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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah, objavlja povabilo k oddaji ponudbe 

za javno naročilo za opravljanje storitev zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah za tri letno obdobje.  

Ponudnike vljudno vabimo k oddaji ponudbe, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetno 

razpisno dokumentacijo, ki je brezplačno dostopna na portalu javnih naročil. 

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

2.1. INFORMACIJE O NAROČNIKU 

Naziv: Občina Šmarje pri Jelšah 

Naslov: Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah 

Internetni naslov: https://smarje.si/ 

Zakoniti zastopnik: Matija Čakš, župan 

Kontaktna oseba: Anja Černezel 

Elektronski kontakt: obcina@smarje.si 

Telefonski kontakt: +386 3 8171614 

2.2. SPLOŠNE INFORMACIJE O JAVNEM NAROČILU 

Ime javnega naročila: Opravljanje storitev zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah (triletno obdobje). 

Številka javnega naročila: 430-0008/2020 

Vrsta postopka javnega naročila: Javno naročilo bo izvedeno po odprtem postopku skladno s 40. členom 

ZJN-3. 

Vrsta javnega naročila: Pri predmetnem javnem naročilu gre za javno naročilo gradenj. 

Kratek opis predmeta javnega naročila: V okviru javnega naročila je predvideno opravljanje storitev 

zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah za tri letno obdobje. 

Razdelitev na sklope: Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa: 

- 1. SKLOP: Pomembnejše lokalne ceste, na katerih se odvija avtobusni promet in 

- 2. SKLOP: Ostale ceste in javne poti (ki niso zajete v prvem sklopu) 

Variante: Variantne ponudbe niso dopustne. 

2.3. PRAVNA PODLAGA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA 

Javno naročilo se izvaja na podlagi sledečih pravnih podlag: 

- Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3), 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-

D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17 in 72/19; v nadaljevanju: ZPVPJN), 

- Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19), 

- Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07), 

ter na podlagi ostale veljavne zakonodaje na področju predmeta javnega naročila. Navedeno zakonodajo 

mora upoštevati ponudnik pri pripravi ponudbe in tudi izvajalec pri kasnejšem izvajanju del. 
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2.4. VPRAŠANJA 

Komunikacija s ponudniki o vprašanjih v zvezi z vsebino naročila in v zvezi s pripravo ponudbe poteka 

izključno preko portala javnih naročil. 

Ponudniki lahko zastavijo vprašanja v zvezi z razpisno dokumentacijo in ostalimi elementi javnega 

naročila na portal javnih naročil Uradnega lista RS (www.enarocanje.si). Skrajni rok za postavitev 

vprašanj v zvezi z javnim naročilom je do 12.10.2020 do 10:00 ure. Naročnik bo podal pojasnila, 

navezujoča se na zastavljena vprašanja, v zakonskem roku. 

2.5. PONUDBA 

2.5.1.VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE 
Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati 

obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije. 

1. PONUDBA (3.1)  

2. PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU (3.2) 

3. PARTNERSKA(E) POGODBA(E) - v primeru relevantnosti, pripravi ponudnik sam 

4. PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM (3.3) 

5. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC (3.4) 

6. ENOTNI EVROPSKI DOKUMENT V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA – ESPD 

7. IZJAVA PONUDNIKA GLEDE IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH POGOJEV (3.5) 

8. VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI (3.6) 

9. PONUDBENI PREDRAČUN (3.7) 

10. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA (3.8) 

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD 

ostalih sodelujočih pa naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja 

ponudbo, lahko naloži podpisan ESPD v pdf. obliki ali pa ga le naloži v xml. obliki in bo podpisan hkrati 

s podpisom ponudbe. Tudi če ponudnik naloži podpisan ESPD v pdf. obliki, bo ta hkrati s podpisom 

ponudbe podpisan še enkrat.  

Za ostale sodelujoče ponudnik v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči« priloži podpisane ESPD v pdf. obliki, 

ali v elektronski obliki podpisan xml. 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba 

(3.1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec »Ponudbeni predračun (3.7)« 

pa v .pdf datoteki naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v obrazcu 

»Ponudba (3.1)« - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim ponudbenim predračunom - naloženim 

v razdelek »Drugi dokumenti« bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega 

postopka. 

