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1. NAROČNIK 

To naročilo izvaja :  

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE Log, d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem 

( v nadaljevanju naročnik ) 

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz razpisne 

dokumentacije. 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Oznaka:  JN-01B/2017  

Predmet: Nakup in dobava tovornega vozila za namen izvajanja pogrebne službe 

Naročnik bo sam zagotovil nadgradnjo vozila v pogrebno vozilo. Ponudnik mora dobaviti tovorno 

vozilo v skladu s tehnično specifikacijo. 

 

Ocenjena vrednost javnega naročila: 35.000 EUR brez DDV 

 

Podrobnejša specifikacija naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij. 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega naročila se v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, 

št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3) izvede postopek naročila male vrednosti. 

 

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Naročnik mora ponudbe prejeti do 8.11.2017 do vključno 9.00 ure in sicer v primeru ODDAJE 

PONUDBE PO POŠTI ali OSEBNO na naslov Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem 

 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo dne 8.11.2017 ob 10.00 uri v prostorih Javnega podjetja Log, d.o.o., Dobja vas 

187, 2390 Ravne na Koroškem.  

 

Odpiranje ponudb je javno. 

 

Če ponudba ni bila predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila vložena 

prepozno in se jo po končanem postopku odpiranja, neodprto vrne pošiljatelju z navedbo, da je bila 

prepozna.  

 

Pred iztekom roka za oddajo ponudb lahko ponudniki v pisni obliki, na enak način kot ponudbo, 

spremenijo ali umaknejo že predloženo ponudbo, sprememba ali umik pa mora biti jasno označena z 

oznako »SPREMEMBA PONUDBE« ali »UMIK PONUDBE«.  

 

Na javnem odpiranju se bodo najprej odprli umiki ponudb, nato pa pravočasno prispele ponudbe po 

vrstnem redu prispetja. Če je bila predložena sprememba ponudbe, se osnovna ponudba odpre za 

spremembo ponudbe. 

 

Prisotni predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo pred pričetkom javnega odpiranja 

ponudb naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
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Naročnik bo o postopku odpiranja ponudb vodil zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani 

komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki ponudnikov. 

 

Kopija zapisnika o odpiranju ponudb bo izročena vsem prisotnim pooblaščenim predstavnikom 

ponudnikov. Izvod zapisnika o odpiranju ponudb bo naročnik v roku 5 delovnih dni od odpiranja 

ponudb poslal ponudnikom, ki so oddali ponudbe, javnega odpiranja pa se niso udeležili. 

 

6. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih 

aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter 

področje, ki je predmet javnega naročila. 

 

7. TEMELJNA PRAVILA ZA DOSTOP, OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO 

DOKUMENTACIJO 

7.1 DOSTOP DO RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na portalu javnih naročil in spletnih straneh naročnika, 

na naslovu http://www.jkp-log.si. 

 

Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni. 

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

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

izključno preko portala javnih naročil. 

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v 

zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do 

vključno 3.11.2017 do 10.00 ure Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z 

naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu s 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne 

spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji. Vsak dodatek k 

razpisni dokumentaciji postane sestavni del razpisne dokumentacije. Kot del razpisne dokumentacije 

štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil. 

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN 

DOKAZILA 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati predmetno 

naročilo, zahteval, da predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 

točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh 

navodil, v kolikor se bo pri naročniku pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav. 

 

Gospodarski subjekt lahko dokazila o neobstoju razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in 

dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.4 teh navodil predloži tudi sam. 

Naročnik si pridržuje pravico do preveritve verodostojnosti predloženih dokazil pri podpisniku le-teh. 
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V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih 

dokumentov, ker država v kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče 

nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa 

z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred 

pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima 

ponudnik sedež. 

 

Za skupne ponudbe je potrebno upoštevati še točki 10.3.1 (Skupna ponudba) teh navodil. 

 

8.1.1 Razlogi za izključitev 

1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa 

tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor 

v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 

75. člena ZJN-3. 

 

V kolikor je gospodarski subjekt v položaju iz zgornjega odstavka, lahko naročniku v skladu z 

devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi 

lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi.  

