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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Urad. list RS, št. Ur.list. RS, št.: 128/2006, 
16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012, 90/2012 in 12/2013, v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi 
obvestila o javnem naročilu po odprtem postopku skladno s 25. členom ZJN-2 javni zavod 
Športni in mladinski center Piran, v nadaljnjem besedilu naročnik, vabi ponudnike, da skladno z 
razpisno dokumentacijo predložijo ponudbe za dobavo utekočinjenega naftnega plina. 
Predmetno javno naročilo bo oddano za obdobje enega leta in sicer od dneva sklenitve 
pogodbe o oddaji javnega naročila predvidoma od  1.10.2013 do 30.9.2014.  
Javni zavod Športni in mladinski center Piran kot naročnik vodi postopek oddaje javnega 
naročila za sledeče porabnike: 

• Javni zavod Športni in mladinski center Piran 
• OŠ Lucija in 
• Vrtec Lucija. 

 
Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati vse določbe, ki jih 
glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 
 
Ponudba mora biti sestavljena v skladu s tem povabilom in navodili, ki so sestavni del razpisne 
dokumentacije. 
 
Vse ponudnike vabimo, da oddajo svoje ponudbe do dne 17. 09. 2013 do vključno 8:15 ure v 
prostorih Športnega in mladinskega centra Piran, Fazan 5, Lucija, 6320 Portorož. 
Popolne ponudbe naj bodo oddane v zapečateni kuverti, s pripisom »NE ODPIRAJ! Dobava 
utekočinjenega naftnega plina « in jasno označenim ponudnikom. 
 
Kontaktna oseba naročnika je direktor Matjaž Ukmar, telefonska številka 05 / 671 03 91, 
elektronski naslov matjaz.scp@siol.net. 
 
 

Predstojnik naročnika: 
Direktor 
Ukmar Matjaž  
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II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 
 
 

Popolna ponudba mora vsebovati dokumente po naslednjem vrstnem redu: 
 
1.1 Obrazec ponudbe (priloga II.1.); izpolnjen, podpisan in žigosan,  
1.2 Predračun, izpolnjen, podpisan in žigosan (obrazec priloga II.2.), 
1.3 Obrazec izjave, da ponudnik sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije (priloga 

II.3.); izpolnjen, podpisan in žigosan, 
1.4 Obrazec izjave ponudnika, da na podlagi 3. odstavka 78. člena ZJN-2 soglaša, da 

naročnik po javnem odpiranju ponudb popravi računske napake, ki bodo odkrite 
pri pregledu ponudbe (priloga II.4.); izpolnjen, podpisan in žigosan, 

1.5 Zavarovanje za resnost ponudbe (izpolnjeno skladno s priloženim obrazcem II.5.), 
1.6 Izpolnjeno podpisano in žigosano izjavo o predložitvi zavarovanja za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, 
1.7 Izpolnjeno podpisano in žigosano garancijsko izjavo z navedbo garancijskega 

roka in pogojev garancije izvedbe del,  
1.8 Navedba eventualnih so-izvajalcev (skupna ponudba) ali podizvajalcev, oziroma 

izjavo, da bo ponudnik dela izvedel sam, vključno z navedbo del, ki jih bodo 
opravljali podizvajalci; v primeru skupne ponudbe, mora predložiti akt o skupni 
izvedbi posla, 

1.9 Dokumentacijo za priznanje sposobnosti (glej poglavje III.), 
1.10 Vzorec pogodbe, splošne pogoje in posebne pogoje (priloga V, VI in VII); 

izpolnjen, podpisan in žigosan na vsaki strani pogodbe, 
1.11 Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve (v primeru tujega ponudnika). 

 
 

Navodila za izdelavo ponudbe 
 
2.1  Jezik 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Prav tako morajo biti v slovenskem jeziku 
izdelane oziroma predložene vse obvezne sestavine ponudbene dokumentacije. 
 
