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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju v nadaljevanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015) 
in Odloka o koncesiji za izvajanje lokalne gospodrske javne službe oskrbe s paro in vročo vodo v 
Občini Miren – Kostanjevica naročnik Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren vabi 
ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega 
naročila »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso OŠ in vrtec  
KOSTANJEVICA NA KRASU«. 
 
 
Predmet javnega naročila je oskrba s toploto z vgradnjo sistema proizvodnje toplotne energije na 
lesno biomaso OŠ in Vrtec Kostanjevica na Krasu. Predmetno javno naročilo se izvede kot postopek 
oddaje javnega naročila male vrednosti.  
 
Dela obsegajo:  

 V obstoječo ELKO kotlovnico se vgradi nov kotel na lesno  biomaso – pelete 

 Izvedba zalogovnika za pelete 

 Izvede se vsa potrebna elektroinstalacijska in strojna dela, vezana na sistem ogrevanja do 
priključitve na obstoječi razvodni sistem in izdelava projektov PID 

 Dobava energenta in upravljanje  s kotlovnico za dobo 20 let. 
 
 
Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, delne 
ponudbe in variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  
 
 
Za ogled lokacije se mora ponudnik predhodno najaviti po elektronski pošti na spodaj navedeni 
kontakt, točen datum in ura ogleda bo ponudnikom posredovan po elektronski pošti. 
 

Kontakt za najavo na ogled lokacije: albin.pahor@miren-kostanjevica.si 
 
Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: 
 
http://www.enaročanje.si/ 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih 
naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je 
bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj 7 dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb. 

 
Ponudbe morajo biti sestavljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse pogoje 
za sodelovanje v postopku javnega naročila. 
 
Vašo ponudbo in zavarovanje za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 11.8.2017 do 9:30 ure 
po lokalnem času, na naslovu Občina Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren – Kostanjevica. 

 
 
 
 

S spoštovanjem,   
 

Mavricij Humar, župan 

  

mailto:albin.pahor@miren-kostanjevica
http://www.enaročanje.si/
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
To navodilo določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, način oddaje 
ponudb, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika. 
 
Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence razpisa. Ponudnik krije vse stroške, ki bodo 
nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.  

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je oskrba s toploto z vgradnjo sistema proizvodnje toplotne energije na 
lesno biomaso. Dela obsegajo:  

 V obstoječo ELKO kotlovnico se vgradi nov kotel na lesno  biomaso – pelete 

 Izvede se zalogovnik za pelete 

 Izvede se vsa potrebna elektroinstalacijska in strojna dela, vezana na sistem ogrevanja do 
priključitve na obstoječi razvodni sistem in izdelava projektov PID 

 Dobava energenta in upravljanje  s kotlovnico za dobo 20 let. 

2. VIRI SREDSTEV 

Predmetno javno naročilo je financirano iz proračuna Občine Miren - Kostanjevica. 

3. DELITEV NA SKLOPE 

Naročilo ni razdeljeno na sklope. 

4. VARIANTNE PONUDBE 

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, variantne 
ponudbe se ne bodo upoštevale.  

5. PRAVNA PODLAGA 

Oddaja javnega naročila se izvaja predvsem po določbah naslednjih zakonov in na njihovi podlagi 
sprejetih podzakonskih predpisov: 

 Zakon o javnem naročanju (ZJN-3; Uradni list RS, št. 91/2015) 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - 
ZTP-D, 63/13 in 90/14 - ZDU-1I) 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr. 
in 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617) 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno 
besedilo); 

 Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16) 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo) ter 

 vsa ostala veljavna zakonodaja, ki velja v Republiki Sloveniji in ureja zadevno področje. 
 
Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved 
poslovanja na podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na 
podlagi določbe 35. člena ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati 
vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s 
tem morajo biti dosledno upoštevana določila ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. 
člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. 
 
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 
naročila posredovati podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 
lastniških deležih navedenih oseb in 

 gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, 
šteje, da so z njim povezane družbe. 
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Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega 
poziva. 
 
Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan 
skladno s 6. odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih 
oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki 
ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava 
vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo 
oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico nepravilnost ponudbe 
oziroma ničnost pogodbe. 
 
V času javnega razpisa naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej 
določila izbor določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in 
ponudnik ne smeta začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi 
bila izpolnjena. 
 
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali 
razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali 
Državne revizijske komisije. 

6. PONUDBA 

6.1. Samostojna ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki 
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi 
zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila. Kot ponudnik se lahko javnega razpisa udeleži vsak 
gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe. 
 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v 
Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila 
pristojnih institucij.  
 
Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo 
aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih 
dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak 
ponudnik svoj sedež (Upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko 
zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni 
zakon.  
 
Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v 
slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.  
 
V kolikor ima ponudnik sedež v tujini, mora v obrazcu 2: podatki o ponudniku, hkrati navesti tudi 
pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji. 

6.2. Skupna ponudba 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v 
nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika 
neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo 
so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema. 
V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse 
pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, 
pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z 
zahtevami razpisne dokumentacije.  

 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred 
podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe 
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: 
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pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži 
ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok 
trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika. 

 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene 
vodilni ponudnik. 

 
Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi 
kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi 
kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi 
ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse 
ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen. 

6.3. Ponudba s podizvajalci 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi 
izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti 
odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.  
 
Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati. 
 
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce 
(kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni 
podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).  
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti 
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,  

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna 
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,  

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

 
V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh 
od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom 
javnega naročila. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, 
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec 
skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente kot zahtevano v 4. odstavku te točke. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca skladno z določili 94. člena ZJN-3. O morebitni zavrnitvi bo obvestil glavnega izvajalca 
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 
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7. POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

V kolikor želi ponudnik  pridobiti dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo 
ponudbe mora pravočasno zastaviti vprašanje v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: 
 
http://www.enaročanje.si/ 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih 
naročil najpozneje šest (6) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila 
zahteva za pojasnilo posredovana vsaj  sedem (7) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb. 

8. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot 
odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. 
 
Vsaka sprememba ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo ponudnikom posredovana na Portalu 
javnih naročil in s tem postane del razpisne dokumentacije.  
 
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za 
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine 
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom 
odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. 
 

PRIPRAVA PONUDBE    

9. JEZIK V PONUDBI 

Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem 
jeziku. 

10. VALUTE V PONUDBI 

Valuta v ponudbi je euro (EUR).  

11. OBLIKA PONUDBE 

Ponudnik poda ponudbo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Ponudnik mora priloge 
ustrezno izpolniti, datirati, podpisati in žigosati.  
 
Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom 
pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz 
priloženega pooblastila.  
 
Vsi dokumenti, ki tvorijo ponudbeno dokumentacijo, naj bodo zvezani z vrvico v celoto in zapečateni 
tako, da je onemogočeno odvzemanje oz. dodajanje. Vse strani ponudbene dokumentacije naj bodo 
oštevilčene z zaporednimi številkami. 

12. ŠTEVILO IZVODOV PONUDBE 

Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije v elektronski obliki (CD, DVD 
ali USB ključek). Elektronska verzija ponudbe mora vsebovati tudi elektronsko verzijo Ponudbenega 
predračuna – popisa del v Excel formatu. 

 
PONUDBENI PREDRAČUN 

13. CENE V PONUDBI 

 
CENE IZVEDBENIH DEL: 
Ponudnik mora predložiti informativno ponudbo izvedbenih del po enotnih cenah. 
Enotna cena mora vsebovati: 

http://www.enaročanje.si/
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- ceno izvedbe (delo, material in mehanizacijo, prevoze in ostale stroške, navedene v razpisni 
dokumentaciji ter vse ostalo, kar je potrebno za uspešno izvedbo razpisanih del) ter 

- morebitni popust. 

 
Cene na enoto, kot so navedene na predloženem obrazcu ponudbenega predračuna, veljajo kot cene, 
določene od merske enote tako za pogodbena kot tudi za vsa morebitna dodatna ali presežna dela in 
so fiksne do zaključka celotne gradnje oziroma do primopredaje objekta naročniku. Izvajalec in 
investitor se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. 
člena Obligacijskega zakonika.  
 

MEHANIZEM ZA OBLIKOVANJE CENE STORITVE 

 

1. Cena toplote se določa v skladu z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople 
vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS 28/2014).  

 

2. Cena je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del cene se obračuna v EUR/kWh 
dobavljene toplote in fiksni del cene v EUR/kW/leto (kilovat priključne moči). 

 
2.1 Variabilni del cene zajema stroške energenta (peleti), 

2.1 Fiksni del cene zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja in sicer: 

- stroške vgradnje kotla na lesno biomaso in ostali potrebnih del skladno s popisom del 
- stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja. 

 

3. Izvajalec lahko uveljavi zvišanje variabilnega dela cene v primeru zvišanja cene ali spremembe 
strukture vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja cen ali spremembe 
strukture vhodnih energentov. 
 
 

Energent Enota 
Izhodiščna cena 
na enoto v EUR 

Struktura v % Ponder 

Biomasa 
(peleti) 

kg 0,24 eur/kg 100% a 

VIR: http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html                                         

 
Spodaj je priložena formula za izračun novega variabilnega dela cene toplote, ki je povzeta po Uredbi 
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucija pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št. 28/2012). 