Vsi ostali dokumenti se predložijo v .pdf datoteki in se naložijo v razdelek »Drugi dokumenti«. 

Dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali kot to izhaja iz njihovega besedila.  

Ponudba mora biti na zahtevanih mestih podpisana s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali osebe, 

ki ima pisno pooblastilo s strani zakonitega zastopnika za podpis ponudbe. 

Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti urejeni po zgoraj navedenem vrstnem redu. 

Ponudba in ostali dokumenti, vezani na predmetno javno naročilo, morajo biti v slovenskem jeziku. V 

primeru, če ponudnik predloži dokumente oziroma dokazila v tujem jeziku, se zahteva obvezna 

predložitev sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. Tehnična dokumentacija je lahko predložena v 
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angleškem ali nemškem jeziku, pri čemer ima naročnik pridržano pravico, da ponudnika pozove k 

predložitvi sodno overjenega prevoda v slovenski jezik. 

Predložena ponudba mora biti veljavna najmanj 120 dni od roka za oddajo ponudb. 

Ponudbena cena in ostale denarne vrednosti v ponudbi morajo biti podane v Evrih (EUR). 

Stroške v zvezi s pripravo ponudbe v celoti nosi ponudnik. 

2.5.2.ODDAJA, SPREMEMBA, UMIK TER JAVNO ODPIRANJE PONUDB  
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 

uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za 

uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu 

https://ejn.gov.si/eJN2. 

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v 

skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v 

aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

Za oddajo ponudb je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-

CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB 

(www.nlb.si). 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN 

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do 26.10.2020 do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, 

ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v 

informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik 

v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je 

naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati. 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 26.10.2020 in se bo začelo 

ob 10:05 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje 

ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči 

dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki 

so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o 

odpiranju ponudb«. 

2.6. SKUPNA PONUDBA IN NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov v obliki partnerske ponudbe. Ponudnik lahko v okviru 

ponudbe nominira poljubno število podizvajalcev.  

V primeru skupne ponudbe, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA in 

sklenjene partnerske pogodbe, ki bodo stopile v veljavo v primeru izbire zadevnega ponudnika za 

izvajalca. 

Iz partnerske pogodbe mora biti nedvoumno razvidno naslednje:  

- imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila;  

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe; 
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- obseg izvedbe del, ki jih bo opravil posamezni partner in njegove odgovornosti; 

- izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji 

ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; 

- določbe, ki opredeljujejo način plačila preko vodilnega partnerja; 

- izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;  

- navedba, da vsi partnerji odgovarjajo naročniku neomejeno in solidarno. 

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe (skladno z zakonsko definicijo vsakokrat veljavnega Zakona 

o gospodarskih družbah) predloži(jo) več ponudb, bodo vse ponudbe takšnega ponudnika oziroma 

povezanih družb izločene iz postopka oddaje javnega naročila. Prav tako bodo iz postopka oddaje javnega 

naročila izločene vse ponudbe, pri katerih isti ponudnik oziroma povezane družbe nastopajo enkrat kot 

samostojni ponudnik, drugič pa kot eden od ponudnikov v skupnem nastopu. 

Če ponudnik oziroma z njim povezane družbe odda(jo) samostojno ponudbo ali če ponudnik oziroma z 

njim povezane družbe nastopa(jo) v skupni ponudbi, takšen ponudnik oziroma z njim povezane družbe 

ne sme(jo) nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec, ne glede na to, kakšno vrednost del bi takšen 

ponudnik opravil kot podizvajalec v drugi ponudbi. V takem primeru bodo iz postopka oddaje javnega 

naročila izločene vse ponudbe, pri katerih nastopa isti gospodarski subjekt. 

V primeru ponudbe s podizvajalci, mora taka ponudba vsebovati ustrezne navedbe v obrazcu PONUDBA 

in obrazce PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM, hkrati pa mora ponudnik dosledno 

upoštevati vse obveze iz 94. člena ZJN-3 glede na okoliščino ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo. 

2.7. RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI 

Ponudnik, partner oziroma vsak nominirani podizvajalec mora izpolnjevati pogoje glede svojega statusa. 

Izpolnjevanje ostalih pogojev se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, ugotavlja kumulativno, 

za ponudnika, partnerja oziroma podizvajalce skupaj.  