Če ima ponudnik sedež v tuji državi, mora ponudnik predložiti uradno listino, s katero ponudnik 
dokazuje pogoj za priznanje sposobnosti (poglavje III.), ki jih skladno s pravili posamezne 
države, izda pristojni organ. Če v državi, kjer ima ponudnik svoj sedež, državni organi ne 
izdajajo potrdil, zahtevanih v 42. členu ZJN-2. oz. razpisni dokumentaciji ali pa taka potrdila ne 
zajemajo vseh primerov, navedenih 42. člena ZJN-2, jih lahko nadomestijo z lastno pisno izjavo, 
skladno s 6. odstavkom 42. člena ZJN-2. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni 
v slovenski jezik, prevodi pa overjeni s strani sodno zapriseženega prevajalca.  
 
Tuji ponudniki morajo v RS imenovati pooblaščenca za vročitve v Republiki Sloveniji. 
Dokazilo o imenovanju pooblaščenca za vročitve morajo tuji ponudniki predložiti k 
ponudbi. 
 
Vse zahtevane navedbe, izjave, garancije, vzorce, obrazce, pogodbe in ostale dokumente, ki so 
navedeni oziroma priloženi razpisni dokumentaciji, je potrebno dostaviti v ponudbi naročniku 
izpolnjene z neizbrisnim črnilom in podpisane s strani osebe, ki je nedvoumno pooblaščena s 
strani ponudnika (razen v primeru, da je izrecno drugače določeno).  
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2.2 Pravni viri 
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila: 

− Zakon o javnem naročanju (Urad. list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 in 
18/2011, 43/2012, 90/2012 in 12/2013 - ZJN-2), 

− Zakon o javnih financah (Urad. list RS, št. 79/1999, 124/2000, 79/2001, 30/2002, 
110/2002 in 56/2002, 127/2006, 14/2007, 109/2008, 49/2009, 107/2010, 11/2011, 
110/2011 in 14/2013 - ZJF), 

− Obligacijski zakonik (Urad. list RS, št. 97/2007 OZ – UPB1, 30/2010 odl. US)), 
− Uredba o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalci pri 

javnem naročanju (Ur.l. RS št. 66/07, 19/2010-ZJN-2B, 19/2010-ZJNVETPS-B), 
− Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur.l. RS št. 45/2010, 26/2011, 30/2011, 

43/2011, 56/2011, 60/2011 in 69/2011),  
− Zakon o preprečevanju korupcije (Ur. L. RS št. 2/04, 92/05, 97/05, 100/05, 20/06, 46/06, 

33/07), 
− Energetski zakon (Ur.l. RS, št. 27/07 - ur.p.b. in 70/08, 22/2010, 37/2011 Odl.US: U-I-

257/09-22, 10/2012, 94/2012-ZDoh-2L), 
− Uredba o zagotavljanju zanesljivosti oskrbe z zemeljskim plinom (Ur. L. RS, št. 8/2007). 

 
 
2.3. Cene in plačilni pogoji ter napovedane količine plina 
2.3.1.  Cena plina mora biti izražena v EUR/Sm3 (Sm3 = standardni kubični meter 15ºC, 
1,01325 bar). V kolikor v ponudbi ali drugih obrazcih, izjavah, pogodbah in drugi dokumentaciji 
ni navedbe o valuti zneska, se šteje, da je znesek v EUR (tudi v kolikor valuta EUR ni izrecno 
zapisana). 
 
Obrazec ponudbe mora biti skladen z obrazcem predračuna (obrazec II.1. in II.2.). 
 
Ponudnik mora v obrazcu vpisati ceno na enoto z DDV, z predpisanimi dajatvami brez popusta 
(vključno z vsemi ostalimi stroški), % popusta na enoto (na neto ceno), ceno na enoto z DDV, z 
vsemi predpisanimi dajatvami ter upoštevanim popustom (vključno z vsemi ostalimi stroški ki 
jih bo ponudnik imel z realizacijo naročila) in skupno ponudbeno vrednost z upoštevanim 
popustom, DDV in predpisanimi dajatvami (vključno z vsemi ostalimi stroški). Cene za plin  
morajo biti oblikovane po pariteti franko (fco) lokacija naročnika (naslov odjemna mesta).  
 