 

Naročnik bo, v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikov izjav, pred oddajo 

javnega naročila, od gospodarskega subjekta, kateremu se je odločil oddati predmetno 

naročilo, zahteval predložitev pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za 

gospodarski subjekt in za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega 

organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 

nadzor v njem). 

  

Ponudnik lahko potrdila iz kazenske evidence priloži sam. Tako predložena potrdila morajo 

odražati zadnje stanje. 

 

2. Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali 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. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 

ponudbe. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi . 

 

3. Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami iz a) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

 

4. Gospodarskemu subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudbe ne sme biti 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. 

 

DOKAZILA: 
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Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

 

Naročnik bo v skladu z osmim odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v 

postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja 

za subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil. 

 

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti 

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi 

članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v 

državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje poklicne 

dejavnosti« 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo 

pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne 

podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor 

takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev 

kopije vpisa v enega od poklicnih ali poslovnih registrov 

8.1.3 Pogoji za sodelovanje glede ekonomskega in finančnega položaja 

1. Splošni letni promet (brez DDV) ponudnika v letih 2014, 2015 in 2016 mora biti 

najmanj v višini  2 kratnika ponujene vrednosti v EUR. 

 

Gospodarski subjekti v ponudbi lahko skupno izpolnjujejo predmetni pogoj. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega položaja« 

 

Naročnik si pridržuje pravico, da preveri obstoj in vsebino navedb v ponudbi, v kolikor se bo 

pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav. V ta namen mora izjava vsebovati vse potrebne 

podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja. V kolikor 

takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od gospodarskega subjekta zahteval predložitev 

izkaza poslovnega uspeha za zahtevana leta poslovanja.  

 

8.1.4 Drugi pogoji 

Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena 

prepovedano poslovanje z naročnikom. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec »Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK« 

 

9. MERILA 

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba.  

 

Najugodnejšega ponudnika se bo izbralo na podlagi naslednjih meril, in sicer: 

 

1. Ponujena cena (brez DDV )= 80 točk 
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2. Datum dobave = 20 točk 

 

1. Cena  

 

Število točk pri tem merilu se izračuna kot razmerje med najnižjo ponujeno ceno in ceno iz 

ponudbe, ki se ocenjuje. Dobljeno število se pomnoži z 80 in zaokroži na dve decimalni mesti. 

Ponudnik, ki v ponudbi ponudi najnižjo ceno, dobi 80 točk. 

 

2. Datum dobave 

 

Ponudba z najkrajšim dobavnim rokom od dneva podpisa pogodbe prejme 20 točk, ostale 

ponudbe pa naslednje število točk: 

 

Dobavni rok do vključno 30 dni = 20 točk 

Dobavni rok do vključno 45 dni = 10 točk 

Dobavni rok do vključno 60 dni =   5 točk 

 

 

Največje možno število točk je 100. 

 

10. PONUDBA 

10.1 PONUDBENA DOKUMENTACIJA 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti: 

 

1.  izpolnjen obrazec »Ovojnica« (ponudnik ga nalepi na ovojnico), 

2.  izpolnjen obrazec »Ponudba«  

3.  izpolnjen obrazec »Predračun« (v tiskani obliki ) 

4.  Izpolnjen obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« 

5.  Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ustreznosti za opravljanje 

poklicne dejavnosti« 

6.  Izpolnjen obrazec »Izjava o izpolnjevanju pogojev glede ekonomskega in finančnega 

položaja« 

7.  Izpolnjen obrazec »Evidenca poslovnih subjektov po ZintPK« 

8.  Dokazila v zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz tehničnih specifikacij iz točke 10.2.1 teh navodil 

9.  Izpolnjen in parafiran vzorec pogodbe 

 

 

 

Ponudnik v ponudbi priloži le dokumente, ki so navedeni v tej točki. Po pregledu ponudb bo naročnik, 

v kolikor se bo pojavil dvom o resničnosti ponudnikovih izjav, najugodnejšega ponudnika pozval k 

predložitvi dokazil, kot je navedeno za posameznim zahtevanim pogojem oziroma razlogom za 

izključitev. 