 
 
a =1  
 
Pri tem pomenijo:  
VCp = novi variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
VC0p = izhodiščni variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
ai = ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote,  
Ei = nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote,  
Eoi = izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote.  
 

http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html
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14. PONUDBENI PREDRAČUN  

Ponudnik izdela informativni predračun predvidenih ukrepov vgradnje sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso (priloga RD je datoteka xls) in ga priloži obrazcu št. 14. Informativni predračun vsebuje 
opis posameznih del, cene na enoto ter vrednosti posameznih postavk.  
 

15. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE   

Rok veljavnosti ponudbe mora biti devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. Vsaka ponudba s 
krajšim rokom veljavnosti bo zavrnjena. 
 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni, vendar ne več kot za štirideset (40) dni, 
podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v 
pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo zavarovanje za 
resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena. 

16. ZAUPNOST POSTOPKA OZIROMA DOKUMENTOV 

Podatki, ki jih bo ponudnik izrecno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega 
razpisa in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaščenim osebam, ki bodo vključene v razpisni 
postopek. Podatki, ki bodo izrecno označeni kot zaupni, ne bodo objavljeni pri odpiranju ponudb, niti v 
nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik in njegovo osebje so odgovorni za varovanje zaupnosti 
posredovanih podatkov. 
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. In 40. 
Členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo in 
42/06 – ZGD-1) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati 
določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) 
 
Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna 
vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 

FINANČNA ZAVAROVANJA    
 
Vsa zahtevana finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter morajo biti 
izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Od teh vzorcev zavarovanja ne smejo bistveno odstopati 
in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih 
zneskov, kot jih je določil naročnik ali sprememb krajevne pristojnosti za reševanje sporov med 
upravičencem in banko/zavarovalnico. 

17. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

Prijavitelj mora skupaj s prijavo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bianco menico 
z menično izjavo na obrazcu št. 15, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.  
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v višini 1.200,00 EUR. Original zavarovanja za resnost 
ponudbe naj bo sestavni del originalne ponudbe. 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj devetdeset (90) dni od roka za oddajo 
ponudb oziroma najmanj do 9.11.2017 in se mora glasiti na naročnika kot garancija za zahtevani 
znesek. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne 
pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni, vendar 
ne več kot za štirideset (40) dni, podaljšajo rok veljavnosti zavarovanja. Zahteve in odgovori v zvezi s 
podaljšanjem zavarovanj morajo biti v pisni obliki. Zavarovanje lahko glasi tudi na partnerje v ponudbi. 
 
Zavarovanja za resnost ponudbe, priložena s strani ponudnikov, ki ne bodo izbrani, bodo vrnjena 
ponudnikom na pisno zahtevo takoj po objavi obvestila o oddaji naročila v uradnih glasilih.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1799
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2180
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2077
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4086
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Zavarovanje za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjeno, ko bo naročniku dostavil 
zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo del. 
 
Naročnik bo unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe v primeru, če bo : 

1. naročnik zavarovanja umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno 
spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ne bo podpisal pogodbe; ali 
3. izbrani naročnik zavarovanja ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu s pogoji naročila. 

18. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

V roku deset (10) dni od podpisa pogodbe mora izbrani ponudnik naročniku priskrbeti bančno 
garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del in 
sicer v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo 
še najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del.  
 
Zavarovanje mora biti skladno z vzorcem iz obrazca št. 16.  
 
Naročnik lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da 
obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. 

 
PREDAJA PONUDBE 

19.  PREDLOŽITEV PONUDB 

Ponudnik naj ponudbo predloži v eni (1) zaprti pošiljki, ki mora biti tako, da je razvidno: 

 da gre za ponudbo za predmetno javno naročilo 

 kdo oddaja ponudbo 

 da gre za originalno ponudbo ali kopijo 
 
Ovojnica mora biti zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila 
predana. Ponudnik lahko  na ovitek ponudbe nalepi izpolnjen obrazec (obrazec št. 12) vzorca 
označitve ponudbe.  

20. DOSTAVLJANJE PONUDB 

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Miren - 
Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren , najkasneje dne  11.8.2017  do 9:00 ure po lokalnem času.   

21. PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB 

Naročnik lahko na podlagi svoje pobude ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za oddajo 
ponudb. Naročnik mora morebitne ponudnike obvestiti o tem na enak način kot je bilo objavljeno javno 
naročilo in z dopolnilom razpisne dokumentacije. 
 
V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov 
glede datuma prenesejo na nov datum. 

22. PONUDBE, KI BODO PREDLOŽENE PREPOZNO 

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena 
prepozno. Taka ponudba bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku, z 
navedbo, da je prepozna.   

 
Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene ponudbe. 

23. SPREMEMBE IN UMIKI PONUDB 

Pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb, lahko ponudniki v pisni obliki kadarkoli spremenijo 
ali umaknejo že predložene ponudbe. Po izteku roka, določenega za prejem ponudb, ponudniki ne 
morejo več spremeniti ali umakniti ponudbe. 
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Vsaka sprememba ali umik mora biti napisan, označen in dostavljen v skladu s predpisi točke 19., 
pošiljka pa mora biti jasno označena z napisom »SPREMEMBA« ali »UMIK«.  
 
Če bo ponudnik umaknil ali spremenil ponudbo po poteku roka, določenega za prejem ponudb in v 
času veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. Ponudba bo po končanem 
postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.  

 
 

ODPIRANJE IN OCENJEVANJE PONUDB 

24. ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo javno, dne 11.8.2017 ob 9:30 uri po lokalnem času v prostorih Občine Miren - 
Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, sejna soba. 
 
Ponudbe bo odprla Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb, ki bo imenovana za to 
priložnost. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. 
 
Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo na javnem odpiranju ponudb objavila: 

 nazive ponudnikov, 

 spremembe ponudb in umike, 

 končne ponudbene cene posameznih ponudnikov po posameznih sklopih, 

 prisotnost ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe. 
 

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo o postopku javnega odpiranja ponudb 
vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki 
ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem 
odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom posredoval najkasneje v treh (3) delovnih dneh. 

25. DOPUSTNA PONUDBA 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 
in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 
določenih v zahtevah projekta 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. 
 
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali 
napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo 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 bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe 
le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali 
dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne 
elemente ponudbe, katerih obstoj je mogoče pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, 
objektivno preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne bo predložil manjkajočega 
dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik 
ponudbo takega ponudnika izločil. 
 
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel 
preveriti, jih ne bo upošteval. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne 
vrednosti prijave brez DDV razen računske napake in prijave v okviru meril ter tistega dela prijave, ki 
se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov prijave, ki 
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vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na ostale prijave, ki jih je 
naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
 
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na 
enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo 
do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, 
lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen 
na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem 
pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju 
ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 

26. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA 

Če bo naročnik menil, da je pri naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve prijava 
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, 
bo neobičajno nizke prijave preveril. Naročnik bo preveril, ali je prijava neobičajno nizka tudi, če je 
vrednost prijave za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih prijav in za več kot 20 % 
nižja od naslednje uvrščene prijave, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne prijave.  
 
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko prijavo, bo od prijavitelja pisno zahteval podrobne podatke 
in utemeljitev o elementih prijave, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma 
vplivajo na razvrstitev prijav. Prijavitelj je dolžan predložiti dokazila v primernem roku, ki ga določi 
naročnik. Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s prijaviteljem, upoštevajoč predložena 
dokazila.  
 
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je prijava neobičajno nizka, bo tako prijavo zavrnil. 
 
Če bo naročnik ugotovil, da je prijava neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 
drugega odstavka 3. člena ZJN-3, bo tako prijavo zavrnil. 
 
Če bo naročnik ugotovil, da je prijava neobičajno nizka, ker je prijavitelj pridobil državno pomoč, bo 
zavrnil prijavo le, če se je prej posvetoval s prijaviteljem in če slednji v primernem roku, ki ga določi 
naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.  

 

IZBIRA IZVAJALCA 

27. MERILO ZA IZBIRO 

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju:  ekonomsko najugodnejša ponudba. 
 
Upoštevala se bodo naslednji merila: 

Merilo 1: Najnižja ponudbena cena 

 Šteje ponudbena cena z DDV. 

 
Naročnik bo pravočasno prispele ponudbe razvrstil 
od ponudbe z najnižjo ponudbeno ceno z DDV do 
ponudbe z najvišjo ponudbeno ceno z DDV. 
Ekonomsko najugodnejša ponudba je ponudba z 
najnižjo ponudbeno ceno z DDV. 

 

V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično 
ponudbeno ceno z DDV. 

28. PRAVICE NAROČNIKA 

 
Če bo naročnik zavrnil vse prijave, bo o svoji odločitvi takoj pisno obvestil ponudnike in navedel 
razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ter ali bo začel nov postopek. Prav tako pa bo svojo 
odločitev uradno objavil na način, kot je bil objavljen javni razpis.  V primeru zavrnitve vseh ponudb 
naročnik nima nobenih finančnih in drugih obveznosti do ponudnikov. 
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29. ODDAJA NAROČILA 

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju sprejel odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev bo 
obrazložil in navedel ugotovitve ter razloge zanjo skladno z določili tretjega odstavka 90. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo skladno z določili 90. člena ZJN-3 obvestil kandidate o svoji odločitvi na Portalu JN. 
Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 90. členom ZJN-3, javnega naročila ne odda. 
 
