
RAZPISNI OBRAZEC 1 

PONUDBA 

1. ponudba št. ________________ Z DNE _________ 

Ponudbo oddajamo: (se označi z X)  

 

☐ Samostojno         ☐ Skupno ponudbo 

 

☐ S podizvajalci                                                               ☐ Uporaba zmogljivosti drugih          

                                                                                                  subjektov 

 

Veljavnost ponudbe: 28.12.2021 

 

Plačilni rok 

rok plačila je 30 dni po prejemu računa. 

 

POGOJ:  

PONUDNIK LAHKO ODDA ENO PONUDBO  

 

POGOJ:  

ODZIVNI ČAS   ZA SERVIS VOZILA V ČASU GARANCIJE 

(1  DAN od klica ) 

 

DA                                   NE       

(ustrezno obkrožiti) 

 

POGOJ:  

FIKSNOST CEN: 28.12.2021 

 

DA                                   NE       

(ustrezno obkrožiti) 



2. Osnovni podatki o gospodarskem subjektu 

Popoln naziv gospodarskega subjekta:  

Naslov gospodarskega subjekta:  

Matična številka:  

Ident. številka za DDV in davčna številka:  

Pristojni davčni urad:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

Internetni naslov:  

E-pošta za obveščanje ponudnika (tudi za 

vročitev odločitve po 90. členu ZJN-3) 
 

Skrbnik pogodbe: 

ime, priimek: 

____________________________ 

telefon: ________________________________ 

fax: ___________________________________ 

e-naslov: _______________________________ 

Ponudnik je MSP (označiti): mikro, malo ali 

srednje veliko podjetje, kot je opredeljeno v 

priporočilu Komisije 2003/361/ES) 

                 da                               ne 

2.1 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem 

Zap. 

št. 
Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    



2.2 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma 

kolektivni podpisniki 

 

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

3. SKUPNA PONUDBA 

Gospodarski subjekti točko 3 izpolnijo v primeru, da nastopajo v skupni ponudbi. 

 

Pri javnem naročilu z oznako JN001906/2021-W01 sodelujemo naslednji gospodarski 

subjekti: 

 

 

 Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na 

en gospodarski subjekt iz skupne ponudbe in sicer:  

 

__________________________________(navesti firmo in naslov gospodarskega 

subjekta) 

 

 

 Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na 

vse gospodarske subjekta iz skupne ponudbe1. 

3.1 POSLOVNI PODATKI GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IZ SKUPNE PONUDBE2 

3.1.1 Podatki o gospodarskem subjektu 

Popoln naziv gospodarskega subjekta:  

Naslov gospodarskega subjekta:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Pristojni davčni urad:  

Številka transakcijskega računa:  

                                            
1

  Gospodarski subjekt označi (obkroži, prečrta,…) točko a.) ali točko b.), ter v primeru, da 
označi točko a.) vpiše zahtevani podatek. 
 
2
  Točko 3.1 izpolnijo vsi ponudniki v skupini ponudnikov, razen vodilnega ponudnika, ki izpolni točko 2. 

Gospodarski subjekt točko 3.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je partnerjev v skupni ponudbi. 
 



Popoln naziv gospodarskega subjekta:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

E-pošta:  

Kontaktna oseba:  

 

3.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem 

Zap. 

št. 
Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

3.1.3 Podpisniki pogodbe z navedbo funkcije ter navedbo ali so samostojni oziroma 

kolektivni podpisniki 

Zap. št. Ime in priimek Funkcija Vrsta podpisnika 

1.    

2.    

3.    

4.    

4. udeležba podizvajalcev 

Gospodarski subjekti točko 4 izpolnijo v primeru, da bodo pri izvedbi javnega naročila 

sodelovali s podizvajalci. 

 

Pri javnem naročilu z oznako JN001906/2021-W01 bomo sodelovali z naslednjimi 

podizvajalci: 

 



Št. Naziv podizvajalca 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

4.1 POSLOVNI PODATKI O PODIZVAJALCU3 

4.1.1 Osnovni podatki o podizvajalcu 

Popoln naziv podizvajalca:  

Naslov:  

Matična številka:  

Identifikacijska številka za DDV:  

Pristojen davčni urad:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefonska številka:  

Telefaks številka:  

E-pošta:  

Kontaktna oseba:  

4.1.2 Osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njem 

Zap. št. Ime in priimek Naslov Funkcija 

1.    

2.    

3.    

4.    

                                            
3
  Gospodarski subjekt točko 4.1 izpolni v celoti tolikokrat, kolikor je podizvajalcev, ki sodelujejo v ponudbi. 



4.1.3 Podatki o delih podizvajalca 

Podatki iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3, ki jih gospodarski subjekt za podizvajalca 

navede v nadaljevanju te točke, so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi predmetnega 

javnega naročila. 

 

VSAKA VRSTA IZVEDBE STORITVENIH  DEL PODIZVAJALCA, KI JIH BO 

OPRAVLJAL: 

 

- PREDMET:________________________________________________;  DELEŽ  V 

%_______; VREDNOST TEH DEL: ____________v EUR brez DDV; VREDNOST TEH 

DEL: ____________ v EUR z DDV,   

- PREDMET:________________________________________________;  DELEŽ  V 

%_______; VREDNOST TEH DEL: ____________v EUR brez DDV; VREDNOST TEH 

DEL: ____________ v EUR z DDV,   

 

PRILOGA:  

- ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) za 

ponudnika, 

- ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) za 

morebitnega skupnega ponudnika, 

- ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) za 

morebitnega podizvajalca, 

- ESPD obrazec v .xml obliki in .pdf obliki (izpolnjen, podpisan in žigosan) v zvezi z 

uporabo zmogljivosti drugih subjektov. 

 

 

 

 

 

 

Kraj: _______________ 

Datum: _______________ 

žig Podpisnik: _______________ 

 

_________________ 

Podpis: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

RAZPISNI OBRAZEC 2 

OBRAZEC PREDRAČUNA št. …………... 

 

NAROČNIK: KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi 

 

 

Naziv predmeta javnega naročila:  

DOBAVA SMETARSKEGA VOZILA ZA KOMUNALNE ODPADKE Z 

NADGRADNJO NAJMANJ 12,5 m3 Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE POSOD  

PROSTORNINE OD 80 -1100 LITROV  

 

 ki je bil objavljen v obvestilu o naročilu na Portalu javnih naročil pri Uradnem listu RS, št. 

objave JN001906/2021-W01 z dne 30.03.2021 

 

Veljavnost predračuna: 28.12.2021 

 

 

Ponudnik _________________________________________________________, ki ga zastopa  

 

______________________________________________________________________________ 

 

Orientacijska vrednost naročnika za: 163.000,00 EUR brez vključenega DDV (za celotno 

trajanje javnega naročila) 

 

PONUDBENA CENA ZA »Dobavo smetarskega vozila za komunalne odpadke z 

nadgradnjo najmanj 12,5 m3 z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -

1100 litrov«.  
 

Zap. 

št. 