 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega 

naročila, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in 

dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V 

nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala. 
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10.2 SESTAVLJANJE PONUDBE 

10.2.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij 

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehničnih 

specifikacijah, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije. 

 V primeru, da ponujeno blago ne bo izpolnjevalo minimalnih tehničnih zahtev, bo naročnik tako 

ponudbo izločil iz nadaljnje obravnave.  

 

Ponudnik mora v ponudbi izkazati, da je v zadnjih treh (3) letih pred datumom, določenim za oddajo 

ponudb, dobavil vsaj pet (5) primerljivih tovornih vozil. Ponudnik mora predložiti najmanj pet (5) 

referenc, s katerimi izkazuje, da je dobavljal razpisano blago za različne končne naročnike. 

Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri opraviti poizvedbe o navedenih referencah. 

Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval. 

 

DOKAZILO: Izpolnjen obrazec »Tehnične specifikacije« 

        Izpolnjen obrazec«Reference ponudnika« 

10.2.2 Obrazec »Predračun« 

Ponudnik mora v Predračunu ponujati vse pozicije, ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del 

razpisne dokumentacije. 

 

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

Ponudnik mora izpolniti vse postavke v predračunu. V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko 

ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz 

predmetne razpisne dokumentacije. 

 

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. 

 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine predračuna. 

 

Ponujena cena z DDV mora zajemati vse popuste in stroške (dobave blaga, špediterske, prevozne, 

carinske ter vse morebitne druge stroške…).  

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo 

ravnal v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

10.2.3 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izbrani ponudnik mora za zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložiti finančno 

zavarovanje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Izbrani ponudnik  

predloži menično izjavo po vzorcu in menico v višini desetih(10%) od  pogodbene vrednosti z DDV, 

kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z veljavnostjo najmanj 30 dni po dobavnem 

roku, s klavzulo«brez protesta«. Zavarovanje je dolžan predložiti najkasneje v osmih (8) dneh od 

podpisa pogodbe. Pogodba prične veljati z dnem predložitve zavarovanja naročniku. 

  

Uporabljena valuta finančnega zavarovanja mora biti enaka valuti javnega naročila. Finančno 

zavarovanje, ki ga izbrani ponudnik ne predloži po vzorcu iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne 

sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije in ne sme 

vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga 

je določil naročnik ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in 

izdajateljem zavarovanja. 
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Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po tej pogodbi v primeru: 

- če izbrani ponudnik ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili 

pogodbe o javnem naročilu, 

- prekinitve pogodbe po krivdi ponudnika. 

 

Če se bodo med trajanjem te pogodbe spremenili roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, 

kakovost in količina, bo moral izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje oziroma podaljšati 

njeno veljavnost. 

 

10.2.4 Priloge 

Zaželeno je, da so priloge podane, kot je zapisano v točki 10.1 (Ponudbena dokumentacija) teh 

navodil. 

10.3 DRUGA DOLOČILA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

10.3.1 Skupna ponudba 

 

V primeru, da ponudbo oddaja skupina ponudnikov, je potrebno v ponudbi navesti zahtevane podatke 

o skupni ponudbi, ki so navedeni v obrazcu »Ponudba« . 

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse 

pogoje, določene v točkah 8.1.1 do 8.1.4. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki 

se nanašajo na dokazovanje navedenih pogojev, posamično. 

 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti obrazec »Izjava za gospodarski subjekt« o ponudniku 

posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 

 

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi skupaj (en obrazec, 

podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna 

zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži samo eden izmed skupnih ponudnikov 

ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, mora biti 

seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska. 

 

V primeru, da bo takšna skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega naročila, bo naročnik 

zahteval akt o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbo o sodelovanju), v katerem bodo natančno 

opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to pa 

ponudniki odgovarjajo naročniku solidarno. 

10.3.2 Ponudba s podizvajalci 

 

Ponudba s podizvajalci ni dovoljena. 