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le temu v postopku javnega 
naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati naslednje podatke, kot so opredeljeni v šestem 
odstavku 91. člena ZJN-3:  

 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.  

 

30. NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV 

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku: 

 v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega 
naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z 
enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,  

 če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.  
 

31. PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE 

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil pogodbo.  
 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku petih  (5) dni ne bo odzval na 
poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno 
zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe sorazmerno višini javnega 
naročila, od katerega je ponudnik odstopil. 
 
V roku pet (5) dni od podpisa pogodbe mora izbrani Ponudnik Naročniku priskrbeti finančno 
zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% 
pogodbene vrednosti  del vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj 
trideset (30) dni po zaključku vseh pogodbenih obveznosti. 

 
Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, postane izvajalec in pogodba prične veljati.   
 
Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v roku petih (5) dni od prejema pogodbe ali ne 
priskrbi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v petih (5) dneh od dneva, 
ko je pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi 
del, pri tem naročnik unovči zavarovanje za resnost ponudbe.  
 

32. REVIZIJA POSTOPKA ODDAJE NAROČILA  

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno 
vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih 
naročil ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013) ne določa drugače.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570
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Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti, se lahko vloži najpozneje pet (5) delovnih 
dni po poteku roka za predložitev ponudb. 
 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali 
bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko 
dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od 
dneva prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.  
 
Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z 
elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, 
v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora biti 
zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 
 
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance. 
 
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka 
obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. 
 
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 1.500 EUR, če se 
zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 
v odprtem postopku. 
 
V ostalih primerih znaša taksa dva (2) odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na 
dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR.  
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na račun 
Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-P3, pri čemer se namesto P3 
vpiše 8 mestna številka, ki je sestavljena iz:  
P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. v Uradnem listu RS oz. 
referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 
mesti za leto). 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 
2. ime naročnika, 
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, 
4. predmet javnega naročila, 
5. očitane kršitve, 
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem, 
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in 
iz katerega sklada. 
9. potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. 
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RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE 
SPOSOBNOSTI 

 
1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 
 
1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 
preverjanju v skladu s prvim odstavkom 75. člena 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 kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1). 
 
1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 
preverjanju v skladu z drugim odstavkom 75. člena 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 eurov ali 
več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka 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. 
 
1.3. Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3  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. 
 
1.4. Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3  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 prekrška v zvezi s plačilom za delo. 
 
 
Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD 
 
Opomba:Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah državnih 
organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva dodatne 
informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane pred pravosodnim ali 
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, kjer 
ima gospodarski subjekt svoj sedež. 
 

2 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 
 
2.1 Ponudnik mora biti vpisan v enega od ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v 
kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah 
Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski subjekti 
določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo 
določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Pogoj mora izpolnjevati 
vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. 
 
Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD 
 

3 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST  
 
3.1 Ponudnik ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. 
 
Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. 
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Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo BON-2 ali drugo 
enakovredno dokazilo oziroma potrdila bank za vse transakcijske račune prijavitelja, iz katerih je 
razvidno izpolnjevanje tega pogoja. Ponudnik lahko predloži BON-2 že ob predložitvi ponudbe. 
 
3.2 Ponudnik mora izkazati, da je imel čiste prihodke od prodaje v zadnjih treh poslovnih letih 
(2014, 2015, 2016) v skupni višini vseh treh let najmanj 100.000,00 EUR. V kolikor ponudnik posluje 

krajše obdobje od zahtevanega, se upošteva pogoj sorazmerno glede na obdobje poslovanja. 

 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Kot zadostitev pogoju se ugotavlja zbir zadostitev pogoja vsakega 
ponudnika oziroma glavnega izvajalca in podizvajalcev, pri čemer morajo vsi ponudniki oziroma glavni 
izvajalec in podizvajalci skupaj pogoju zadostiti 100%. 
 
Ponudniki, katerih domača valuta ni evro (EUR), preračunajo podatke v EUR po povprečnem letnem 
tečaju za to valuto, kot je objavljen s strani Banke Slovenije, na zadnji dan leta, na katero se podatki 
nanašajo.   

 
Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in izpolnjen obrazec št. 
7. 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva ustrezno dokazilo oziroma 
potrdila iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. 
 
 

4 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST  
 
4.1 ponudnik izkazuje izkušnje, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila kot 
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec dobavljal  najmanj trem (3) javnim 
objektom oz. javnim naročnikom toplotno energijo. 
 
Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in izpolnjen obrazec št. 
8 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da od izbranega ponudnika zahteva potrdila o referenčnem 
delu, podpisana s strani naročnika teh del obrazec št. 9. 
 
4.2 da ima pridobljeno licenco za opravljanje energetske dejavnosti distribucija toplote in 
proizvodnja toplote 
 
Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in fotokopija licence za 
opravljanje energetske dejavnosti distribucija toplote in proizvodnja toplote. 
 
 

5 TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE 

5.1 Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, gradnjo 
oziroma montažo naprav in proizvodov: 

1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in 
proizvodov se morajo upoštevati rešitve iz izdelane projektne dokumentacije naročnika. 
2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in 
proizvodov se ne uporabljajo: 

a) proizvodi, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
b) notranje barve in laki, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250o C v 

vrednostih več kot: 
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve 
- 250 g/l, brez vod, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 

98% motnostjo 
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je 

manjša od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
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c) materiali na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski 
razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, 
SIST EN 636 in SIST EN 13986. 

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne smejo 
presegati vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 
16000-9, SIST EN ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11. 
4. Uporabljen les mora izvirati iz zakonitih virov. 

 

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Izjava ponudnika o izpolnjevanju temeljnih okoljskih zahtev (Obrazec 
št. 10), datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika / vodilnega ponudnika v skupini 
ponudnikov, 
 
5.2 V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točke 7.2. priloge 7 mora ponudnik priložiti k 
ponudbi izdelan program in način usposabljanja upravljalca stavbe. Ponudnik bo moral po zaključku 
del, ki so predmet javnega naročila, usposobiti upravljalca stavbe za energijsko učinkovito uporabo 
stavbe, s čimer se najkasneje v roku dveh let po zaključenih delih, ki so predmet javnega naročila, 
zagotovi doseganje načrtovane porabe energije. 

 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja:  

 
Priložen program in način usposabljanja upravljalca stavbe (Obrazec št. 11), datiran, podpisan in 
žigosan s strani ponudnika / vodilnega ponudnika v skupini ponudnikov. 
 
 

6 DRUGI NAROČNIKOVI POGOJI 
 
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje: 
 
6.1 da ponudnik predloži zavarovanje za resnost ponudbe v obliki bianko menice z menično izjavo 
v višini 1.200,00 EUR. 
 
Dokazilo: Zavarovanje se mora glasiti na ponudnika oziroma vodilnega ponudnika ali partnerja v 
skupini ponudnikov.  
 
Menica z menično izjavo za resnost ponudbe (vzorec teksta je priložen na obrazcu št. 15).  
 
Dokument mora biti original. 
 
6.2 da bo ponudnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom predložil naročniku bančno garancijo 
za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti gradbeno 
obrtniških in instalacijskih del z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset 
(30) dni po zaključku vseh del.  
 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Izjava ponudnika o predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in Vzorec zavarovanja - datirana, podpisana in žigosana s strani ponudnika. 
(obrazec št. 16).  
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VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati 
obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z 
zahtevami naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno. 

Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega 
besedila izhaja. V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma 
ga ne predloži na poziv naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo 
predloženi dokument v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo 
zavrnil kot nedopustno. 

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je 
zaželeno, da so vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami. 

Obrazec Naziv Opombe 

1 
Ponudba  

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

2 Podatki o ponudniku  Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

3 
Ponudba skupine ponudnikov 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

4 
Udeležba podizvajalcev 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

5 
Podatki o podizvajalcu 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

6 
Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in 
soglasje podizvajalca 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

7 
Izjava ponudnika o letnih prihodkih 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

8 
Seznam referenčnih del ponudnika 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

9 
Potrdilo o referenčnem delu ponudnika 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

10 
Izjava o upoštevanju temeljnih okoljskih zahtev  

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan. 

11 
Program in način usposabljanja upravljalca stavbe 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan 

12 
Obrazec ovojnica 

 
Izpolnjen, nalepljen na ovojnico 
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13 
Vzorec pogodbe za oskrbo s toploto 

 
Parafiran, podpisan in žigosan. 

14 
Popis del s ponudbenim predračunom 

 
Izpolnjen, podpisan in žigosan 

15 Menična izjava za zavarovanje resnosti prijave  Parafiran, podpisan in žigosan. 

16 
Izjava o predložitvi bančne garancije za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
Parafiran, podpisan in žigosan. 