Opis blaga: 

Dobava 

smetarskega 

vozila za 

komunalne 

odpadke z 

nadgradnjo 

najmanj 12,5 m3 z 

mehanizmom za 

praznjenje posod  

prostornine od 

80 -1100 litrov  

 

 Cena 

 (brez DDV)(EUR) 

 Znesek  

 DDV-ja (EUR) 

Skupaj 

cena 

z DDV 

(EUR) 

1.     



 

 

Ponudba zajema vse stroške v zvezi z dobavo smetarskega vozila za komunalne 

odpadke z nadgradnjo najmanj 12,5 m3 z mehanizmom za praznjenje posod 

prostornine od 80 -1100 litrov.  
 

Ponudba velja do dne : ___________________ 

 

Kraj: _______________ 

 

Datum: _______________ 

žig Podpisnik: _______________ 

 

_________________ 

Podpis: 

OPOMBA:  

Obrazec »Predračun« 

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih 

specifikacij, ki so del razpisne dokumentacije. 

 

Ponudnik v sistemu e-JN obrazec predračuna (razpisni obrazec 2) naloži v 

razdelek »Predračun« v .pdf datoteki (vidno na elektronskem javnem odpiranju 

ponudb) za sklop za katerega oddaja ponudbo.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 

RAZPISNI OBRAZEC  3  

 

 

IZJAVA ZA GOSPODARSKI SUBJEKT  

(samostojni ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec, subjekt, katerih 

zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik) 

 

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________________________ 

  Sedež(naslov)gospodarskega subjekta: _________________________________________  

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 naši družbi in osebam, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 

družbe ali osebam, ki imajo pooblastila za njeno zastopanje ali odločanje ali nadzor v 

njej, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega 

odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 št. 14/18; v 

nadaljevanju ZJN-3); 

 naša družba na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščena v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. 

člena ZJN-3; 

 na dan oddaje ponudbe imamo izpolnjene obvezne dajatve in druge denarne 

nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira 

davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 

naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe 

ali prijave ne znaša 50 EUR ali več. Na dan oddaje ponudbe imamo predložene vse 

obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih 

petih let do dne oddaje ponudbe; 

 naši družbi v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ni bila s 

pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države 

članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za 

delo; 

 nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

 izpolnjene imamo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z 

zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 

države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika.  

 v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ali prijav pristojni organ 

Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve 

(2) kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na 

podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v 

zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri bi mi bila s pravnomočno odločitvijo ali več 

pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. 



 nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, in postopek 

likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, in njegovih sredstev ali 

poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, in njegove poslovne dejavnosti začasno  

 

niso ustavljene, in če se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začet postopek 

ali pa ni nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

Ponudnik naročniku dovoljuje in ga pooblašča, da naše navedbe preveri v uradnih 

evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih 

pooblastil. Na naročnikov poziv bomo v določenem roku predložili posebno pooblastilo za 

pridobitev potrdila iz kazenske evidence za gospodarski subjekt kot pravno osebo in za 

vsakega njegovega zakonitega zastopnika. Za navedbe, ki jih ni možno oziroma jih naročnik 

ni uspel preveriti v uradnih evidencah, bomo na njegov poziv v določenem roku predložili 

zahtevane dodatne informacije oziroma dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev. 

 

 

 

 

 

 

Kraj: __________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

                 _________________________ 

 

Datum: ________________ Žig      ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

RAZPISNI OBRAZEC  4 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE EKONOMSKEGA IN FINANČNEGA 

POLOŽAJA 

 

 

 

 

 

Naziv gospodarskega subjekta: _____________________________________ 

 Sedež (naslov) gospodarskega subjekta: ___________________________________  

 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

 

1. Ponudnik priloži BON 2 ali S.BON-1/P (AJPES) ali potrdilo/a ponudnikove 

poslovne/ih bank/e (potrdila za vse odprte transakcijske račune), ki so/je izdan/i 

največ 30 dni pred zaključkom razpisnega roka, to je dneva oddaje ponudb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj: ___________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

________________________ 

 

Datum: _________________ Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

RAZPISNI OBRAZEC  5 

 

 

 

IZJAVA O USTREZNOSTI TEHNIČNIH IN KADROVSKE ZMOGLJIVOSTI 

 

 

 

Ponudnik _________________________________________________________________,  

 

Tehnične zmogljivosti  

 

izjavljam, da bom pri izvedbi predmeta javnega naročila: 

»Dobava smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 12,5 m3 

z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov«.  
 

zagotovil ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v 

predvidenem roku, skladno zahtevami iz razpisne dokumentacije (tehnični del), pravili 

stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta javnega naročila.  

 

 

Kadrovske zmogljivosti 

 

izjavljam, da imamo zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo 

celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, 

predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo. Po 

potrebi bomo na podlagi poziva naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila 

o zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti. 

 

 

 

 

Kraj: ___________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

________________________ 

 

Datum: _________________ Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 

RAZPISNI OBRAZEC  6 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV GLEDE USTREZNOSTI  

ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

 

 

 

 

 

Naziv gospodarskega subjekta: _______________________________________ 

  Sedež (naslov) gospodarskega    

  subjekta: 

_______________________________________  

 

 

S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

 

 smo vpisani v enega od  

poklicnih registrov (navedite ustrezen register: _______________) 

 

 poslovnih registrov (navedite ustrezen register: _______________),  

ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež, 

 

 

 

 

 

 

Kraj: _____________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

________________________ 

 

Datum: ____________________ žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 

 

 

 

 

 
 
 



 
 
  
 

                 

 RAZPISNI OBRAZEC  7 

 
 

ZAHTEVANA DOKUMENTACIJA IN TEHNIČNE KARAKTERISTIKE 

SMETARSKEGA VOZILA ZA KOMUNALNE ODPADKE Z NADGRADNJO 

  NAJMANJ 12,5 m3 Z MEHANIZMOM ZA PRAZNJENJE POSOD  

PROSTORNINE OD 80 -1100 LITROV  

 

    

       

1. DOKUMENTACIJA         

                                                                                                                     PONUDBENO 

           

                                                                                                                            izpolnjevanje 

                                                                               zahtevane 

                                                                                                                            dokumentacije 

                                                                                                                            in tehničnih 

   karakteristik 

  

   NE         DA 

 

- vsa dokumentacija je v slovenskem jeziku       ___            ___� 

 

  

- Navodila za uporabo, vzdrževanje in varno delo                  __            ___� 

  v skladu s predpisi (za vozilo – šasijo in nadgradnjo) 

  

- Garancijska dokumentacija: 

   Garancijska knjižica                     ___            ___ 

   Seznam pooblaščenih servisov  v Sloveniji      ___            ___ 

    

- Ostala dokumentacija: 

  Dokument o homologaciji pri pooblaščenih slovenskih institucijah           ___            ___� 

  Tehnični pregled          ___            ___ 

  Servisna knjižica          ___             ___
         � � 
2.   Š A S I J A   

 



 

 

 

Tehnične zahteve za šasijo 

 

Osnovne zahteve:   

- komunalno prirejena 2-osna šasija s kabino pripravljena   ___            ___ 

za montažo smetarske nadgradnje, pogon 4x4, 

- šasija in vsa oprema mora biti izdelana skladno z    ___            ___ 

veljavnimi predpisi RS oz. direktivami EU. 

