuje stvarno 
pristojno sodišče v Murski Soboti. 
 
 
 
 



                                              
 Javno naročilo po ZJN-3                                                                                    Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala  

 

42 
 

17. člen 
         (končna določba) 

 
Pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka po en (1) izvod. 
 
 
 
Številka: _____________ 
Datum:  ______________                 Datum: ____________ 
 
 
                 Naročnik:                             Dobavitelj: 
Javno podjetje Prlekija d.o.o. ___________________________________ 
                 Direktor:                                Direktor: 
       mag. Artur RACMAN     ________________________________ 
 

 