V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov veljajo določbe 81. člena ZJN-3, pri čemer: 

- glede pogojev v zvezi s strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev 

podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami lahko gospodarski subjekt uporabi 

zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te 

zmogljivosti, kar pomeni pomeni, da morajo biti takšni subjekti, t.j. pravne ali fizične osebe v 

okviru ponudbe nominirani kot partnerji ali podizvajalci; 

- so v primeru uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in 

finančnim položajem, gospodarski subjekt in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo 

javnega naročila. 

RAZLOG ZA IZKLJUČITEV/POGOJ DOKAZILO DODATNE DOLOČBE 

Ponudnik in vsaka oseba, ki je članica upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa tega 
ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni 
bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih 
dejanj, določenih v prvem odstavku 75. člena 
ZJN-3.  
Za izpolnjevanje pogoja se upošteva datum 
oddaje ponudbe. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati 
tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V kolikor 
podizvajalec navedenega pogoja ne 
izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme 
sodelovati pri izvedbi javnega naročila. 

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, 
nima neplačanih zapadlih obveznosti v vrednosti 
50 EUR ali več v zvezi z dajatvami in drugimi 
denarnimi nedavčnimi obveznostmi 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. Šteje 
se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje 

ESPD V primeru partnerskih ponudb mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati 
tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V kolikor 
podizvajalec navedenega pogoja ne 
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obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan 
oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih 
vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let 
do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme 
sodelovati pri izvedbi javnega naročila. 

Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo 
ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami. 

ESPD V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati 
tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V kolikor 
podizvajalec navedenega pogoja ne 
izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme 
sodelovati pri izvedbi javnega naročila. 

Pri ponudniku v zadnjih treh letih pred potekom 
roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike 
Slovenije ali druge države članice ali tretje 
države nista bili ugotovljeni 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, za 
kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali 
več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za 
prekršek. 

ESPD V primeru, če ponudnik nastopa s 
podizvajalcem/ci, mora pogoj izpolnjevati 
tudi vsak podizvajalec, ki sodeluje pri 
izvedbi javnega naročila. V kolikor 
podizvajalec navedenega pogoja ne 
izpolnjuje, takšen podizvajalec ne sme 
sodelovati pri izvedbi javnega naročila. 

Ponudnik na dan oddaje ponudbe: 
- ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni 

podan predlog za začetek postopka prisilne 
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo; 

- ni v stečajnem postopku ali zanj ni podan 
predlog za začetek stečajnega postopka in 
sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- ni v postopku prisilnega prenehanja in zanj 
ni podan predlog za začetek postopka 
prisilnega prenehanja in sodišče o tem 
predlogu še ni odločilo in z njegovimi posli iz 
drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni 
opustil poslovne dejavnosti in ni v katerem 
koli podobnem položaju. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
 

Ponudniku se pri prejšnji pogodbi o izvedbi 
javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, 
sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje 
ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju 
ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik 
predčasno odstopil od prejšnjega naročila 
oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so 
bile izvedene druge primerljive sankcije. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb mora pogoj 
izpolnjevati vsak izmed partnerjev. 
 

Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, 
ki je predmet javnega naročila. Za izpolnjevanje 
pogoja se upošteva datum oddaje ponudbe. 

ESPD V primeru partnerskih ponudb partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno. 

Ponudnik razpolaga (ima v lasti ali najemu) s 
stroji in tehnično opremo, s katero bo izpolnjeval 
predmet javnega naročila in sicer: 
za SKLOP 1:  

- 2 (dve) tovorni vozili 8-12 t s plugom in 
posipalcem z možnostjo doziranja 
posipnega materiala od 15 do 30 g/m2. 

- Traktor > 90 KS s plugom in posipalcem.  
- Pregledniško vozilo. 

za SKLOP 2:  
- 1 (eno) tovorno vozilo 8-12 t s plugom 

in posipalcem z možnostjo doziranja 
posipnega materiala od 15 do 30 g/m2. 

- 1 (en) unimog 
- 8 (osem) traktorjev > 90 KS s plugom in 

posipalcem.  
- 3 (tri) traktorje < 60 KS s plugom in 

posipalcem.  