 

Tehnični podatki: 

 

Nosilnost: 

- skupna masa 16.000 kg,                   ___            ___ 

- nosilnost sprednje osi min. 6.000 kg,     ___            ___ 

- nosilnost zadnje osi min. 10.500 kg.                                                    ____          ____ 

     

 

Motorni del: 

- vrsta motorja - Euro VI, D,                  ___            ___ 

- moč motorja min. 220 kW,      ___            ___ 

- navor min. 1.200 Nm,                   ___            ___ 

- prostornina motorja  od 7l do 8l,     ___            ___ 

- elektronsko upravljanje motorja,     ___            ___ 

- elektronski omejevalec hitrosti,     ___            ___ 

- vserežimski regulator,      ___            ___ 

- omejevalec hitrosti za smetarsko vozilo (30km/h) in  ___            ___ 

zapora vzvratne vožnje, 

- predgretje goriva,       ___            ___ 

- krmilni modul za zunanjo izmenjavo podatkov,              ___            ___ 

- rezervoar za gorivo s ključavnico, volumen min. 120 l,             ___            ___ 

- rezervoar za Adblue min. 25l,     ___            ___ 

- pojačana motorna zavora, moč zaviranja min. 300 kW,             ___            ___ 

- izpuh stransko navzdol,      ___            ___ 

- primerni odgon za pogon hidravličnega sistema.              ___            ___ 

 

Menjalnik: 

- ročni menjalnik, min. 9-stopenjski,     ___            ___ 

- prestavno razmerje prilagojeno smetarskemu vozilu.              ___            ___ 

 

 

 

 

 



Diferencial: 

- zapora diferenciala na sprednji in zadnji osi.               ___            ___ 

 

Zavorni sistem: 

- zračni zavorni sistem s sušilcem zraka,                ___            ___ 

- bobnaste zavore na sprednji in zadnji osi,    ___            ___ 

- vklopljiv ABS.        ___            ___ 

 

Krmilni mehanizem:   

- Hidravlični volan nastavljiv po višini in nagibu.   ___            ___ 

 

Kolesa in vzmetenje: 

- stabilizator za izjemno visoko obremenitev na sprednji in zadnji osi,  ___            ___ 

- pnevmatike z ustreznim profilom (M + S za zadnja kolesa)             ___            ___ 

- parabolično vzmetenje spredaj in zadaj,                ___            ___ 

- rezervno kolo,        ___            ___ 

- blatniki spredaj in zadaj.                  ___            ___ 

 

Električne naprave: 

- baterije 2 x 12 V / min. 140 Ah,                 ___            ___ 

- generator 28 V min. 100 A.      ___            ___ 

 

Kabina: 

- kompaktna kip kabina,       ___            ___ 

- ogrevana in električno nastavljiva vzvratna ogledala,              ___            ___ 

- električni pomik stekel,                  ___            ___ 

- ogrevano vetrobransko steklo,                 ___            ___ 

- klimatska naprava,       ___            ___ 

- dodatno gretje kabine s toplim zrakom (min. 2000W),              ___            ___ 

- protiprašni filter,                   ___            ___ 

- zadnja stena kabine brez okna,                 ___            ___ 

- zračno vzmeten sedež za voznika z oporo za ledveni del, ogrevan,     ___            ___ 

- sedežna klop za 2 osebi z varnostnim pasom ali srednji sedež              ___            ___ 

z naslonom za glavo in varnostnim pasom, 

- senčnik nad vetrobranskim steklom,     ___            ___ 

- čim ožji nosilci za ogledala,      ___            ___ 

- strešna lina,        ___            __ 

- digitalni tahograf,                   ___            ___ 

- opozorilni signal za vzvratno vožnjo,                ___            ___ 

- računalniški prikazovalnik podatkov – display v    ___            ___ 

slovenskem jeziku, 

- centralno zaklepanje,       ___            ___ 

- obvezna oprema (gasilni aparat, varnostni trikotnik,               ___            ___ 

komplet prve pomoči, baterijska svetilka), 

- meglenke,                    ___            ___ 

- svetlobni blok na strehi kabine v LED tehniki,               ___            ___ 

 



 

- luči za dnevno vožnjo v LED tehniki,                ___            ___ 

- dvigalka in pripadajoče orodje,                 ___            ___ 

- na šasijo oziroma nadgradnjo montiran      ___            ___ 

zabojnik za shranjevanje orodja in verig, 

- radio z USB in Bluetooth povezavo,     ___            ___ 

- sedežne prevleke za vse sedeže,                  ___            ___ 

- gumijasta predpražnika                   ___            ___ 

- barva arktično bela.        ___            ___ 

 

Okvir šasije: 

- medosna razdalja med 3.500 in 3.600 mm,    ___            ___ 

- bočna zaščita na medosju,      ___            ___ 

- podložna zagozda, 2 x.       ___            ___ 

 

Garancijske zahteve: 

- splošna garancija min. 12 mesecev,     ___            ___ 

- min. 36 mesecev na pogonske sklope,                 ___            ___ 

- garancija proti prerjavenju šasije in kabine min. 5 let.               ___            ___ 

 

Servisiranje: 

- servis v Sloveniji,                    ___            ___ 

- dobava rezervnih delov v največ 48 urah,    ___            ___ 

- dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena               ___            ___ 

min. 10 let od prevzema vozila. 

 

3.  NADGRADNJA  

 

Tehnične zahteve za nadgradnjo  

 

Osnovne zahteve: 

- Vozilo za zbiranje odpadkov mora biti izdelano v skladu s                ___            ___ 

Pravilnikom o varnosti strojev in harmoniziranim  

standardom SIST EN 1501. 

- Nadgradnja mora omogočati zbiranje in prevažanje komunalnih         ___            ___ 

odpadkov, manjših kosovnih in ločeno zbranih frakcij  

odpadkov (papir, steklo, embalaža, biološki odpadki ipd). 

- Tip nadgradnje je nadgradnja z nakladanjem z zadnje strani.               ___            ___ 

Odpadki se nakladajo mehansko preko vsipnega roba  

v korito, od koder jih mehanizem za stiskanje potisne in stisne  

v keson vozila. Vrata se vertikalno odpirajo. 

- Nadgradnja je sestavljena iz dveh osnovnih delov: kesona in vrat.       ___            ___ 

Vrata so opremljena s stresalnim mehanizmom. 

- Nadgradnja usklajena s šasijo z optimalno razporeditvijo               ___            ___ 

osnih obremenitev. 

 

 



 

Osnovne zahtevane karakteristike in lastnosti:  

- kapaciteta nadgradnje min. 12,5 m3, računano v skladu   ___            ___ 

s SIST EN 1501-1, 

- kapaciteta korita min. 1,8 m3, računano v skladu    ___            ___ 

s SIST EN 1501-1 

- maksimalna višina vozila 3.500 mm,     ___            ___ 

- maksimalna dolžina vozila 7.800 mm,                ___            ___ 

- vse dejanske mere vozila podati v prilogi,    ___            ___ 

- izračun obremenitev osi podati v prilogi.    ___            ___ 

 

Varnostne zahteve: 

- vozilo za zbiranje odpadkov z vso opremo mora zadostiti vsem          ___            ___ 

varnostnim zahtevam navedenim v standardu SIST EN 1501. 