Cena plina mora vključevati vse kalkulativne elemente stroškov dobave utekočinjenega naftnega 
plina kot so primeroma a ne izključno: okoljska dajatev; trošarina; stroške transporta, stroške za 
izvajanje meritev; števčnine, v primeru dobave plina preko plinovodnega omrežja vsi stroški za 
dostop in uporabo plinovodnega omrežja, v primeru dobave plina preko plinohrama, stroške 
najema, dobave s transportom ter postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama z vso 
varnostno opremo, zunanjo inštalacijo in plinomerom (vključno z morebitno izdelavo projekta; 
gradbenih del izkopa, morebitne izdelave podstavka za plinohram in izkopa trase zunanje 
inštalacije, pridobitve lokacijske informacije in drugih ustreznih dovoljenj za gradbena dela, 
polnjenje in uporabo plinohrama in druge dokumentacije, tlačnega preizkusa sistema, stroškov 
vzdrževanja in pregledov za obdobje za katero se sklepa pogodba po tem razpisu, itd….). Vse 
dajatve in drugi stroški in plačila morajo biti vsebovani v končnih cenah za enoto, kot tudi v 
skupni ponudbeni ceni, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih 
dodatnih plačil.  
 
Cene plina za vsako dobavo bodo določene v EUR/ Sm3po splošno veljavnem ceniku dobavitelja 
za gospodinjstva na dan naročila. Dobavitelj oblikuje splošno veljavni cenik za gospodinjstva 
na podlagi spremembe cen na svetovnem trgu naftnih derivatov. O vsaki spremembi 
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predmetnega cenika je dobavitelj dolžan predhodno pisno obvestiti naročnika. Na splošno 
veljavni cenik za gospodinjstva dobavitelj naročniku za ves čas trajanja te pogodbe odobri stalni 
enotni popust (na neto ceno), ki znaša ________ %. 
Naročnik lahko ob vsaki spremembi cene po prejemu predhodnega pisnega obvestila v kolikor se ne 
strinja z novo določeno ceno, odstopi od pogodbe brez odpovednega roka in brez navajanja razlogov.  
 
Za izpolnjenim obrazcem ponudnik priloži splošno veljavni cenik za gospodinjstva, ki mora biti 
veljavni, pred datumom objave obvestila o tem naročilu.  
 
2.3.2 Popusti  
Ponudnik mora v ponudbi vidno označiti morebitne popuste na ponudbeno ceno. V kolikor daje 
ponudnik popust ga mora dati na ponudbeno ceno brez davka po veljavni zakonodaji. Ponujene 

popuste mora ponudnik vključiti v rekapitulacijo ponudbene cene, tako da naročniku končne 

cene ni potrebno dodatno izračunavati. % popusta mora biti določen na štiri decimalna mesta 
natančno. Popust mora biti fiksen in nespremenljiv za ves čas javnega naročila. 

 
2.3.3. Napovedane količine  
Predvidene količine za celotno obdobje trajanja naročila so podane v »Napovedi porabe plina za 
obdobje enega leta« (glej tehnično dokumentacijo pod točko VIII). Minimalna količina plina 
katero se naročnik zavezuje prevzeti je 70% napovedane porabe. Naročnik lahko zahteva 
dobavo, ponudnik pa se zavezuje v obdobju trajanja naročila dobaviti tudi količino, ki bo 
presegala napovedano porabo plina do največ 30% napovedane količine. Ponudnik se zavezuje, 
da zagotavlja zanesljivo dobavo plina v posebnih razmerah kot jih zahtevata Energetski zakon 
(Uradni list RS, št. 27/07, 70/08 in 22/10, 37/2011 Odl.US: U-I-257/09-22, 10/2012, 94/2012-
ZDoh-2L),). 
 
2.3.4. Variantne ponudbe – minimalne zahteve naročnika. 
Ponudnik lahko poda ponudbo za dobavo plina  
- preko nadzemnega plinohrama; 
- preko podzemnega plinohrama ali pa  
- preko plinovodnega omrežja.  
 
V primeru dobave preko plinovodnega omrežja, mora ponudnik urediti vsa pravna razmerja z 
upravljalcem plinovodnega omrežja. Naročnik bo v ta namen izdal pooblastilo ponudniku, da bo 
le-ta zanj za celotno obdobje trajanja pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega javnega naročila, 
uredil dostop do plinovodnega omrežja.  
 