Lastna izjava ponudnika  V primeru partnerskih ponudb partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno. 
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- 2 (dva) ustrezna stroja za pluženje 
pločnikov in poti - širina stroja max. 
1,5. 

- Nakladalec snega. 
- Pregledniško vozilo. 

Ponudnik razpolaga (ima v lasti ali najemu) bazo 
za skladiščenje posipnega materiala (mešanica 
peska in soli) in parkiranje vozil v pripravnosti, ki 
od centra Šmarja pri Jelšah (za izračun se 
upošteva Aškerčev trg 15) ne bo oddaljena več 
kakor 30 minut potovalnega časa oz. 10 km. 

Lastna izjava ponudnika s 
specifikacijo lokacije baze 
za skladiščenje posipnega 
materiala in parkiranje 

vozil v pripravnosti. 

V primeru partnerskih ponudb partnerji 
pogoj izpolnijo kumulativno. 

2.8. MERILA 

Naročnik bo javno naročilo za posamezen sklop oddal na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe. 

Edino merilo za izbor je »najnižja cena«. Relevantna je skupna cena iz obrazca PONUDBA brez DDV. 

Upošteva se cena na dve decimalni mesti natančno.  

2.9. ZAVAROVANJA 

2.9.1.ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 
Ponudnik je dolžan imeti ob sklenitvi pogodbe sklenjeno veljavno zavarovanje odgovornosti za škodo, ki 

bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti. Višina 

letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, mora biti najmanj v višini  50.000,00 EUR. 

Ponudnik je dolžan ob sklenitvi pogodbe naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police, iz 

katere mora biti razvidno kritje odškodninskih zahtevkov do zaključka leta 2020 z možnostjo podaljšanja. 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta ali 

količina, se morajo temu ustrezno spremeniti tudi pogoji zavarovanja oziroma podaljšati veljavnost 

zavarovalne police. 

2.9.2.ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
Izvajalec bo moral naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% 

pogodbene cene (z DDV), v obliki menične izjave in menice, skladno z vzorcem iz te razpisne 

dokumentacije in skladno z določbami vzorca pogodbe. 

2.9.3.ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
Izvajalec bo moral v roku 15 dni od končnega prevzema del predložiti ustrezno zavarovanje za odpravo 

napak v garancijskem roku v višini 5 % vrednosti pogodbene cene (z DDV), v obliki bančne garancije 

(oziroma primerljivega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici), skladno z vzorcem obrazca garancije 

po EPGP-758 (dostopen na http://www.djn.mf.gov.si). 

2.10. TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Tehnične specifikacije so podane v okviru popisa del s ponudbenim predračunom, ki je ponudnikom 

dostopen na Portalu javnih naročil. 

Izbrani izvajalec bo moral zagotoviti: 

- organizirano službo za kontrolo kakovosti storitev, ki jih nudi oziroma za kontrolo kakovosti 

pooblaščen pristojni zavod; 

- opravljanje nujnih vzdrževalnih del ob stavkah v skladu z veljavnimi predpisi; 

- pripravljenost ustreznih ekip za usposabljanje prevoznosti lokalnih cest v času izven rednega 

delovnega časa. 

V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri 

takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« 
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predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z 

morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.     

2.11. TEMELJNE OKOLJSKE ZAHTEVE 

Ponudnikom glede na predmet javnega naročila ni potrebno upoštevati določb Uredbe o zelenem javnem 

naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19).  

2.12. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA 

Naročnik bo javno naročilo oddal na podlagi zaključenega postopka ocenjevanja ponudb, ki bo izvedeno 

skladno z določbami 89. člena ZJN-3.  

Naročnik bo skladno s šestim odstavkom 48. člena ZJN-3 okvirni sporazum sklenil zgolj z enim samim 

gospodarskim subjektom, pri čemer se bodo naročila na podlagi sporazuma oddala v skladu s pogoji iz 

okvirnega sporazuma. Pri oddaji naročil se naročnik lahko pisno posvetuje z gospodarskim subjektom, 

podpisnikom okvirnega sporazuma, in zahteva, da po potrebi dopolni svojo ponudbo. 