10.3.3 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 

 

11.3.4 Jezik ponudbe 

 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Vsi dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti 

v slovenskem jeziku.  
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10.3.5 Način opremljanja in označevanja ponudbe 

Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Vsebine obrazcev, 

izjav, listin in dokumentov ni dovoljeno spreminjati. Vse obrazce je treba izpolniti, podpisati in žigosati. 

 

Vsi dokumenti naj bodo povezani z vrvico v celoto tako,da posameznih listov oziroma prilog ni možno 

naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov, razen obrazca »Ovojnica«, ki ga 

ponudnik nalepi na ovojnico.  

Zaželeno je, da ponudnik odda ponudbeno dokumentacijo v registratorju ali mapi širine, ki ustreza 

ponudbeni dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena z listi oziroma pregradami, 

na katerih so navedeni ali naslovi posameznih poglavij ali številke posameznih poglavij. V primeru, da 

bo ponudnik predložil ponudbo v več registratorjih, naj registratorje označi z zaporednimi številkami. V 

primeru skupne ponudbe naj ponudnik najprej priloži svoj posamezen dokument, ki je del ponudbene 

dokumentacije, ter takoj za njim dokument drugega ponudnika, ki nastopa v skupni ponudbi. 

10.3.6 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj 60 dni od odpiranja ponudb. 

 

V izjemnih okoliščinah bo naročnik lahko zahteval, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za 

določeno dodatno obdobje.  

10.3.7 Stroški ponudbe 

Vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe, nosi ponudnik. 

10.3.8 Protikorupcijsko določilo 

V postopku oddaje javnega naročila naročnik in ponudniki ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi 

vnaprej določila izbor določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma 

ne bi bila izpolnjena.  

 

Vsakršno lobiranje v postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano.  

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo podpisano odločitev o oddaji naročila objavil na portalu javnih naročil. Odločitev se šteje 

za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi osmega odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila 

do sklenitve pogodbe odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta 

javnega naročila ne potrebujejo več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku 

pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega 

dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti 

ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem 

primeru bo naročnik v svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, 

pisno obvestil ponudnike. 

13. POGODBA 

Pogodbo bo podpisalo  Javno komunalno podjetje Log,d.o.o., Dobja vas 187, 2390 Ravne na 

Koroškem. 

 

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 

št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom 
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pogodbe, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, 

vključno z udeležbo tihih družbenikov v ter o gospodarskih subjektih za katere se glede na določbe 

zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če bo ponudnik 

predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za 

posledico ničnost pogodbe. 

 

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku pogodbo v roku osmih (8) delovnih dni po prejemu 

s strani naročnika podpisane pogodbe.  

 

Pogodba se bo pred podpisom vsebinsko prilagodila glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil 

skupno ponudbo. 

 

14. PRAVNO VARSTVO 

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 

naročanja ( Ur. l. RS, št. 43/11 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN ) vloži vsaka oseba, ki ima ali 

je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena 

škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev 

naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo v zvezi z oddajo 

naročila, se, razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, lahko vloži v osmih delovnih 

dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o 

nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali 

merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega 

obvestila o naročilu oziroma najpozneje pet delovnih dni po poteku roka za predložitev ponudb. 

 

Zahtevek za revizijo mora biti vložen pri Javnem komunalnem podjetju Log,d.o.o.,Dobja vas 187, 2390 

Ravne na Koroškem, in sicer neposredno na tem naslovu, po pošti priporočeno ali priporočeno s 

povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za 

javna naročila. 

 

Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo vplačati takso v znesku 1.500,00 EUR, v skladu z 71. členom ZPVPJN, ter priložiti 

potrdilo o njenem plačilu. 

 

Takso v višini 1.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, 

številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, 

SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802; referenca: 11 16110-7111290-XXXXXXLL  

( oznaka X pomeni št. objave javnega naročila , oznaka L pa pomeni označbo leta). 

 

Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno 

legitimirana oseba iz 14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. Člena ZPVPJN 

ni predložil potrdila o plačilu takse ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v teh delovnih 

dneh od prejema s sklepom zavrže. 

 

        JKP Log,d.o.o. 

        Direktorica: 

        Marjetica Tasič Bukovec 