V vseh treh variantah mora ponudnik ponuditi dobavo utekočinjenega naftnega plina 
butan-propan. 
 
V primeru dobave plina preko nadzemnega ali podzemnega plinohrama mora ponudnik urediti 
vsa pravna razmerja z lastnikom zemljišča, kjer bo postavil plinohrame, ter vsa potrebna upravna 
dovoljenja za postavitev plinohrama. Naročnik bo v ta namen po potrebi izdal ponudniku 
pooblastilo, da bo le-ta zanj za celotno obdobje trajanja pogodbe, ki bo sklenjena na podlagi tega 
javnega naročila, uredil pravna razmerja z lastnikom zemljišča, kjer bo postavil plinohrame, ter 
pooblastilo, da bo le ta zanj (v njegovem imenu in za njegov račun) pridobil vsa potrebna 
upravna dovoljenja za postavitev plinohrama. 
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2.3.5. Obveznost preučiti razpisno dokumentacijo  
Ponudnik mora proučiti razpisno dokumentacijo  

 
Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe prouči razpisno dokumentacijo, si ogleda 

lokacijo, predvidi potreben obseg in zahtevnost morebitnih gradbenih del. Ponudnik ne more 

uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, 

za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, 

pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko 

predvidel.  

 
2.3.6. Prepoved ponudb po sklopih: 
Naročnik naročila ne bo oddal po sklopih. 
 
2.3.7. Plačilni pogoji 
Naročnik seznanja ponudnika, da bo lahko v proračunu ustanovitelja naročnika Občine Piran za 
leto 2014, ki zagotavlja sredstva za poslovanje naročnika (in s tem tudi za izpolnitev obveznosti, 
ki jih bo naročnik v primeru oddaje tega javnega naročila prevzel do najugodnejšega ponudnika), 
le ta namenila vsakemu uporabniku ločena sredstva za ogrevanje in se ta sredstva ne bodo več 
dodelila naročniku za vse uporabnike. V takem primeru bo vsak uporabnik samostojno plačeval 
porabo plina. V ta namen so v kotlovnici že vgrajeni števci. 
Ponudnik se zavezuje, da bo v takem primeru izstavljal račune na podlagi sklenjen pogodbe po 
tem javnem naročilu za plačilo plina vsakemu uporabniku posebej glede na njegovo  porabo ,kar 
bodo pogodbeni stranki ustrezno uredili z asignacijo, cesijo, prevzemom dolga s strani 
uporabnika, prevzemom izpolnitve s strani uporabnika ali na drug pravno in računovodsko 
ustrezen način.  
 
 
2.4. Zavarovanje za resnost ponudbe. 

 
Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe v višini 10% ponujene cene in sicer 
3 izvode bianko menice z meničnimi izjavami. Zavarovanje mora veljati vsaj 90 dni po 
odpiranju ponudb. Zavarovanje zapade v korist naročnika v primerih določenih v tej razpisni 
dokumentaciji (priloga II.5.). 
 
V primeru vložitve zahtevka za revizijo mora ponudnik, na poziv naročnika, podaljšati rok 
veljavnosti ponudbe in rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe. V kolikor ponudnik tega 
ne stori v roku petih dni od dneva oddaje poziva naročnika, se šteje, da je ponudnik odstopil od 
ponudbe. 
 
Izbrani ponudnik mora v roku veljavnosti zavarovanja skleniti pogodbo in izročiti zavarovanje 
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.  
 
 
2.5. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti  v višini 10 % od pogodbene vrednosti in sicer 3 izvode bianko menice z 
meničnimi izjavami izpolnjeno skladno s priloženim obrazcem (priloga II.6.) najkasneje  v 

desetih dneh od sklenitve pogodbe vendar nikakor ne kasneje kot do prenehanja veljavnosti 
zavarovanja za resnost ponudbe. V kolikor ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti pri sklenitvi pogodbe oz. v določenem roku oz. četudi rok ni potekel do 
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prenehanja veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe, se šteje, da je ponudnik odstopil od 
sklenjene pogodbe, t.j. od javnega naročila, zato zapade zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Naročnik lahko uporabi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izbrani 
ponudnik ne izpolni določil iz pogodbe, če dela v nasprotju z določili razpisne in ponudbene 
dokumentacije, oziroma če ne upošteva navodil pooblaščene osebe naročnika. 
 
Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti vsaj 15 dni po 
poteku obdobja za katero se sklepa to javno naročilo. 
 
 
2.6. So-izvajalci, podizvajalci 
 
V ponudbi morajo biti navedeni morebitni so-izvajalci (skupna ponudba) ali podizvajalci za 
izvedbo predmetnega javnega naročila. V kolikor ponudnik nima morebitnih podizvajalcev mora 
v ponudbi podati izjavo, da bo vsa dela opravil sam. 
 
V primeru so-izvajalcev ali podizvajalcev mora biti navedeno jasno, kdo je glavni izvajalec. 
Glavni izvajalec mora voditi koordinacijo. 
 
V razmerju do podizvajalcev in kooperantov mora ponudnik upoštevati določbe Uredbe o 
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem 
naročanju. Ponudnik mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja 
sklenjene pogodbe s podizvajalci.  
 
 
2.8. Ogled na terenu 
 
Ogled bo opravljen le na podlagi zahteve ponudnika po predhodnem dogovoru. 
 
 
2.9.  Zaupnost podatkov 
 
Naročnik bo varoval zaupnost podatkov v skladu z 22 čl. ZJN-2. 
 
 
2.10.  Pojasnila 
 
Potencialni ponudniki, ki bodo zahtevali pojasnila, morajo svojo zahtevo podati naročniku 
pismeno na portal javnih naročil. 
Na zahteve za pojasnila ali druga vprašanja, ki ne bodo oddana naročniku na naveden način, 
naročnik ni dolžen odgovoriti. Zaprosilo za pojasnilo morajo ponudniki podati pravočasno 
najmanj pet dni pred potekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo pisni odgovor 
posredoval na portal javnih naročil v roku naslednjih treh delovnih dni, vključno z opisom 
vprašanja brez navedbe vira.  
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Oddaja ponudbe 
 
3.1 Ponudniki 
 
V skladu s četrtim odstavkoma 73. Člena ZJN-2 morajo ponudniki predložiti zapečateno kuverto 
s ponudbo, na kateri je na naslovni strani napisan naslov naročnika ter vidna oznaka »NE 
ODPIRAJ! Ponudba - za dobavo utekočinjenega naftnega plina«. 
Na hrbtni strani morata biti navedena ime-firma ponudnika in točen naslov-sedež ponudnika. Če 
predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti ovitki označeni po zaporedju in njihovo 
število navedeno. Ovitki morajo biti zapečateni ali zaprti tako, da je na odpiranju možno 
preveriti, da so zaprti tako, kot so bili predani. Namen te zahteve je, da se na javnem odpiranju, 
ob morebitni navzočnosti predstavnikov ponudnikov, preveri oziroma potrdi, da je ponudba 
takšna, kot je bila predložena naročniku (do poteka roka za oddajo ponudb), brez morebitnih 
sprememb, s čimer se zagotavlja transparentnost postopka javnega naročanja. Ta zahteva je za 
naročnika oziroma za postopek javnega naročanja bistvenega pomena. Ponudbe, ki ne bodo 
prispele pravočasno ali ne bodo opremljene tako, kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odpiral, 
in bodo kot nepravočasne oz. nepravilne izločene.  
 
Naročnik bo upošteval tiste pisne ponudbe, ki bodo predložene ali ki bodo po pošti prispele 
najkasneje do dne 17. 9. 2013 do 8.15 ure, na naslov naročnika. 
Ponudba mora veljati 90 dni po datumu odpiranja ponudb oziroma do objave izida tega 
javnega naročila ali drugačnega zaključka postopka javnega naročila.  
 