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, ko obstaja utemeljen sum, da je ponudnik ali 

druga oseba v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika 

v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali 

nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede 

ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o 

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

Ponudniki imajo v predmetnem postopku v vseh fazah postopka možnost uveljavljanja pravnega varstva 

skladno z določili ZPVPJN. 

Izbrani ponudnik je dolžan najkasneje v osmih delovnih dneh od prejema naročnikovega poziva podpisati 

pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe odstopa.  

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 

naročila posredovati podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 

delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter 

gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so 

z njim povezane družbe. Izbrani ponudnik mora navedene podatke posredovati naročniku v roku osmih 

dni od prejema poziva. 

 

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH 

Matija Čakš, župan  
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3. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE 

3.1. PONUDBA  
 

ŠTEVILKA PONUDBE  
 
 
 

 

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA 

NAZIV ALI IME  
 
 
 

NASLOV  
 
 
 

 

NASTOPAMO SAMOSTOJNO S SKUPNO PONUDBO S PODIZVAJALCI 

 

PONUDBO PODAJAMO ZA SKLOP 1 2 

 

SKUPNA REKAPITULACIJA (kot izhaja iz obrazca ponudbeni predračun 3.8) 

SKLOP  PONUDBENA CENA 
BREZ DDV 

DDV 
PONUDBENA CENA Z 

DDV 

1. SKLOP: Pomembnejše 
lokalne ceste, na katerih se 
odvija avtobusni promet 

 
 
 
 

 
 

 

2. SKLOP: Ostale ceste in 
javne poti (ki niso zajete v 
prvem sklopu) 

 
 
 
 

  

 

VELJAVNOST PONUDBE 120 dni po roku za oddajo ponudb 
 

KRAJ DATUM PODPIS IN ŽIG 
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3.2. PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU 
 

OSNOVNI PODATKI PONUDNIKA/PARTNERJA 

NAZIV ALI IME  
 
 

NASLOV  
 
 

ZAKONITI ZASTOPNIK  
 

POOBLAŠČENA OSEBA 
ZA PODPIS PONUDBE 

 
 

POOBLAŠČENA OSEBA 
ZA PODPIS POGODBE 

 
 

DAVČNA ŠTEVILKA  
 

MATIČNA ŠTEVILKA  
 

POSLOVNI RAČUN(I)  
 
 
 
 
 
 
 

TELEFON  
 

FAKS  
 

ELEKTRONSKA POŠTA  
 

KONTAKTNA OSEBA  
 

ODSTOTEK UDELEŽBE  
 

VRSTA DEL, BLAGA 
OZIROMA STORITVE 

 
 
 
 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 
PONUDNIKA 

PODPIS IN ŽIG 

 
 

 
 

  
 

 

V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega parterja. 
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3.3. PODATKI O PODIZVAJALCIH S PRIPADAJOČIM SOGLASJEM 
 

OSNOVNI PODATKI PODIZVAJALCA 

NAZIV ALI IME  
 

NASLOV  
 

ZAKONITI ZASTOPNIK  
 

DAVČNA ŠTEVILKA  
 

MATIČNA ŠTEVILKA  
 

POSLOVNI RAČUN(I)  
 

TELEFON  
 

FAKS  
 

ELEKTRONSKA POŠTA  
 

KONTAKTNA OSEBA  
 

Vsaka vrsta del, ki jih bo 
izvedel, in vsaka vrsta 
blaga, ki ga bo dobavil 
podizvajalec 
 

 
 
 
 
 

Predmet, količina, 
vrednost, kraj in rok 
izvedbe del podizvajalca 
 

 
 
 
 
 

NEPOSREDNO PLAČILO DA NE 

SOGLASJE (veljavno v 
primeru, da 
podizvajalec zahteva 
neposredno plačilo) 

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik v tem obrazcu navedenega podizvajalca soglašam, 
da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 
podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi tega javnega naročila, 
plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi naših izstavljenih 
situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jih bo 
naročniku izstavil izvajalec. 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 
PODIZVAJALCA 

PODPIS IN ŽIG 

 
 
 
 

   

 

V primeru nominacije več podizvajalcev je potrebno obrazec izpolniti za vsakega posameznega podizvajalca. 
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3.4. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC 

 

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC 
(naziv) 

 
 

Matična številka   
 

Naslov   
 

ZAKONITI ZASTOPNIK (ime in priimek)  
 