 

Keson: 

- celotna konstrukcija 100% v varjeni izvedbi,               ___            ___ 

- keson z gladkimi stranicami,       ___            ___ 

- pomožni okvir in pritrditev na šasijo izvedena v skladu   ___            ___ 

s priporočili proizvajalca šasije, 

- dolžino kesona optimalno prilagoditi šasiji,    ___            ___ 

- maksimalna širina kesona 2,35 m,     ___            ___ 

- sistem praznjenja z vgrajeno iztisno ploščo.                                      ___      ___ 

   

Iztisna plošča: 

- vodena s pomočjo bočnih vodil,                 ___            ___ 

- pomik iztisne plošče po celotni dolžini kesona s    ___            ___ 

teleskopskim cilindrom, 

- avtomatski odmik iztisne plošče na principu povratnega  ___            ___ 

efekta zaradi preseganja nastavljenega tlaka stiskanja, 

- avtomatski odmik iztisne plošče pri zapiranju vrat –               ___            ___ 

preprečuje nasedanje vrat na iztisno ploščo. 

- samodejna nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče               ___            ___ 

glede na položaj iztisne plošče in aktivno stopnjo  

teleskopskega cilindra, 

- zaznavanje položaja iztisne plošče s pomočjo linearnega   ___            ___ 

merilnika (npr. laser, ultrazvočni senzor ali podobno), 

- prikaz položaja iztisne plošče na prikazovalniku v kabini vozila.         ___            ___ 

 

Vrata: 

- korito v enem delu, izdelano iz visokokvalitetnega jekla   ___            ___ 

odpornega na obrabo trdote min. 400 HB  

(Hardox 400 ali ekvivalent), min. debelina dna korita 6 mm, 

- avtomatsko odklepanje in zaklepanje pri odpiranju               ___            ___ 

in zapiranju vrat. 

 

 



 

Mehanizem stiskanja: 

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč               ___            ___ 

(drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob iztisno ploščo, 

- obrabi izpostavljeni deli drsne in potisne plošče izdelani iz              ___            ___ 

visokokvalitetnega jekla odpornega na obrabo trdota  

min 400 HB (Hardox 400 ali ekvivalent), 

- pomikanje sistema plošč s štirimi dvostransko delujočimi              ___            ___ 

hidravličnimi cilindri v naslednjem zaporedju:  

odpiranje potisne plošče, spuščanje drsne plošče,  

zapiranje potisne plošče in dvig drsne plošče, 

- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče montirani                ___            ___ 

na zunanji strani zadnjih vrat. 

 

Sistem stiskanja: 

- ročni način delovanja,         ___            ___ 

- avtomatski način delovanja z enojnim ciklom,                 ___            ___ 

- avtomatski način delovanja s prednastavljenim številom ciklov            ___            ___ 

(možnost izbire: 2, 3, 4 ali 5 ciklov), 

- avtomatski način delovanja s kontinuiranim ciklom.               ___            ___ 

 

Tesnjenje :  

- 100% vodotesnost med vrati in kesonom po celi višini vrat.              ___            ___ 

 

Stresalni mehanizem: 

- privit na zadnji strani vrat,      ___            ___ 

- kovinska konstrukcija iz visoko kvalitetnega materiala, cinkana,         ___            ___ 

- ročni način delovanja,       ___            ___ 

- omogočeno praznjenje zabojnikov skladno s standardom              ___            ___ 

EN840/1, -2, -3 in kovinskih zabojnikov proiz.EMO, ZARJA…            ____           ___ 

- praznjenje 2-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve,              ___            ___ 

- praznjenje 4-kolesnih zabojnikov s pomočjo zobniške letve                 ____          ____ 

in stresalnih ročic, 

- čas praznjenja 2-kolesnega zabojnika (dvig/spust), max. 8 sekund,      ___            ___ 

- čas praznjenja 4-kolesnega zabojnika (dvig/spust), max. 12 sekund,    ___            ___ 

- pnevmatsko nastavljiv naslon za zabojnike z odpiralcem pokrovov, loputa na vsipnem 

robu.                                ___            ___ 

 

Minimalne zahtevane karakteristike stresalnega mehanizma: 

- proporcionalno hidravlično krmiljenje,                ___            ___ 

- delovanje stresalnega mehanizma v prostem teku motorja             ___            ___ 

oz. brez potrebe po povišanju vrtljajev motorja, 

- CAN-BUS krmilni sistem s prikazovalnikom                ___            ___ 

(skladen z ISO11898-1/CleANopen komunikacijski protokol), 

- mehansko zaklepanje zabojnika na zobniško letev,              ___            ___ 

- avtomatski vklop zapore za preprečevanje samodejnega   ___            ___ 

spuščanja stresalnega mehanizma, ko je vozilo v  



mirujočem stanju,  

- zvočni opozorilni signal, če stresalni mehanizem ni                ___            ___ 

v voznem položaju, 

- dvig stresalnega mehanizma v vozni položaj iz kabine vozila,              ___            ___ 

- avtomatski vklop stiskalnega mehanizma po izpraznitvi               ___            ___ 

zabojnika z možnostjo nastavitve poljubnega števila praznjenj,               

- obojestransko krmiljenje stresalnega mehanizma s pomočjo              ___            ___ 

krmilne ročice (joystick), 

- prednastavljena hitrostna krivulja: počasen dvig zabojnika             ___            ___ 

na začetku poti, pospeševanje na sredini in zaviranje  

pred doseženim končnim položajem, 

- sprožitev funkcije »avtomatsko otresanje zabojnika«,               ___            ___ 

ko je krmilna ročica v končnem položaju, 

- komande na desni strani montirane na zložljivi konzoli  ___            ___ 

ali drugače ergonomsko prilagodljive, 

- možnost ločenih nastavitev parametrov delovanja stresalnega             ___            ___ 

mehanizma za posode na 2 oz. 4 kolesih (hitrost delovanja,  

izhodiščni položaj glavnika, prilagoditev naslonske letve). 

 

Komande: 

- vse komande potrebne za delovanje nadgradnje,      ___            ___ 

- avtomatsko čiščenje korita v primeru dvignjenih vrat,                 ___           ___ 

- dodatne komande za odpiranje in zapiranje vrat       ___            ___ 

ter praznjenje kesona v kabini vozila, 

- dodatne komande za ročno kontrolo delovanja       ___            ___ 

mehanizma stiskanja. 

 

Hidravlični sistem: 

- dvojna krilna črpalka,          ___            ___ 

- samodejni izklop hidravličnega sistema s prestavitvijo                 ___            ___ 

menjalnika v vozni položaj,  

- samodejni vklop hidravličnega sistema s prestavitvijo                  ___            ___ 

menjalnika v nevtralni položaj. 

 

Električni sistem: 

- Električni sistem nadgradnje prilagojen električnemu                    ___            ___ 

sistemu šasije. 