Priloga 1 x menica za zavarovanje resnosti ponudbe Podpisana in žigosana 

Priloga 
Obrazec ESPD: predloži ponudnik, partner, 
podizvajalec 

Izpolnjen, podpisan in žigosan 

Priloga BON-2 Podpisan in žigosan 

Priloga 
Fotokopija licence za opravljanje energetske 
dejavnosti distribucija toplote in proizvodnja toplote 
 

 

Priloga 
Prospekti, katalogi, ipd, iz katerih je razviden tip 
kotla 

 

Priloga Popis del Excel formatu  

Priloga  
Vsa ponudbena dokumentacija v elektronski obliki 
(CD, DVD ali USB kjuček) 
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OBRAZEC št. 1 
 

OBRAZEC PONUDBE 
 
Na osnovi javnega naročila »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno 
biomaso OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU«, dajemo ponudbo, kot sledi v nadaljevanju: 
 
 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 

OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

Ponudnik 
 
 

Št. ponudbe  

 
 
Na osnovi predmetnega javnega naročila dajemo ponudbo, kot sledi v nadaljevanju: 
 
1. PONUDNIK: 
 
 

Samostojni ponudnik 
oziroma vodilni ponudnik v 
skupini ponudnikov 

 

Partner v ponudbi skupine 
ponudnikov 

 

Partner v ponudbi skupine 
ponudnikov 

 

Partner v ponudbi skupine 
ponudnikov 

 

 
 
2. KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO): 
 

Ime in priimek  

Organizacija  

Naslov  

Telefon  

Telefaks  

Elektronska pošta  
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3. PONUDBENA IZJAVA: 
 
Podpisani izjavljamo, da: 
 
1. nudimo storitev dobave toplote  in vgradnjo sistema  za proizvodnjo toplote na lesno biomaso v 

skladu s pogoji razpisne dokumentacije in predpisanimi pogoji in časovnimi omejitvami, brez 
rezerve in omejitev za projekt »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso OŠ in VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU «. 
 

2. je naša ponudbena cena dobave toplote z vključenim 22% DDV: 
 

Fiksni del:   ………………………………… EUR/MWh. 
 
Variabilni del: ………………………………… EUR/MWh. 
 
SKUPAJ  ………………………………… EUR/MWh. 
 

3. je naš ponudbeni rok izvedbe vseh del: 
Pričetek dobave toplote najkasneje  15.10.2017 

 

4. se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb, 
oziroma do _______________; 
 

5. če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10 % 
pogodbene vrednosti vključno z davkom na dodano vrednost (DDV).   

 
6. izpolnjujemo pogoje navedene v razpisni dokumentaciji; 

 
7. pooblaščamo naročnika, da lahko preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke in 

navedbe; 
 

8. soglašamo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da izbere ponudnika. V takem primeru 
ne bomo imeli do naročnika nobenih odškodninskih zahtevkov. 

 
9. soglašamo, da lahko naročnik po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe o 

izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe 
javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima 
zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila 
vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne 
okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba 
javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V primeru, da naročnik odstopi od izvedbe 
javnega naročila, mora o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega 
naročila, takoj pisno obvestiti ponudnike, ki so predložili ponudbo.  

 
 
Kraj : ____________________ 
 
Datum: ______________   žig   podpis odgovorne osebe 
 
 
         _______________________ 
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OBRAZEC št. 2 
 

PODATKI O PONUDNIKU / VODILNEM PONUDNIKU 
 

Predmet 
naročila: 

»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno 
biomaso OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

Ponudnik  

  

 
Ponudnik  

 

 
Naslov ponudnika 

 

 
Zakoniti zastopnik 

 

 
Matična številka  

 

 
Identifikacijska številka za DDV 

 

 
Telefon 

 

 
Faks 

 

Kontaktna oseba 
 

Elektronska pošta kontaktne osebe 
 

Mobilni telefon kontaktne osebe 
 

 

Odgovorna oseba za podpis ponudbe * 

 

 
 
*V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakonit zastopnik ponudnika, je potrebno priložiti 
pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov. V primeru 
ponudbe skupine ponudnikov je pooblastila potrebno priložiti za vse podpisnike ponudnikov v skupini 
ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki. 
 
 
Kraj : ………………… 
 
Datum: …………………  žig   podpis odgovorne osebe 
 
       _______________________ 
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OBRAZEC št. 3 

PONUDBA SKUPINE PONUDNIKOV 
 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 

OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

Ponudnik  

 
VODILNI PONUDNIK  IN OSTALI PONUDNIKI V SKUPNI PONUDBI: 
 

Naziv: 
Področje dela in % udeležbe v prijavi skupine ponudnikov 

Vodilni ponudnik v skupini 
prijaviteljev 

  

Ponudnik v ponudbi skupine 
ponudnikov 

  

Ponudnik v ponudbi skupine 
ponudnikov 

  

Ponudba skupine ponudnikov 100% 

 
Podpisani   _______________________________________________________________ 
 (ime in priimek pooblastitelja) 
 
z nazivom ____________________  iz   ________________________________________ 
 (funkcija) (naziv in naslov podjetja) 
 
 
 
Podpisani    ______________________________________________________________ 
 (ime in priimek pooblastitelja) 
 
z nazivom ___________________  iz   _________________________________________ 
 (funkcija) (naziv in naslov podjetja) 
 
 
 
Podpisani    ______________________________________________________________ 
 (ime in priimek pooblastitelja) 
 
z nazivom ____________________  iz   ________________________________________ 
 (funkcija) (naziv in naslov podjetja) 
 
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom 
pooblaščamo 
 
gospoda/gospo ________________________ z nazivom_________________________, iz  
 
________________________________________ (naziv in naslov podjetja) 
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ki se podpisuje ___________________________ in parafira _____________________ 
 
da v našem imenu podpiše ponudbo v postopku javnega naročila male vrednosti za dobavo toplote in 
vgradnjo sistema na lesno biomaso OŠ in vrtec Kostanjevica na Krasu. 

 

 
 

Kraj, datum: Žig: Podpis pooblastitelja: 

 

 

 

  

 
 

Kraj, datum: Žig: Podpis pooblastitelja: 

 

 

 

  

 
 

Kraj, datum: Žig: Podpis pooblastitelja: 

 

 

 

  

 
 
 

NAVODILO: Ponudniki pooblastilo izpolnijo. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s 
strani vseh pooblastiteljev. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 4 
 

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 
 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 

OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

Ponudnik  

 
 
V zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila izjavljamo, da  
 
1. NE BOMO SODELOVALI S PODIZVAJALCI 
 
2. BOMO SODELOVALI Z NASLEDNJIMI PODIZVAJALCI: 
 
 

PODIZVAJALEC VRSTA DEL VREDNOST DEL 
IZPOLNJUJE KRITERIJE 

ZA POVEZANO 
DRUŽBO: DA/NE 

1     

2     

3     

4     

5     

  
 
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o 
tem pisno soglasje naročnika. 
 
 
Kraj : ____________________      podpis zakonitega zastopnika 
 
Datum: ______________        
         ______________________ 
 
 

  



   Občina Miren – Kostanjevica 

                         Razpisna dokumentacija: Dobava toplote OŠ in vrtec Kostanjevica na Krasu  25 

 

OBRAZEC št. 5 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 

OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

 
 
 

PODIZVAJALEC  

NASLOV PODIZVAJALCA  

ZAKONITI ZASTOPNIK 
 
 

MATIČNA ŠTEVILKA   

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA DDV  

TRR PODIZVAJALCA  

KONTAKTNA OSEBA  

E-NASLOV KONTAKTNE OSEBE  

TELEFON KONTAKTNE OSEBE  

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
PONUDBE 

 

 
V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakonit zastopnik podizvajalca, je 
potrebno priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika prijavnih 
dokumentov. 
 
 
 
Kraj : ____________________    podpis zakonitega zastopnika podizvajalca 
 
 
Datum: ______________    ______________________ 
 
 
 
 
Navodilo: Obrazec se fotokopira, v kolikor prijavitelj nastopa z več podizvajalci. 
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OBRAZEC št. 6 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE  
PODIZVAJALCA 

 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 

OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

Ponudnik  

 
 

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite): 

⃝ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; 
⃝ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. 

 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s 
podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati 
podizvajalčeve terjatve do ponudnika. 
 
 
 
 
 
Kraj : ____________________ 
 
Datum: ______________   žig  podpis odgovorne osebe podizvajalca 
 
 
         _______________________ 

 
 
 
 
Obvezna priloga obrazca št.6: obrazec ESPD podizvajalca 

 
 
 
 
 
Navodilo: Obrazec je potrebno izpolniti za vse podizvajalce.  
Obrazec se fotokopira, v kolikor prijavitelj nastopa z več podizvajalci. 
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OBRAZEC št. 7 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O LETNIH PRIHODKIH 
 
 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso OŠ in VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU « 

Ponudnik 
 
 

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da v zadnjih 6 mesecih pred oddajo 
ponudbe nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je naš povprečni letni  prihodek v 
obdobju zadnjih treh let (2014, 2015, 2016) znašal ___________________________ EUR. 
 
 
 

leto Celotni letni prihodek ponudnika  

2014 
 
 

EUR 

2015 
 
 

EUR 

2016 
 
 

EUR 

 
 
 
Ponudniki, katerih domača valuta ni evro (EUR), naj pri izpolnjevanju obrazca finančne podatke iz 
priloženih dokazil preračunajo na podlagi domačega povprečnega tečaja evra (EUR) za določeno leto. 
 