EMŠO  
 

Datum rojstva  
 

Kraj rojstva  
 

Naslov stalnega bivališča  
 

Naslov začasnega bivališča  
 

Državljanstvo  
 

Prejšnji priimek  
 

POOBLASTILO Spodaj podpisani zakoniti zastopnik oziroma član upravnega, 
vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika/partnerja/podizvajalca 
naročnika Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri 
Jelšah skladno z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 
in 14/18; v nadaljevanju: ZJN-3) v okviru dane ponudbe za javno 
naročilo z naslovom »Opravljanje storitev zimske službe v Občini 
Šmarje pri Jelšah (triletno obdobje)«, pooblaščam, da za potrebe 
preverjanja izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 od ustreznega 
organa, ki vodi evidenco citiranih podatkov, zame in za podjetje, ki ga 
zastopam, pridobi ustrezno potrdilo. 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG 

 
 
 
 

   

 

V primeru, da ponudnik potrebuje več obrazcev, jih lahko razmnoži. 

V primeru ponudbe, v kateri ponudnik nastopa s partnerji in/ali podizvajalci, je potrebno navedeno pooblastilo predložiti tudi 

za vse partnerje in podizvajalce. 
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3.5. IZJAVA PONUDNIKA GLEDE IZPOLNJEVANJA TEHNIČNIH 
POGOJEV 

 

 Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavljam, da razpolagam (imam v lasti ali najemu) najmanj sledeče stroje 
in tehnično opremo, s katero bomo izpolnjevali predmet javnega naročila in sicer: 

SKLOP 1 - 2 (dve) tovorni vozili 8-12 t s plugom in posipalcem z možnostjo doziranja 
posipnega materiala od 15 do 30 g/m2. 

- Traktor > 90 KS s plugom in posipalcem.  
- Pregledniško vozilo. 

OBKROŽI USTREZNO → DA NE 
SKLOP 2 - 1 (eno) tovorno vozilo 8-12 t s plugom in posipalcem z možnostjo doziranja 

posipnega materiala od 15 do 30 g/m2. 
- 1 (en) unimog 
- 8 (osem) traktorjev > 90 KS s plugom in posipalcem.  
- 3 (tri) traktorje < 60 KS s pl(imam v lasti ali najemu) ugom in posipalcem.  
- 2 (dva) ustrezna stroja za pluženje pločnikov in poti - širina stroja max. 1,5. 
- Nakladalec snega. 
- Pregledniško vozilo. 

OBKROŽI USTREZNO → DA NE 

 Spodaj podpisani zakoniti zastopnik ponudnika pod kazensko in materialno 
odgovornostjo izjavljam, da razpolagam (imam v lasti ali najemu) bazo za skladiščenje 
posipnega materiala (mešanica peska in soli) in parkiranje vozil v pripravnosti, ki od 
centra Šmarja pri Jelšah (za izračun se upošteva Aškerčev trg 15) ne bo oddaljena več 
kakor 30 minut potovalnega časa oz. 10 km. 

 DA NE 

PODATKI O LOKACIJI 
BAZE (naslov ali ID znak 
nepremičnine) 

 
 
 

 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG 
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3.6. MENIČNA IZJAVA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

Ponudnik vzorca menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob podaji ponudbe ne izpolnjuje, temveč ga zgolj 

parafira. 

 

IZDAJATELJ MENICE 

NAZIV ALI IME  
 

NASLOV  
 

 

Za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti v okviru pogodbe številka (številka in datum 

pogodbe) (v nadaljevanju: pogodba), sklenjene med izdajateljem menice in Občino Šmarje pri Jelšah, 

Aškerčev trg 15, 3240 Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: naročnik) v okviru javnega naročila z naslovom 

»Opravljanje storitev zimske službe v Občini Šmarje pri Jelšah (triletno obdobje)«, ki je bilo objavljeno 

na Portalu javnih naročil dne (navedba datuma), pod številko objave (navedba številke objave), izročamo 

naročniku, eno (1) bianco menico, ki jo je podpisala pooblaščena oseba: 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE 

 
 

  

 

S to izjavo naročnika pooblaščamo, da lahko bianco menico izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek 

(10% pogodbene vrednosti z DDV) EUR, in da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. 