- Vse operacije nadgradnje in stresalnega mehanizma                   ___            ___ 

krmiljene preko CAN-BUS krmilnega modula na osnovi 

CleANopen komunikacijskega protokola. Sistem mora  

dovoljevati vgradnjo naprav drugih proizvajalcev, ki prav 

tako temeljijo na CleANopen komunikacijskem protokolu  

(npr. sistema za tehtanje zabojnikov, sledilne naprave…). 

- Krmilni pult s prikazovalnikom v kabini vozila        ___          ___ 

(v slovenskem jeziku), najmanj z naslednjimi funkcijami: 

 izbor optimalnega načina delovanja glede na vrsto odpadkov,         ___            ___ 

 prikaz statusa delovanja,          __            ___ 



 števec delovnih ur hidravličnega sistema (dnevni/skupni),   ___            ___ 

 števec odpiranj zadnjih vrat (dnevni/skupni),     ___            ___ 

 števec ciklusov stiskanja (dnevni/skupni),                 ___            ___ 

 prikaz napak v delovanju,                   ___            ___ 

 prikaz mesta na nadgradnji, kjer je napaka nastala,                ___            ___ 

 shranjevanje napak v spominski modul,                 ___            ___ 

 prikaz statusa posameznih digitalnih oz.                  ___            ___ 

analognih vhodov in izhodov, 

 možnost individualne nastavitve parametrov. 

 Integrirana funkcija video-nadzornega sistema.                ___            ___ 

 

Mazanje:  

- avtomatsko centralno mazanje vodil in gibljivih delov                  ___            ___ 

stiskalnega mehanizma.     

  

Zaščita:  

- visoko kvalitetna zaščita in barva (vsi elementi                 ___            ___ 

peskani, temeljno barvani z dvokomponentnim  

epoksidnim premazom, končni sloj je dvokomponentni  

poliuretanski lak, sušenje v sušilni komori pri visoki temperaturi), 

- barva nadgradnje arktično bela.                   ___            ___ 

 

Ostalo: 

- prilagoditev nadgradnje pobiranju bioloških odpadkov,   ___            ___ 

- program za pobiranje stekla,       ___            ___ 

- rumeni opozorilni  svetilki zadaj levo in desno v LED tehniki,              ___            ___ 

- dve delovni luči na zadnjem delu nadgradnje v LED tehniki,              ___            ___ 

- zadnje zgornje luči v LED tehniki,     ___            ___ 

- opozorilni signal, ko je keson poln,     ___            ___ 

- števec obratovalnih ur hidravlične črpalke,    ___            ___ 

- gumijast blatnik po celi širini vrat,     ___            ___ 

- nosilec za metlo in lopato,      ___            ___ 

- gumirani ročici na kesonu zadaj za prijem smetarskih delavcev, ___            ___ 

- servisna vrata na kesonu, namenjena čiščenju prostora               ___            ___ 

za iztisno ploščo, 

- rezervoar za izcedne vode na spodnjem delu korita s                ___            __ 

krogličnim izpustnim ventilom, 

- strgalo na spodnjem delu iztisne plošče – dodatno preprečuje              ___            ___ 

prehod odpadkov za iztisno ploščo, 

- zložljiva pohodna lestev,                  ___            ___ 

- dve preklopni stopnici v zadnjem delu vozila namenjeni              ___            ___ 

za prevoz delavcev v skladu z zahtevami SIST EN 1501. 

 

Garancijske zahteve: 

- splošna garancija min. 24 mesecev,                 ___            ___ 



- garancija proti prerjavenju min. 5 let.                 ___            ___ 

 

Servisiranje:  

- servis nadgradnje na lokaciji naročnika,                 ___            ___ 

- dobava rezervnih delov v 48 urah,                 ___            ___ 

- dobava rezervnih delov s strani ponudnika zagotovljena              ___            ___ 

10 let od prevzema vozila. 

 

4. OSTALO 

         

Ob predaji vozila bo spremna dokumentacija vsebovala tudi: 

- navodila za varno delo uporabo in vzdrževanje v slovenskem               ___            ___ 

jeziku, izdelana v skladu z veljavno zakonodajo 

- katalog rezervnih delov (za vozilo – šasijo in nadgradnjo)               ___            ___ 

 

 

OPOZORILO ! 
 

     Ponudnik mora v to prilogo obvezno vpisati katere od zahtev ponudba izpolnjuje 

(znak X v okenca stolpca DA) in katere zahteve ponudba ne izpolnjuje (znak X v  

okenca stolpca NE). 

 

     V primeru, da za posamezno zahtevo ponudnik ne bo označil ali ponudba 

     zahtevano dokumentacijo, tehnično karakteristiko, opremo oz. minimalni garancijski 

pogoj izpolnjuje ali ne oziroma bo označba dvoumna,  bo naročnik    takšno ponudbo  

izločil iz postopka oddaje javnega naročila. 

 

     V primeru, da ponudba ne bo izpolnjevala vseh zahtev (dokumentacija, tehnične 

karakteristike, oprema, minimalni garancijski rok), bo naročnik takšno ponudbo kot 

neprimerno izločil iz postopka oddaje javnega naročila. 

 

     Dodatna dokumentacija, tehnične karakteristike in oprema, ki jih bo ponudnik navedel 

v svoji ponudbi v izbirnem postopku ne bodo upoštevane. 

 

 

 

Kraj in datum:    žig   Podpis ponudnika: 

 

          ___________________ 
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REFERENČNA LISTA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

Naziv gospodarskega subjekta: 

________________________________________________________________ 

   

Zap. 

št 

Naročnik 

(naziv, 

naslov) 

Predmet 

dobave 

 

Čas 

realizacije 

(od 

mesec/leto 

do 

mesec/leto) 

Celotna 

vrednost 

pogodbe (brez 

DDV) 

Kontaktna 

oseba pri 

naročniku 

(ime in priimek 

ter telefon in e-

mail) 

1           

2           

3           

4           

5           

Reference ustrezajo, če je ponudnik v zadnjih 3 (treh) letih pred dnevom objave naročila, dobavil 

najmanj 3 (tri) smetarska vozila z nadgradnjami na območju EU, ki so ponujeni nadgradnji identične v 

naslednjih točkah:  

- mehanizem stiskanja po principu dveh plošč (drsna in potisna plošča) s stiskanjem ob 

iztisno ploščo, 

- hidravlični cilindri za pomik drsne plošče nameščeni na zunanji strani zadnjih vrat,  

- krmiljenje preko CAN - BUS krmilnega modula, 

- sistem za samodejno nastavitev povratnega tlaka iztisne plošče glede na položaj iztisne 

plošče in aktivno stopnjo teleskopskega cilindra. Prikaz položaja iztisne plošče na 

prikazovalniku v kabini vozila. 

Opomba: 

V primeru več referenc se obrazec fotokopira. 

  

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  (žig in podpis) 
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IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE, O 

SPREJEMANJU MERIL ZA IZBOR IN PLAČILNIH POGOJIH 

 

 

 

Ponudnik _________________________________________________________ z žigom in 

podpisom potrjujem to izjavo, in sicer izjavljam:  

 

- da sem seznanjen z merili za dodelitev naročila v postopku oddaje tega javnega 

naročila, in sicer so merila, kakor navedeno spodaj v tabeli,  

- da sprejemam vse pogoje razpisne dokumentacije za javno naročilo za izbiro izvajalca 

za »Dobavo smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 12,5 m3 

z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov«.  

- pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da vse navedbe, priloge in 

dokazi, zahtevani v razpisni dokumentaciji, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo 

dejanskemu stanju in da jih lahko naročnik preveri,  

- pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da bomo dela izvedli po cenah, 

v rokih in na način, ki smo jih ponudili in navedli v ponudbi,  

- da podajamo plačilni rok _____ dni (pogoj: 30 dni po prejemu računa); 

Naročnik bo ovrednotil ponudbe ponudnikov v skladu z naslednjimi merili: 

 

MERILO NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK 

Cena 100 

 100 

 

 

 

 

 

Kraj: ___________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

________________________ 

 

Datum: _________________ Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 
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POGODBA 

ZA DOBAVA SMETARSKEGA VOZILA ZA KOMUNALNE 

ODPADKE Z NADGRADNJO NAJMANJ 12,5 m3 Z MEHANIZMOM 

ZA PRAZNJENJE POSOD PROSTORNINE OD 80 -1100 LITROV 

 

sklenjena med 

NAROČNIKOM: JAVNO PODJETJE KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o.,Cesta zmage 

57, 1410 Zagorje ob Savi, ki ga zastopa direktor: Sandi GRČAR 

 
 

Matična številka: 5073103000 

Indentifikacijska številka (ID za DDV) : 82253536 

Transakcijski račun (TRR): 02330-0012342567 NLB, 6100 0000 9818881 DH 

                                                                                         

in 

IZVAJALCEM: ___________________________________, 

ki ga zastopa ___________________________________, 

 

 

Matična številka: 

Identifikacijska številka (ID za DDV): 

Transakcijski račun (TRR): 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

Pogodbo se sklepa na podlagi: 

ponudbe ponudnika _________________številka _ _ _ _ _ _ _, z dne _ _ _ _ _ _ _ , 

naročnikove »Odločitve o oddaji naročila« št.                       , z dne                  . 

za javno naročilo z naslovom »nakup smetarskega vozila z nadgradnjo za komunalne odpadke « za potrebe 

Javnega podjetja Komunala Zagorje, d.o.o.«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 30.03.2021, pod 

številko JN001906/2021-W01 

 



 

 

2. člen 
Sestavni deli te pogodbe so: 

 
- razpisna dokumentacija z vsemi dopolnitvami, 

 
- tehnična dokumentacija, 

 
- ponudba dobavitelja. 

 
Citirana hierarhija sestavnih delov ponudbe se upošteva tudi v primeru tolmačenja morebitnih kolizij v 

posamičnih dokumentih oz. zahtevah naročnika.  
 

 

II. PREDMET POGODBE 

3. člen 

 
Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno dobavil  in            

izročil v razpolaganje in last  ter v funkcionalno uporabo smetarsko vozilo, s tehničnimi karakteristikami ter 

pripadajočo opremo, kot izhajajo iz tehničnih  karakteristik razpisne dokumentacije, ki je sestavni del te 

pogodbe. 

Dobava blaga, ki je predmet javnega naročila se bo izvedla po podpisu pogodbe, pri čemer bosta naročnik in 

dobavitelj opravila primopredajo. 

Dobava se izvede  najkasneje do 28.12.2021.  

 

III. POGODBENA CENA 

4. člen 

 
Vrednost predmeta pogodbe, opredeljenega v 3. členu te pogodbe, znaša: 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _EUR brez DDV 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR 

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR 

 
z besedo:  

 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Evrov. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. člen 

 
Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v 

kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve od izteka pogodbenega roka za 

dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. 
 
Dobavitelj je upravičen do izdaje računa po uspešno izvršeni primopredaji smetarskega  vozila naročniku. 
 
V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.   

 
Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun dobavitelja številka _ _ _ _ _ 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ odprt pri _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ v 30 dneh od prejema pravilnega računa 
 

 

IV. ROK ZA DOBAVO SMETARSKEGA VOZILA 

6. člen 

Dobava smetarskega vozila, ki je predmet te pogodbe, se izvede najkasneje do 28.12.2021 , pri čemer mora do 

navedenega datuma dobavitelj opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno s preizkusom doseganja 

pogodbeno tehničnih parametrov in funkcionalnega delovanja ter obračunom in primopredajo  smetarskega 

vozila. 

7. člen 

 

V času teka roka za dobavo smetarskega vozila si naročnik pridržuje pravico izvajati stalno kontrolo nad 

potekom dobave smetarskega vozila.   

 
 

8. člen 

V primeru zamude z izvajanjem pogodbenih obveznosti po krivdi dobavitelja bo dobavitelj plačal naročniku 

pogodbeno kazen v višini 2 (dveh) odstotkov pogodbene vrednosti za vsak koledarski dan zamude, vendar 

skupno največ v višini 20 (dvajset) odstotkov celotne pogodbene vrednosti, ki je opredeljena v 5. členu te 

pogodbe. 

V. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

9. člen 

 
Dobavitelj bo izpolnil predmet pogodbe v dogovorjeni kvaliteti in obsegu kot je določen v tej pogodbi in 

razpisni dokumentaciji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10. člen 
Dobavitelj se obvezuje, da bo: 

 
- vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih 

delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo delo opravljeno ekonomično v okviru 

določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama. 

 
 

 

11. člen 
Prav tako se dobavitelj zavezuje: 

 
- da smetarsko vozilo deluje brezhibno in nima stvarnih oziroma pravnih napak; 

 
- da je smetarsko vozilo v celoti skladno z zahtevami ter razpisne dokumentacije in izpolnjujejo vse 

parametre, ki so predmet tega javnega naročila in jih predpisuje veljavna zakonodaja; 
 

- da bo za smetarsko vozilo skladno s to pogodbo zagotavljal servis blaga ter nadomestne dele.  
 

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

12. člen 

 
Naročnik se obvezuje poravnati pogodbeno ceno v skladu z določili te pogodbe. 

 

 
 

VII. PREDAJA IN PREVZEM BLAGA 

13. člen 

Po uspešni dobavi dobavitelj in naročnik opravita primopredajo smetarskega vozila in pripadajoče opreme. S 

predajo blaga pridobi naročnik smetarsko vozilo z nadgradnjo in s pripadajočo opremo, ki je predmet te 

pogodbe v polno last in posest. 
 

VIII. GARANCIJE 

14. člen 
Minimalna garancijska doba za šasijo: 

- splošna garancija 12 mesecev,                   

- 36 mesecev na pogonske sklope,      

- garancija proti prerjavenju šasije in kabine 5 let. 

    
Minimalna garancijska doba za nadgradnjo:: 

- splošna garancija 24 mesecev,                 

- garancija proti prerjavenju 5 let.      _ 

 

 

 

 

 



 

 
Garancija prične teči z veljavno in uspešno primopredajo oziroma končnim primopredajnim zapisnikom. 

Podaljšanje garancijskega roka na celotno smetarsko vozilo z nadgradnjo. 