Na tem mestu navedite upoštevan tečaj: 
 
2014: 1 EUR = _______________ 
2015: 1 EUR = _______________ 
2016: 1 EUR = _______________ 
 
 
Ponudnik lahko priloži obrazec BON-2. 
 
 
Kraj : ____________________ 
 
Datum: ______________   žig   podpis odgovorne osebe 
 
 
         _______________________ 
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OBRAZEC št. 8 
 

SEZNAM REFERENČNIH DEL PONUDNIKA  
  

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 

OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

Ponudnik  

 
 

 

Podatki o referenčnem delu 

 

Referenčno delo: Naročnik: 
Vrednost del brez 

DDV 
Datum začetka in 

zaključka del: 

Opis del: 

 

     

     

     

     

     

 

 
 
 
Kraj : ____________________    podpis zakonitega zastopnika  
 
 
Datum: ______________    ______________________ 
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OBRAZEC št. 9 
 
 

POTRDILO O REFERENČNEM DELU PONUDNIKA  
 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso OŠ in VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU « 

Ponudnik 
 
 

 
 
potrjujemo, da je ponudnik _________________________________________________________ 
 (navesti naziv in naslov ponudnika) 
v letu/letih ______________________________________, in sicer od _________ do __________ 
 
za naše potrebe izvedel dela in storitve s področja dobave toplote naslednjem/naslednjih objektih: 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________. 

in sicer (obvezno zapisati obseg naročila v kWh in EUR): 
_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

___________. 

 
Predmetno potrdilo naročnika je mogoče preveriti pri osebi: _________________________  
 
na telefonski številki _____________ ali elektronskem naslovu ________________________. 
 
 
 
Potrdilo se lahko uporablja izključno za potrebe zgoraj navedenega postopka javnega razpisa. 
 
 
 
 
 
Kraj : ____________________ 
 
Datum: ______________   žig   podpis odgovorne osebe 
 
 
         _______________________ 
 
Obrazec se po potrebi fotokopira. 
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OBRAZEC št. 10 
 

IZJAVA PONUDNIKA O UPOŠTEVANJU TEMELJNIH OKOLJSKIH ZAHTEV 
 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso OŠ in VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU « 

Ponudnik 
 
 

 
V zvezi s predmetnim javnim naročilom izjavljamo, da smo seznanjeni z določili Uredbe o zelenem 
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13 in 89/14) in se zavezujemo, da 
bomo v primeru, da bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, izvajali vsa razpisana dela skladno z 
določili te Uredbe. 
 
Pri tem bomo upoštevali Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko 
vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma montažo naprav in proizvodov (točka 7.2. Priloge 7 
Uredbe o zelenem javnem naročanju): 
 

1. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in 
proizvodov bomo upoštevali: 

– zahteve naročnika, ki se nanašajo na predmet gradnje, vzdrževanja, nakupa, vgradnje ali 
montaže in jih je naročnik opredelil že v postopku javnega naročanja za projektiranje idejne 
zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekta za 
izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali rekonstrukcijo 
stavbe, in  
– rešitve iz idejne zasnove, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 
projekta za izvedbo ali projekta izvedenih del za novogradnjo, dozidavo, nadzidavo ali 
rekonstrukcijo stavbe. 

2. Pri gradnji, rednem ali investicijskem vzdrževanju, nakupu ali vgradnji oz. montaži naprav in 
proizvodov ne bomo uporabljali: 

d) proizvodov, ki vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6), 
e) notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine z vreliščem največ 250o C v 

vrednostih več kot: 
- 30 g/l, brez vode, za stenske barve 
- 250 g/l, brez vod, za druge barve z razlivnostjo najmanj 15m2/l pri moči pokrivanja z 98% 

motnostjo 
- 180g/l, brez vode, za vse druge proizvode, vključno z barvami, katerih razlivnost je manjša 

od 15m2/l, laki, barvami za les, talnimi premazi in talnimi barvami, 
f) materialov na osnovi lesa, pri katerih so emisije formaldehida višje od zahtev za emisijski 

razred E 1, kot jih opredeljujejo standardi SIST EN 300, SIST EN 312, SIST EN 622, SIST 
EN 636 in SIST EN 13986. 

3. Emisije hlapnih organskih spojin, ki bodo v uporabljenih gradbenih proizvodih, ne bodo presegale 
vrednosti, določenih v evropskem standardu za določitev emisij SIST EN ISO 16000-9, SIST EN 
ISO 16000-10, SIST EN ISO 16000-11. 

4. Pri gradnji uporabljen les za: 
- – nosilne konstrukcije,  
- – ostrešja,  
- – fasadnih in notranjih oblog sten in tal oziroma stropov in  
- – stavbnega pohištva  
Mora izvirati iz zakonitih virov. 
 
-  

 
Kraj in datum:   

 
 
Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0730
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1000
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2583
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0035
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
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Ponudnik mora k ponudbi priložiti: 
– potrdilo, da ima blago znak za okolje tipa I, iz katerega izhaja, da blago izpolnjuje zahteve, ali  
– potrdilo FSC ali PEFC zadnjega v skrbniški verigi lesa, ali  
– potrdilo o vzpostavljenem sistemu sledljivosti, ki ga izda neodvisna akreditirana institucija kot del 
standarda ISO 9001, standarda ISO 14001 ali sistema upravljanja EMAS, ali  
– dovoljenje FLEGT, če les izhaja iz države, ki je podpisala prostovoljni sporazum o  
partnerstvu z EU, ali  
– ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve. 
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OBRAZEC št. 11 

 
PROGRAM IN NAČIN USPOSABLJANJA UPRAVLJALCA STAVBE 

 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso OŠ in VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU « 

Ponudnik 
 
 

 
V skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, točke 7.2. priloge 7 ponudniki priložijo k 
obrazcu izdelan program in način usposabljanja upravljalca stavbe.  
 
Priloženi program mora biti podpisan, datiran in žigosan s strani ponudnika/vodilnega ponudnika. 
 

1. Ponudnik mora izdelati program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter ga dostaviti 
naročniku. Po končanih gradbenih ali obnovitvenih delih ponudnik usposobi upravljavca 
stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka 
uporabe stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije.  
 

2. Ponudnik mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično 
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo 
naročnikove zahteve.  

 
3. V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o 

izvedbi javnega naročila, naročnik lahko odstopi od te pogodbe.  
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OBRAZEC št. 12 
 

 
OBRAZEC VZORCA OZNAČITVE PONUDBE 

 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 

OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 

Ponudnik  

 
 
Opomba: obrazec se lahko izpolni in nalepi na ovojnico, v kateri je ponudba! 
 
 

 
POŠILJATELJ:  
  
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 

 

 

 
Ponudbo prevzel: 
 
…………………………………… 
 
Podpis: …………………………. 
 
 
Zap. št. prispelosti: 
 
…………. 
 
Datum prispelosti:  
 
…………………….. 
 
Ura prispelosti: 
 
…………………… 
 

                                           

 
  

OBČINA MIREN - KOSTANJEVICA,  
MIREN 137,  
5291 MIREN,  
SLOVENIJA 
 
 
 
 

NE ODPIRAJ – PONUDBA –  
 
JAVNO NAROČILO ZA ODDAJO NAROČILA 
STORITVE PO ODPRTEM POSTOPKU ZA 
PROJEKT 

»Dobava toplote z vgradnjo sistema 
proizvodnje toplote na lesno biomaso OŠ  in 
vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU« 
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OBRAZEC št. 13 
 

VZOREC  POGODBE ZA DOBAVO TOPLOTE Z VGRADNJO SISTEMA 
PROIZVODNJE TOPLOTE NA LESNO BIOMASO 

 
 
Pogodbene stranke: 
 
1. Občina Miren - Kostanjevica 
Miren 137,  
5291 Miren 
ki jo zastopa: župan Mavricij Humar  
matična številka: 5881838 
davčna številka: SI 57235708  
(v nadaljevanju – naročnik) 
 

In 
  
2. ………………………………     (izvajalec)  
ki ga zastopa:  
matična številka podjetja:  
davčna številka podjetja:  
TRR:  
 (v nadaljevanju izvajalec) 
 

sklenejo naslednjo 
 

POGODBO 

ZA DOBAVO TOPLOTE Z VGRADNJO SISTEMA PROIZVODNJE TOPLOTE NA 
LESNO BIOMASO 

Splošno     

1. člen: UGOTOVITVENE DOLOČBE 
 
Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da: 

1. je potrebno stavbi OŠ in vrtca Kostanjevica na Krasu oskrbovati s toploto s pomočjo 
energetsko učinkovitega sistema za proizvodnjo toplote z majhnim vplivom na okolje in visoko 
stopnjo zanesljivosti obratovanja. 

2. oskrba s toploto z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso zaradi načina 
izvedbe javnega naročila zahteva dolgoročno sodelovanje, kar opravičuje 20 letno dobo 
trajanja pogodbe. 

3. je bil izvajalec izbran za najugodnejšega ponudnika po ponudbi št. ________________, z dne 
____________________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe, in je bila predložena v 
ponudbi za javno naročilo za oddajo naročila male vrednosti za projekt »Vgradnja kotla na 
lesno biomaso  in dobava toplote OŠ in vrtec  Kostanjevica na Krasu«, ki je bilo objavljeno na 
Portalu javnih naročil dne ____________, pod objavo št.__________ . 
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2. člen: PREDMET POGODBE 

 
Predmet javnega naročila je oskrba s toploto z vgradnjo sistema proizvodnje toplotne energije na 
lesno biomaso. 
 