Naročnika nadalje pooblaščamo, da menico domicilira pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. 

Naročnik lahko menico unovči v primeru: 

– če se bo izkazalo, da izdajatelj menice del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, 

zahtevami razpisne dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo; 

– če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izdajatelja menice; 

– če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude izdajatelja menice; 

– v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen 

je prenehanje poslovanja izdajatelja menice ali kateregakoli drugega postopka, podobnega 

navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izdajatelj menice sedež; 

– v primeru, če izdajatelj menice naročniku v predvidenem roku ne preda garancije za odpravo 

napak v garancijski dobi.   

Hkrati nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo katerokoli banko, ki vodi naš transakcijski račun, da v 

korist naročnika unovči navedeno menico v znesku (10% pogodbene vrednosti z DDV) EUR v breme 

denarnih sredstev na našem transakcijskem računu. 

Naročnik lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do vključno dne (najmanj 120 dni po roku za 

izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti izvajalca). 

Priloga: ena (1) bianco menica 

KRAJ DATUM 
IME IN PRIIMEK 

POOBLAŠČENE OSEBE  
PODPIS IN ŽIG 
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3.7. PONUDBENI PREDRAČUN 

Ponudbeni predračun se nahaja v dokumentih:  

- Popis del s ponudbenim predračunom – Sklop 1 in 

- Popis del s ponudbenim predračunom – Sklop 2. 

Ponudniki so dolžni v celoti izpolniti navedeni dokument in ga priložiti ponudbi. V kolikor ponudnik 

posameznega polja pri postavki ponudbene cene ne bo izpolnil, se smatra, da je za to polje navedel 

ponudbeno ceno nič (0).  

Ponudniki ponudbenega predračuna, razen vnosa v zahtevanih poljih, ne smejo na kakršen koli način 

modificirati. V primeru kršitve navedenega, bo naročnik tako ponudbo brez pozivanja na dopolnitev ali 

pojasnilo označil kot nepopolno. 

Cene iz ponudbenega predračuna se ne smejo v nobenem delu razlikovati od povzetih cen v obrazcu 3.1 

PONUDBA. V primeru razlik ali kakršnih koli nejasnosti (nečitljivost, manjkajoče strani, itd.) pri 

ponudbenih cenah v ponudbenem predračunu, obrazcu Ponudba, bo naročnik tako ponudbo brez 

pozivanja na dopolnitev ali pojasnilo izločil iz nadaljnjega postopka. 

Opisi elementov, ki so podani v ponudbenem predračunu, ne smejo omejevati izvajalčevih 

obveznosti po pogodbi pri izvrševanju del, ki so v celoti opisana drugje (na primer v razpisni 

dokumentaciji). Elemente, ki niso podani v okviru ponudbenega predračuna, a so podani drugje v 

razpisni dokumentaciji, mora ponudnik v celoti upoštevati pri oblikovanju svoje ponudbene cene.  

Ne glede na omejitve, navedene pri opisovanju posameznih elementov in/ali pojasnil v ponudbenem 

predračunu, mora izvajalec pri pripravi ponudbe upoštevati, da zneski, ki jih vnese v ponudnikov 

predračun, veljajo v vsakem pogledu za dokončano delo, zato se smatra, da prevzema popolno 

odgovornost za vse zahteve in obveznosti, ki so izražene ali vsebovane v katerem koli delu razpisne 

dokumentacije, in da bo v skladu s tem tudi navedel cene za posamezne elemente. Zneski, ki jih izvajalec 

vnese v ponudbeni predračun za vse elemente, morajo imeti vračunan ustrezen procent stroškov izvedbe 

del, opisanih v pogodbi; vsi nepredvideni stroški, zaslužki, pavšalni in podobni stroški (razen tistih, ki so 

navedeni ločeno), ki se nanašajo na pogodbo v celoti, morajo biti razporejeni na vse zneske v 

ponudnikovem predračunu, medtem ko morajo biti stroški, ki se nanašajo samo na določena poglavja 

ponudbenega predračuna, razporejeni na elemente, na katere se ta poglavja nanašajo.  
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3.8. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 

Ponudnik vzorca okvirnega sporazuma ne izpolnjuje temveč ga zgolj parafira. 