V okviru predmetne ponudbe za celotno vozilo nudimo podaljšanje garancijskega roka za 

__________________________________________________________________mesecev. 

Skupni ponujeni garancijski rok za celotno vozilo je  skupaj ___ mesecev. 
 

 

15. člen 

 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 

97/2007). Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave. 
 

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v 

garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela, jo mora dobavitelj odpraviti na svoje stroške v 

primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki.  
 

Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost 

vozila oziroma pripadajoče opreme.  

 
Če je napaka bistvena, ki vpliva na rabo, povzročena po krivdi dobavitelja, je dobavitelj dolžan naročniku 

nadomestiti vso nastalo škodo zaradi ne obratovanja vozila. 
 

IX. ZAVAROVANJA 

16. člen 

 
Dobavitelj mora najkasneje v  8. dneh od sklenitve pogodbe, naročniku izročiti ustrezno zavarovanje za dobro 

in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec ali navodila iz razpisne 

dokumentacije, v višini 10% pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša _ _ _ _ _ _ _ _ EUR. 

 
Zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po  končnem primopredajnem zapisniku.  
Predložitev zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, je pogoj za nastop 

veljavnosti sklenjene pogodbe. Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje predvsem v naslednjih primerih: 

 
 nepravočasne dobave blaga v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, 

 dobaviteljevega enostranskega odstopa od pogodbe pred izvedbo dobave ali med njo. 

 

 

Dobavitelj mora  najkasneje v 8. dneh po podpisu pogodbe, naročniku izročiti ustrezno zavarovanja za  

odpravo napak v garancijskem roku, ki je pogoj za nastop veljavnosti sklenjene pogodbe in sicer bianco 

menico v višini 5%  pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša______________ EUR. 

Zavarovanje mora veljati še najmanj 36 mesecev po dobavi. 

Predložitev zavarovanja za  odpravo napak v garancijskem roku je pogoj za nastop veljavnosti sklenjene 

pogodbe.  

 



 

 

X. PREDSTAVNIKI STRANK 

17. člen 

 
Pooblaščen predstavnik naročnika je g. Milan FAKIN. 

 
Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. 

 

XII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA 

18. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri 

izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega 

organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega 

posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem 

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

javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku, je ta pogodba nična. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali 

obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel 

z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu 

s predpisi Republike Slovenije.                                                                 

19. člen 

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta 

te pogodbe, v skladu s šestim odstavkom 91. člena ZJN-3 (velja tudi za vse podizvajalce, s katerimi prodajalec 

izvaja predmet te pogodbe), v roku osmih (8) dni od prejema poziva, kupcu posredoval podatke o: 

 svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komandistih 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. 

  

V primeru, da izvajalec v obdobju veljavnosti pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja predmeta te pogodbe, 

v roku osmih (8) dni od prejema poziva, ne posreduje naročniku podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena, bo 

naročnik Državni revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil predlagal, da uvede postopek o 

prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 

 

XIII. RAZVEZNI POGOJ 

20. člen 

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

 če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, 

okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali  

 če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja 

pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  

- delovnim časom,  

- počitki,  

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega 

razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno  

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 

prekršek,in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev 

oziroma če dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj 

ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe 

v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  



V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem 

sklenitve nove pogodbe  o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo 

naročnik obvestil dobavitelja. 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je 

pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

XIII. ODSTOP OD POGODBE 

20. člen 

 
Naročnik ima s pisno izjavo pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: 

 
 pride dobavitelj v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; 

 dobavitelj po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe ne prične izvajati pogodbenih 

aktivnosti, kar izkazuje riziko ne dokončanja pogodbenih obveznosti skladno s terminskim planom 

in končnim rokom. 

 
Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 

 
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje garancije za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega 

naročila, naročnik od te pogodbe odstopi. 

XIV. KONČNE DOLOČBE 

21. člen 

Za vsa razmerja med dobaviteljem in naročnikom, ki jih ta pogodba ne ureja, se uporabljajo določbe 

Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/2007). 

22. člen 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če 

spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno 

pristojnem sodišču po sedežu naročnika. 

23. člen 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in potem, ko dobavitelj naročniku predloži 

ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z določili te pogodbe. 

Rok za predložitev predmetnega zavarovanja je 8 dni od podpisa pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh 

pogodbenih obveznosti. 

24. člen 

Ta pogodba je napisana v dveh enakih izvodih, od katerih en izvod prejme naročnik, enega pa dobavitelj. 

  V/na ________________, dne _______________ 

                                                                                                                                   

  Naročnik: 

  Dobavitelj:                                                                                             Javno podjetje KOMUNALA Zagorje, d.o.o. 

…………………………..                                                                                    Direktor: Sandi GRČAR 
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IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENIC Z MENIČNO IZJAVO ZA DOBRO 

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

 

 

 

 

Ponudnik ________________________________________________________________________ 

pod kazensko in materalno odgovornostjo izjavljam, v kolikor bom pozvan k podpisu 

pogodbe, najkasneje v osmih (8) dneh po podpisu pogodbe po javnem naročilu za »Dobavo 

smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 12,5 m3 z 

mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov«, predložil tri (3) 

bianco menice z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz podpisane 

pogodbe, plačljivo na prvi poziv, z oznako »brez protesta« v višini deset (10) % pogodbene 

cene (z vključenim DDV) in z veljavnostjo en (1) mesec po izteku veljavnosti pogodbe.  

 

 

 

 

Kraj: ___________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

________________________ 

 

Datum: _________________ Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Vzorec menične izjave za dobro in pravočasno dobavo 

 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

  

Naročniku  Javnemu podjetju KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o., kot zavarovanje za dobro in pravočasno dobavo, 

ki so opredeljena v javnem naročilu za: 

»nakup smetarskega vozila z nadgradnjo za komunalne odpadke« za potrebe Javnega podjetja Komunala 

Zagorje, d.o.o.  

 izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 

  

Naročnika  Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, pooblaščamo, da 

izpolni priloženo menico z zneskom v višini  10,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________ 

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene 

obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega 

naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne 

zadostuje pogodbenim zahtevam. 

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo po 

predmetnem naročilu, t.j. (1) mesec po  izteku veljavnosti pogodbe, najkasneje do ____________. 

Menica je unovčljiva pri: _______________ 

s transakcijskega računa (TRR): _______________ 

  

Priloga:  

- bianco menica, podpisana in žigosana 

  

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________ 

Datum: _______________  
(žig in podpis) 
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IZJAVA O PREDLOŽITVI BIANCO MENIC Z MENIČNO IZJAVO ZA ODPRAVO 

NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

 

 

 

Ponudnik ________________________________________________________________________ 

pod kazensko in materalno odgovornostjo izjavljam, v kolikor bom pozvan k podpisu 

pogodbe, najkasneje v osmih (8) dneh po podpisu pogodbe po javnem naročilu za »Dobavo 

smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 12,5 m3 z 

mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov«, predložil tri (3) 

bianco menice z menično izjavo za odpravo napak v garancijskem roku iz podpisane 

pogodbe, plačljivo na prvi poziv, z oznako »brez protesta« v višini pet (5) % pogodbene cene 

(z vključenim DDV) in z veljavnostjo najmanj (36) mesecev po izteku veljavnosti pogodbe.  