Dela obsegajo:  

 V obstoječo ELKO kotlovnico se vgradi nov kotel na lesno  biomaso – pelete 

 Izvede se zalogovnik za pelete 

 Izvede se vsa potrebna elektroinstalacijska in strojna dela, vezana na sistem ogrevanja do 
priključitve na obstoječi razvodni sistem in izdelava projektov PID 

 Dobava energenta in upravljanje  s kotlovnico za dobo 20 let. 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo preko naprave za ogrevanje, kotla na lesno biomaso, v času kurilne 
sezone proizvajal in dobavljal toploto v skladu z določili te pogodbe in sicer: 

1. dobavljal naročniku toploto za obratovanje njihovih toplotnih naprav v navedenem objektu in 
količinah; 

2. opravljal redne preglede vseh naprav v kotlovnici; 
3. opravljal overitve in zamenjave merilnih naprav, ki jih je vgradil pri naročniku, na lastne 

stroške; 
4. skrbel za redno vzdrževanje vseh naprav v kotlovnici, ki jih je vgradil; 
5. obveščal naročnika o predvidenih ustavitvah dobave toplote zaradi vzdrževanja sistema, 

katero pa planira izven delovnega urnika (šolskega pouka) naročnika.  

 
Naročnik se v času trajanja pogodbe obvezuje odjemati toploto, ki je potrebna za stavbi OŠ in vrtec 
Kostanjevica na Krasu v celoti iz kotlovnice na lesno biomaso in ob tem: 

1. svoje potrebe po toploti za stavbo zadovoljeval izključno z izvajalčevo oskrbo 
2. imenovati osebo za koordinacijo in določitev režima ogrevanja posameznih objektov 

naročnika; 
3. sproti obveščati izvajalca o motnjah pri dobavi toplote; 
4. odgovarjati za škodo in posledice, ki so nastale zaradi obratovalne onesposobljenosti toplotnih 

naprav s strani naročnika oziroma naročnikovih uporabnikov; 
5. izvajalcu omogočiti priključitev naprav za daljinski nadzor in krmiljenje; 
6. obvestiti izvajalca o okvari merilne naprave; 
7. odgovarjati za škodo izvajalcu, ki je nastala zaradi nedovoljenih posegov naročnika oziroma 

naročnikovih uporabnikov na toplotnih napravah; 
8. redno in v celoti plačevati svoje denarne obveznosti, določene s to pogodbo. 

Obveznosti izvajalca in priklop na toplovodno omrežje 

 
3. člen: POGODBENI ROKI 

 
Naročnik uvede izvajalca v delo v roku 3 dni od podpisa pogodbe. 
 
Izvajalec je dolžan izvesti dela v kotlovnici ter pričeti z dobavo toplote najkasneje do 15.10.2017. 
 
Rok dobave toplote je 20 let od uspešno izvedene primopredaje izvedbe kotlovnice. 

 

 
4. člen: OBSEG OSKRBE S TOPLOTO 

 
1. Priključna moč znaša 100 kW. 
2. Ocenjena letna poraba toplote za stavbo je približno 116,625 MWh/leto.  
3. Izvajalec zagotavlja potrebno toplotno priključno moč in stavbo oskrbuje s potrebno količino 

toplote za ogrevanje.  
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5. člen: PRAVICE IN DOLŽNOSTI IZVAJALCA 
 

1. Izvajalec ima pravico in dolžnost vgrajene naprave v kotlovnici sistema toplovodnega 
ogrevanja voditi in vzdrževati. 

2. Izvajalec ima pravico in dolžnost vzdrževati osnovna sredstva, orodje in inventar skladno s 
pravili dobrega gospodarja ter nadomeščati obrabo naprav. Izvajalca zadeva nevarnost 
slučajnega propada stvari. Nadomeščene naprave so po preteku pogodbe last naročnika. 

3. Izvajalec ima dolžnost skrbeti za vzdrževanje in izboljšanje nepremičnin, zlasti pa kotlovnice in 
toplovodnega omrežja. 

4. Izvajalec je dolžan plačevati tudi vse javne dajatve v zvezi s premoženjem, vzetim v 
neodplačni zakup.  

5. Izvajalec prevzame tudi vse obveznosti zavarovanja kotlovnice po veljavnih predpisih. 
Zavarovalnina mora ustrezati pokritju vrednosti stvari, kakor so navedene v tej pogodbi. 

6. Izvajalca zadevajo tudi vsi ugovori in zahtevki tretjih, ki bi se nanašali na poslovanje in ki 
izvirajo iz pogodbenih in zakonskih obveznosti. 

7. Za dobavo toplote naročnikovi stavbi je potrebna vgradnja ustrezne merilne naprave 
(toplotnega števca) nazivne moči določene v projektni dokumentaciji in sicer pod naslednjimi 
pogoji: 

 mesto predaje toplote je toplotni števec za kotlom na lesno biomaso  

 morebitne poškodbe toplotnega števca oz. drugih naprav potrebnih za dobavo toplote mora 
naročnik sporočiti v 24 urah, 

 izvajalec v celoti odgovarja za vse poškodbe naprav zaradi požara ali kraje in za neavtoriziran 
poseg s strani izvajalca oziroma njegovih uporabnikov.  

8. Izvajalec zagotavlja vse naložbe in storitve, potrebne za obratovanje sistema za proizvodnjo 
toplote s predvideno sodobno tehnično opremo. 

9. Po pripravi sistema za proizvodnjo toplote za obratovanje izvajalec z namenom oskrbe 
naročnika s toploto skrbi za obratovanje sistema za proizvodnjo toplote in vzdržuje vso 
njegovo opremo. 

10. Stroške za lesno biomaso, potrebno za delovanje naprav znotraj njegovih meja odgovornosti v 
okviru sistema za proizvodnjo toplote, krije izvajalec. 

11. Izvajalec je odgovoren za vzdrževanje in popravila naprav za proizvodnjo toplote, ki so v 
mejah dobave izvajalca ves čas trajanje te pogodbe.  

12. Izvajalec se obvezuje, da bo, kot je to običajno, sklenil zavarovanje za sistem za proizvodnjo 
toplote, in sicer v obsegu, v katerem sistem ne more biti vključen v naročnikovo zavarovanje 
stavb. Izvajalec bo priskrbel tudi dokaz o obstoju takšnega zavarovanja. 

13. Izvajalec zagotavlja varnost obratovanja, zanesljivost dobave toplote, zagotavljanje dobave 
toplote, zagotavljanje predpisane kakovosti dobavljene toplote oziroma storitev ter varovanje 
okolja, kar vključuje skrb za energetsko učinkovitost in ohranjanje podnebnih razmer. 

14. Izvajalec bo moral po zaključku del, ki so predmet javnega naročila, usposobiti upravljalca 
stavbe za energijsko učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v roku dveh let po 
zaključenih delih, ki so predmet javnega naročila, zagotovi doseganje načrtovane porabe 
energije (toplote in električne energije) in vode. 

15. Ob predaji kotlovnice po preteku 20-letnega obdobja mora biti izveden generalni servis vseh 
naprav, tako, da bo kotlovnica predana naročniku v funkcionalnem stanju. Potrdilo o servisu 
mora biti sestavni del primopredajnega zapisnika. 
 

 
6. člen: PRAVICE IN DOLŽNOSTI NAROČNIKA  

 
1. Naročnik bo  ustanovil stavbno pravico v javnem interesu, ki ga predstavlja potreba po 

postavitvi kotlovnice ne lesno biomaso v OŠ in vrtec Kostanjevica. Stavbna pravica, ki je 
predmet posebne pogodbe, se nanaša na pravico imetnika stavbne pravice, da zgradi in ima v 
lasti zgrajen objekt oziroma opremo. Imetnik stavbne pravice se zaveže na zemljišču, na 
katerem je s to pogodbo pridobil stavbno pravico, postaviti kotlovnico na lesno biomaso. 

2. Naročnik zagotavlja opremljenost kotlovnice s potrebnimi dovodnimi in odvodnimi cevovodi. 
Cevovodi so nameščeni tako, da je lahko oskrba motena samo ob poškodovanju varnostnih 
naprav tretjih oseb. 

3. Naročnik izvajalcu dovoli dostop do vseh naprav in izvedbo vseh del, ki so potrebna, da 
izvajalec izpolni svoje obveznosti.  



   Občina Miren – Kostanjevica 

                         Razpisna dokumentacija: Dobava toplote OŠ in vrtec Kostanjevica na Krasu  37 

 

4. Sistem za proizvodnjo toplote nadzoruje izvajalec. Naročnik ima pravico ob kateremkoli času 
pregledati katerekoli napravo in izvajaleca opozoriti na morebitne okvare in poškodbe. 
Naročnik se obvezuje, da bo v primeru, če ga bo za to prosil izvajalec, brezplačno izvedel 
običajne ukrepe, potrebne za obratovanje sistema (npr. odčitavanje podatkov z merilnih 
instrumentov in števcev, upravljanje stikal, pregled položajev ventilov). V primeru prenosa 
dodatnih obveznosti na naročnikovo osebje za vzdrževanje, bodo te dolžnosti, obveznosti in 
plačilo urejeni posebej. 

5. Naročnik zagotovi vključitev naprav za proizvodnjo in distribucijo toplote v obstoječe ali novo 
sklenjeno zavarovanje stavb. Kakršnakoli s tem povezana povečanja premij krije naročnik. 

6. Na objektu naročnik izvajalcu brezplačno zagotovi električno energijo ter vodo za izvedbo 
ukrepov za posodobitev sistema za proizvodnjo toplote.  
 
 

7. člen: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  
 

V roku deset (10) dni od podpisa pogodbe mora izvajalec naročniku priskrbeti bančno garancijo ali 
ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih del 
in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti dobave toplote za 20 let brez davka na dodano vrednost 
(DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku trajanja pogodbe za oskrbo s toploto. 

 
V dogovoru z naročnikom bo izbrani ponudnik lahko dostavil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti dobave toplote s krajšo veljavnostjo ob pogoju, da bo v roku 30 dni pred prenehanjem 
veljavnosti te garancije naročniku dostavil novo, enako garancijo ali poskrbel za podaljšanje obstoječe 
garancije do konca garancijske dobe. O tem se bosta naročnik in izbrani ponudnik dogovorila pisno 
pred podpisom pogodbe na zahtevo izbranega ponudnika z dodatnim členom v pogodbi, kjer bodo 
natančno opredeljena vsa razmerja, ki izhajajo iz te spremembe, ki pa ne smejo v nobenem primeru 
spreminjati v razpisni dokumentaciji opredeljenih pogojev in vzorca  garancije. 
 
Naročnik lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da: 

 ponudnik svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, 
opredeljeni v tej pogodbi,  

 če potrjene obveznosti do podizvajalcev, ne bodo pravočasno in pravilno poravnane 

 če se v 20 letni dobi obratovanja izkaže, da vgrajena oprema  ne deluje tako, da je 
zagotovljena nemotena dobava toplote. 

 
 

8. člen: MERJENJE PORABE TOPLOTE  
 
Izvajalec določi porabo toplote s pomočjo umerjenega merilnika in umerjenega števca toplote na 
dogovorjenih mejah oskrbe s toploto. 
 
Naročnik ima pravico, da za lastno kontrolo priskrbi, vgradi in vzdržuje drugo merilno opremo enake 
vrste in merilnega obsega. 
 
Naročnik ima pravico, da od ustreznega akreditiranega organa kadarkoli zahteva pregled merilne 

opreme izvajalca. Če so ugotovljena odstopanja pri polni obremenitvi merilne opreme večja od  5 %, 
nosi stroške nadzora izvajalec, v nasprotnem primeru pa stroške krije naročnik. Če pregled pri polni 

obremenitvi merilne opreme pokaže odstopanja večja od  5 % ali druge računske napake, potem je 
potrebno znesek, ki je bil v obdobju, za katerega je mogoče ugotoviti, da je prišlo do napake, preveč 
ali premalo zaračunan, ustrezno korigirati. Rezultati pregleda so obvezujoči za oba pogodbenika. Če 
velikosti napake ni mogoče točno določiti ali če merilna oprema preneha delovati, mora izvajalec 
porabo toplote v obdobju od zadnjega pravilnega odčitka oceniti glede na povprečno porabo v merilnih 
obdobjih pred in po merilnem obdobju, v katerem je prišlo do napake, ali pa glede na porabo v 
predhodnem letu. Dejanske okoliščine in pogoji - v primeru oskrbe s toploto predvsem vremenski vplivi 
- morajo biti v izračunu porabe toplote upoštevani na primeren način. Reklamacija je, razen v primerih, 
ko je mogoče napako z gotovostjo potrditi za daljše obdobje, omejena na merilno obdobje pred 
odkritjem napake. Kadar je mogoče napako z gotovostjo potrditi za daljše obdobje, je reklamacija 
omejena na obdobje največ dveh let. 
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9. člen: CENA TOPLOTE IN NJIHOVA KOREKCIJA  

 
Cena dobave toplotne energije znaša: 
 

FIKSNI DEL  Eur/kW/leto 

VARIABILNI DEL  EUR/kWH 

 

1. Cena toplote se določa v skladu z Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije pare in tople 
vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce (Ur. l. RS 28/2014).  

 

2. Cena je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela. Variabilni del cene se obračuna v EUR/kWh 
dobavljene toplote in fiksni del cene v EUR/kW/leto (kilovat priključne moči). 

 
2.1 Variabilni del cene zajema stroške energenta (peleti), 

2.1 Fiksni del cene zajema vse ostale upravičene stroške obratovanja in sicer: 

- stroške vgradnje kotla na lesno biomaso 
- stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja. 

 

3. Izvajalec lahko uveljavi zvišanje variabilnega dela cene v primeru zvišanja cene ali spremembe 
strukture vhodnih energentov in mora uveljaviti znižanje cene v primeru znižanja cen ali spremembe 
strukture vhodnih energentov. 
 
 

Energent Enota 
Izhodiščna cena 
na enoto v EUR 

Struktura v % Ponder 

Biomasa 
(peleti) 

kg 0,24 eur/kg 100% a 

VIR: http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html                                         

 
Spodaj je priložena formula za izračun novega variabilnega dela cene toplote, ki je povzeta po Uredbi 
o oblikovanju cen proizvodnje in distribucija pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za 
tarifne odjemalce (Ur. l. RS, št. 28/2012). 

 
 
a =1  
 
Pri tem pomenijo:  
VCp = novi variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
VC0p = izhodiščni variabilni del cene za dobavljeno toploto v €/MWh (brez DDV),  
ai = ponder posamezne vrste energenta v strukturi energentov za proizvodnjo toplote,  
Ei = nova cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote,  
Eoi = izhodiščna cena energenta v strukturi porabljenih energentov za proizvodnjo toplote.  
 
 
  

http://www2.arnes.si/~mlicen3/html/cene_energentov.html


   Občina Miren – Kostanjevica 

                         Razpisna dokumentacija: Dobava toplote OŠ in vrtec Kostanjevica na Krasu  39 

 

10. člen: DOLOČITEV IN NAČIN PLAČILA IZVAJALCU 
 
Za dobavljeno toploto bo izvajalec izstavljal mesečne račune skladno z določbami pogodbe do 5. dne 
v tekočem mesecu za dobavljeno toploto preteklega meseca skladno s stanjem števca zadnjega dne v 
mesecu.  
 
Izvajalec račune izstavlja na upravljavca objekta, v katerem stoji kotlovnica. Upravljavec objekta je 
dolžan v 10 dneh od dneva prejema račun pregledati in plačati nesporni del 30. dan po prejemu. 
 
Upravljavec objekta je o odčitkih z merilnikov, ki so osnova za določitev zneska plačila, obveščen 
pisno. 
 

11. člen: VZDRŽEVANJE, POPRAVILA IN ODPRAVA MOTENJ 
 
Vzdrževanje in popravila naprav, za katere je odgovoren izvajalec, vključno z vsemi popravili do 
dogovorjene meje odgovornosti izvajalca, so obveznost izvajalca; na drugi strani meje odgovornosti 
pogodbenikov pa je za vzdrževanje in popravila odgovoren in plačnik izključno naročnik. 
 
Izvajalec zagotovi, da je odprava motenj na napravah, za oskrbo s toploto v skladu z metodologijo za 
določitev splošnih pogojev za dobavo in odjem toplote iz distribucijskega omrežja, ki jih določa pristojni 
organ. 
 
V primeru prekinitve oskrbe s toploto zagotovi izvajalec odpravo motnje v roku 24 ur, vključno z 
vikendi in prazniki. Da to lahko doseže, izvajalec delovanje sistema nadzoruje z avtomatskim 
alarmom. Dogovorjeni čas za odpravo motenj je v primerih, kadar je zamuda posledica višje sile ali 
drugih okoliščin, katerih odstranitev je za izvajalca nemogoča, brezpredmeten. 
 
Za odpravo motenj na napravah do dogovorjene meje odgovornosti naročnika je odgovoren in plačnik 
izključno naročnik. 
 

12. člen: LASTNIŠTVO 
 
Sistem za oskrbo s toploto, ki ga je izvajalec vgradil na podlagi predmetnega javnega naročila v 
stavbo, preide po poteku pogodbene dobe dobave toplote v last naročnika.  
 

13. člen: TRAJANJE POGODBE 
 
Pogodbeniki so soglasni, da je ta pogodba sklenjena za obdobje 20 let. Dolgoročnost pogodbe je v 
interesu naročnika. Pogodba stopi v veljavo na dan, ko se v skladu z 2. členom začne oskrba s 
toploto. 
 
Naročnik in izvajalec imata pravico predčasne prekinitve pogodbe v primeru, kadar nasprotna stranka 
po lastni krivdi kljub predhodnim opominom z določanjem rokov in grožnjo odpovedi pogodbe s svojim 
obnašanjem grobo krši načela celotnega pogodbenega dela, tako da v dobri veri ta stranka ne more 
pričakovati upoštevanja pogodbe do prenehanja njene veljavnosti. 
 