 

 

 

 

Kraj: ___________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

________________________ 

 

Datum: _________________ Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vzorec menične izjave za odpravo napak v garancijskem roku 

 

MENIČNA IZJAVA 

s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice 

  

Naročniku  Javnemu podjetju KOMUNALA ZAGORJE, d.o.o., kot zavarovanje za odpravo napak v 

garancijskem roku, ki so opredeljena v javnem naročilu za: 

»nakup smetarskega vozila z nadgradnjo  za komunalne odpadke« za potrebe Javnega podjetja Komunala 

Zagorje, d.o.o. JN001906/2021-W01 

 izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice. 

  

Naročnika  Javno podjetje Komunala Zagorje,d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi, pooblaščamo, da 

izpolni priloženo menico z zneskom v višini 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________ 

in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če izvajalec svoje pogodbene 

obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljenih v pogodbi o izvedbi predmetnega 

naročila. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvedba tudi delno ne 

zadostuje pogodbenim zahtevam. 

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za odpravo napak v 

garancijskem roku po predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do ____________. 

Menica je unovčljiva pri: _______________ 

s transakcijskega računa (TRR): _______________ 

Priloga:  

- bianco menica, podpisana in žigosana 

  

Kraj: _______________ Izdajatelj menice: _______________ 

Datum: _______________  
(žig in podpis) 
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH 

OSEB 

 

Pooblastilo oddajamo kot: (se označi z X)  

 

☐ ponudnik 

 

☐ skupni ponudnik 

 

☐ podizvajalec 

 

☐ z uporabo instituta zmogljivosti drugih subjektov 

 

Ponudnik/gospodarski 

subjekt/partner/podizvajac: 

 

__________________________________________________________________ 

 

Naslov: 

__________________________________________________________________ 

 

Matična številka gospodarskega subjekta: 

_________________________________________________________________ 

 

pooblaščam naročnika Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 

Zagorje ob Savi, da za potrebe preverjanja ponudnikov in s tem neobstoja razlogov za 

izključitev ponudnikov po 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 

14/18) pri izvajanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za 

javni razpis za – »Dobavo smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 

12,5 m3 z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov«, pri Ministrstvu  

za pravosodje pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb, 

ki se vodi pri Ministrstvu za pravosodje. 



 

 

OPOMBA: V primeru, da ponudnik na javnem razpisu sodeluje s 

podizvajalcem/ponudnikom v skupni ponudbi/z uporabo instituta zmogljivosti drugih 

subjektov mora razpisni obrazec 11 predložiti tudi za vsakega podizvajalca/ponudnika v 

skupni ponudbi. 

 

 

žig 

ponudnik/partner 

 

(ime in priimek pooblaščene 

osebe) 

 

(podpis) 
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH 

OSEB 

Pooblastilo oddajamo kot: (se označi z X)  

 

☐ ponudnik 

 

☐ skupni ponudnik 

 

☐ podizvajalec 

 

☐ z uporabo instituta zmogljivosti drugih subjektov 

 

 

 

__________________________________________________________________ 

Ponudnik/gospodarski subjekt/partner/podizvajalec: 

 

 

__________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik* (navesti točno funkcijo): 

(ime in priimek čitljivo) 

 

 

__________________________________________________________________ 

Naslov: 

(dejansko prebivališče zakonitega zastopnika) 

 

 

_________________________________________________________________ 

EMŠO zakonitega zastopnika: 

 

pooblaščam naročnika Javno podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 

Zagorje ob Savi, da za potrebe preverjanja ponudnikov in s tem neobstoja razlogov za 

izključitev ponudnikov po 75. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 

14/18), pri izvajanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za javni 

razpis za – »Dobavo smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 12,5 

m3 z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov« pri Ministrstvu za 

pravosodje pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb, ki 

so zakoniti zastopniki ponudnika oziroma oseb, ki so članice njegovega upravnega,  



 

vodstvenega ali nadzornega organa ali imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje 

ali nadzor v njem, ki se vodi pri Ministrstvu za pravosodje. 

 

*Ponudnik naj predloži toliko pooblastil za pridobitev potrdila iz kazenske evidence fizičnih 

oseb, kolikor zakonitih zastopnikov oziroma oseb, ki so članice njegovega upravnega, 

vodstvenega ali nadzornega organa ali imajo pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje 

ali nadzor v njem, ima. 

 

OPOMBA: V primeru, da ponudnik na javnem razpisu sodeluje s 

podizvajalcem/ponudnikom v skupni ponudb/z uporabo instituta zmogljivosti drugih 

subjektov mora razpisni obrazec 11a predložiti tudi za vsakega podizvajalca/ponudnika v 

skupni ponudbi. 

 

žig 

Podpis zakonitega zastopnika 

ponudnika: 

 

(podpis) 
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ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 

 

 

 

 

Ponudnik _______________________________________________________________________  

pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujem, da s podpisom pogodbe za javno 

naročilo male vrednosti za »Dobavo smetarskega vozila za komunalne odpadke z 

nadgradnjo najmanj 12,5 m3 z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 

litrov« prevzemam tudi vse oblike odgovornosti in obvezo povračila vseh oblik škode, 

nastale zaradi mojega nepravilnega (napačno, nepravočasno, pomanjkljivo, v nezadostnem 

obsegu, v nasprotju z navodili kontaktne osebe, idr.) izvajanja oz. neizvajanja Dobavo 

smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo najmanj 12,5 m3 z mehanizmom za 

praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov v obsegu, ki je predmet te pogodbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kraj: ___________________ 

 Ime in priimek odgovorne osebe: 

 

________________________ 

 

Datum: _________________ Žig ________________________ 

Podpis odgovorne osebe 
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SOGLASJE PODIZVAJALCA 

(za neposredna plačila) 

 

 

Naziv podizvajalca: __________________________________________________________ 

Sedež (naslov) podizvajalca: __________________________________________________ 

Davčna številka podizvajalca: __________________________________________________ 

Matična številka podizvajalca:  

______________________________________ 

 

Številka transakcijskega računa podizvajalca: IBAN SI56 

________________________________________________________________________________, 

odprt pri _____________________________________________________________________ 

 

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 94. člena ZJN-3 zahtevamo, da bo naročnik Javno 

podjetje Komunala Zagorje, d.o.o., Cesta zmage 57, 1410 Zagorje ob Savi za javno naročilo, 

katerega predmet je »Dobavo smetarskega vozila za komunalne odpadke z nadgradnjo 

najmanj 12,5 m3 z mehanizmom za praznjenje posod prostornine od 80 -1100 litrov« namesto 

ponudnika 

____________________________________________________________________/vpiše se naziv 

ponudnika/  poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam, kot podizvajalcu. 

 

Opomba: Razpisni obrazec se odda, če ponudnik nastopa s podizvajalcem in le-ta zahteva neposredna 

plačila. 

 

 

 

Kraj: ____________________   Podpisnik (ime in priimek):     

 _______________________ 

 

Datum: __________________ Žig  _______________________ 

Podpis  odgovorne osebe podizvajalca 

 