Izvajalec ima pravico predčasne prekinitve pogodbe samo v primeru, kadar naročnik po lastni krivdi 
kljub predhodnim opominom z določanjem rokov in grožnjo odpovedi pogodbe ni plačal pogodbeno 
dolgovanega plačila tudi po izteku naknadnega roka, postavljenega skupaj z grožnjo odpovedi, brez 
opravičljivega razloga za zavrnitev storitev. 
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14.  člen: PODIZVAJALCI 
 
Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (podatki o podizvajalcih: naziv, polni naslov, 
matična številka, davčna številka in transakcijski račun); navedba vrste dela ter predmeta, količine, 
vrednosti, kraja in roka izvedbe del: 
 
- _______________________________________________________________________ 
 
- _______________________________________________________________________ 
 

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, namesto 
glavnega izvajalca na podlagi potrjene situacije neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do 
glavnega izvajalca. 

Izvajalec se zavezuje, da bo svoji situaciji obvezno priložil situacije svojih podizvajalcev, ki jih bo 
predhodno potrdil. 
 
Naročnik bo za izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, izvrševal plačila v rokih in na enak 
način kot velja za plačila izvajalca. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred zamenjavo pridobil 
pisno soglasje naročnika, naročniku predložil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti 
prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 
novemu podizvajalcu ter soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 

15. člen: PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 
Izvajalec se zavezuje, da ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju, ali kakem 
drugem dragocenem predmetu, posredno ali neposredno kateremu funkcionarju, uslužbencu ali 
drugemu zaposlenemu pri naročniku ali drugem državnem organu (službi, oddelku, agenciji), oziroma 
katerikoli politični stranki ali kandidatu politične stranke z namenom podkupovanja, da bi tako 
napeljeval takega funkcionarja, uslužbenca ali drugega zaposlenega, stranko ali kandidata k zlorabi 
svojega položaja ali k vplivanju na katerikoli zakon ali odločitev naročnika ali drugega pristojnega 
organa, tako da bi s tem pridobil, obdržal ali usmeril posle k izvajalcu ali njegovemu spolnitvenemu 
pomočniku, zastopniku, distributerju, podjetju-hčerki ali drugemu povezanemu podjetju. V primeru 
kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je že sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni 
veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.  
 

16. člen: KONČNE DOLOČBE 
 
Odpoved ali spremembe pogodbe kot tudi opomini in obvestila o naknadnih rokih so veljavni , če so 
posredovani v  pisni obliki. 
 
Če je katerikoli člen te pogodbe neveljaven ali pa to postane, to na veljavnost ostalih členov ne vpliva. 
Pogodbenika se obvezujeta, da bosta takšen neveljaven člen nadomestila z ustreznim veljavnim 
členom, ki bo čim bližje ekonomskemu in dejanskemu namenu neveljavnega člena. 
 
V primeru, da ta pogodba vsebuje kakršnokoli vrzel v zvezi z zadevo, ki jo ureja, se pogodbenika 
obvezujeta, da bosta to vrzel zapolnila v okviru pomena in duha te pogodbe s sklenitvijo aneksa k 
pogodbi. 
 
Spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno. Če sporazum ne bo mogoč, jih bo 
reševalo pristojno sodišče. Če se spor v zvezi s to pogodbo nanaša predvsem na dejanska vprašanja, 
tehnična stanja stvari ali postopke obračunavanja po tej pogodbi, morata stranki za razjasnitev najprej 
določiti uradno določenega in zapriseženega strokovnjaka kot izvedenca razsodnika. Če obe stranki 
potem priznata rezultat izvedenskega mnenja, je ta obvezujoč. Stranka, ki ni imela prav, nosi stroške 
izvedenskega mnenja. 
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V primeru, da se v dobi trajanja te pogodbe ekonomski ali pravni pogoji ali osnove, na katerih temeljijo 
členi te pogodbe v primerjavi s stanjem ob sklenitvi pogodbe spremenijo v takšni meri, da pogodbene 
storitve niso več v primernem razmerju s pogodbeno dogovorjenim plačilom, je potrebno pogodbo z 
aneksom prilagoditi spremenjenim pogojem. 
 
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme po dva izvoda. 
 
 
 

 
Izvajalec: 

 
Naročnik: 

 
 
.......................................... 
(naziv izvajalca) 
 
.......................................... 
(ime in priimek podpisnika) 
 
.......................................... 
(naziv podpisnika) 

 
 
Občina Miren - Kostanjevica 
Miren 137 
5291 Miren - Kostanjevica 
 
Mavricij Humar 
Župan 
 
 

 
 
 
Datum: Datum: 
 
Žig in podpis: 

 
Žig in podpis: 

  



   Občina Miren – Kostanjevica 

                         Razpisna dokumentacija: Dobava toplote OŠ in vrtec Kostanjevica na Krasu  42 

 

OBRAZEC št. 14 
 
 

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA – INFORMATIVNI  PREDRAČUN  
VGRADNJE SISTEMA PROIZVODNJE TOPLOTE NA LESNO BIOMASO 

 

Predmet naročila: 
»Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso OŠ in VRTEC KOSTANJEVICA NA KRASU « 

Ponudnik 
 
 

 
 

Ponudnik izdela informativni predračun predvidenih ukrepov vgradnje sistema proizvodnje toplote na 
lesno biomaso iz predloge v formatu xls in ga podpisanega in žigosanega priloži obrazcu št. 14 v 
tiskani obliki. Informativni predračun vsebuje cene na enoto ter vrednosti posameznih postavk. V 
rekapitulaciji mora ponudnik prikazati skupno vrednost brez DDV, DDV ter skupno vrednost ukrepov z 
DDV.  
 
V elektronski verziji mora ponudnik predložiti popis del tudi v formatu xls. 

 
 
 
 

 
Kraj : ____________________ 
 
Datum: ______________   žig   podpis odgovorne osebe 
 
 
         _______________________ 
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OBRAZEC št. 15 
 

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PRIJAVE 
 
 

Predmet 
naročila: 

Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 
OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU 

Ponudnik:  

 
 
V zvezi z našo ponudbo št. ____ z dne ______________ vam izročamo bianco menico za 
zavarovanje resnosti ponudbe v višini ________________ EUR. 
 
Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:  
 
Ime in priimek:               _________________________________________________ 
 

Lastnoročni podpis: 
 

 

 
V primeru 

 Če naročnik zavarovanja umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno 
spremeni ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

 izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ne podpiše pogodbe; ali 

 izbrani naročnik zavarovanja ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
skladu s pogoji naročila. 

 
pooblaščamo naročnika Občino Miren - Kostanjevica, Miren 137, 5291 Miren, da lahko našo bianco 
menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo 
˝brez protesta˝ ter da menico domicilira pri banki 
_________________________________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki 
vodi naš transakcijski račun. 
 
 
NALOG ZA PLAČILO MENICE 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banko___________________________________________   
oziroma katerokoli drugo poslovno banko,ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči 
navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek 
_________________ EUR. 
 
 
Ta izjava velja do datuma veljavnosti prijave. Po preteku navedenega roka zavarovanje ne velja več in 
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je zavarovanje vrnjeno. 
 
 
 
Kraj : ____________________      podpis zakonitega zastopnika 
 
 
Datum: ______________      ______________________ 
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OBRAZEC št. 16 
 
 

IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA 
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Predmet 
naročila: 

Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso 
OŠ  in vrtec KOSTANJEVICA NA KRASU 

Ponudnik:  

 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za 
oddajo naročila »Dobava toplote z vgradnjo sistema proizvodnje toplote na lesno biomaso OŠ in vrtec 
KoStanjevica na Krasu« in pozvani k podpisu pogodbe, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, naročniku 
predložili bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) in 
veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del. 
 
Zavarovanje bo brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter bo izdano po vzorcu iz razpisne 
dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopalo in ne bo vsebovalo dodatnih pogojev za 
izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali 
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in garantom. 
 
 

 
 
 

Kraj : ____________________      podpis zakonitega zastopnika 
 
 
Datum: ______________      ______________________ 
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VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO  

POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 
 

Podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Za:       ……………………………………………………………………………………………………………   
(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročila) 
 
Datum: ……………………………………………… (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: ……………………………………………………………………………………….  
(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

 
ŠTEVILKA: …………………………………………. (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT: …………………………………………………………………………………….……………………  
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK: ……………………………………………………………………………………………..………  
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: ……………………………………………………………………………………….  
 (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št……... z dne …………… (vpiše se 
številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 
…………………) za ………………………………………………………………………………..  (vpiše se 
predmet javnega naročila). 

 
ZNESEK IN VALUTA: …………………………………………………………………………………………  
(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta), plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejete 
zahteve v skladu z 20.členom EPGP iz leta 2010. 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ……………………... 
(nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov …………………………………………………………….….  
(navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE: ………………………………………………………………………………………… 
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za 
predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  
 
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 
območju Republike Slovenije.  
 
DATUM VELJAVNOSTI: ……………………………………….  
(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ……………………………………………………… 
(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
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Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi pisni poziv 
ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika zavarovanja izplačali katerikoli znesek do višine zneska 
zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, 
podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj 
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo 
zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo 
sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz 
osnovnega posla. 
 
Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem 
pravu. 
 
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 
MTZ pod št. 758. 
 

             garant   
      (žig in podpis) 
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PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

1 PRILOGE: 

1 Popis del – excel format 
2 Obrazec ESPD 
 