 

 Odpiranje ponudb 
 
4.1 Odpiranje ponudb in sporočanje odločitve o oddaji javnega naročila 
Naročnik bo odprl ponudbe predvidoma dne, 17. 9. 2013 ob 8.30 uri na sedežu Javnega zavoda 
Športni center Piran, Fazan 5, Lucija. Naročnik predvideva sprejeti odločitev o oddaji naročila v 
10 dneh od dneva odpiranja ponudb. Naročnik bo v 3 dneh od sprejete odločitve o oddaji 
naročila, vsem ponudnikom poslal odločitev o oddaji naročila. Šteje se, da naročnik hkrati s 
poslano odločitvijo o oddaji javnega naročila poziva izbranega ponudnika k podpisu pogodbe. 
 
4.2 Dodatno obrazložena odločitev 
 
Dodatno obrazloženo odločitev bo naročnik posredoval ponudniku le na podlagi zahteve 
ponudnika podane v skladu s 79. členom ZJN-2. 
 
4.3 Ponovitev razpisa 
 
Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega 
naročanja. Naročnik lahko v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne 
vse ponudbe. Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o 
izvedbi javnega naročila ob predhodnem soglasju svojega nadzornega organa odstopi od izvedbe 
javnega naročila iz razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima 
zagotovljenih sredstev. V teh primerih naročnik ni odškodninsko odgovoren oziroma ni 
odgovoren za povrnitev stroškov. 
 
Izbira ponudnika je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih 
stroškov, ki bi jih imel v zvezi z izdelavo svojih ponudb ali kasnejšimi pismenimi pojasnili. 
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Naročnik tudi ne odgovarja ponudniku za škodo, ki bi jo utrpel, ker ni bila sprejeta njegova 
ponudba. 
 
Vsak udeleženec v postopku nosi svoje stroške.  
 

 
Pogodba in podpis  

 
5.1 Sklenitev pogodbe 
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o oddaji javnega naročila. Tipsko 
pogodbo, ki je vsebovana v razpisni dokumentaciji, bo naročnik poslal izbranemu ponudniku 
najkasneje v roku trideset (30) dni od izdaje obvestila o oddaji naročila. 
 

Najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe vendar v vsakem primeru pred potekom 
veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe, mora izbrani ponudnik predložiti zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za resnost ponudbe preneha veljati po 
sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom in predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti.  

 
5.2. Pojmi v pogodbi 
Pojmi uporabljeni v pogodbi imajo naslednji pomen: 
Naročnik je pravna oseba, ki je z izvajalcem sklenila pogodbo o naročilu. 
Izvajalec je pravna ali fizična oseba, ki je na osnovi pogodbe in ostale ponudbene dokumentacije 
kot sestavnega dela te pogodbe sprejela obveznost za izpolnitev naročila. 
Uporabnik oz. uporabniki so Javni zavod Športni in mladinski center Piran, OŠ Lucija in, 
Vrtec Lucija in. 
Pooblaščena predstavnika sta pooblaščenca pogodbenih strank z nalogo, da rešujeta vse nastale 
probleme in tako omogočita nemoten potek naročila. Predstavnika nimata pravice spreminjati 
obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in njenih sestavnih delov. Pooblaščeni predstavnik naročnika 
ima pravico kontrolirati izpolnitve izvajalca, z upoštevanjem določil pogodbene in razpisne 
dokumentacije 
 
Obrazec pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji, mora biti izpolnjen, podpisan in 
žigosan na vsaki strani pogodbe. 
 
Ponudnik prevzema v izvajanje v razpisni dokumentaciji navedene izpolnitve s tem, da jih bo 
izvajal v skladu z veljavno zakonodajo, tehničnimi predpisi, standardi, pravili stroke in dobrimi 
običaji ter skrbnostjo dobrega strokovnjaka. Predmetni razpisni pogoji bodo sestavni del 
pogodbe o oddaji javnega naročila. 
 
5.3. Rok za izpolnitev 
Rok za izpolnitev je 24 ur od posameznega naročila za dobavo plina. Predviden rok prvega 
naročila dobave plina je 1.10.2013. Točen rok prvega naročila je odvisen od poteka postopka 
oddaje javnega naročila. Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za obdobje 1 leta. 
 
5.4. Plačilo 
Rok za plačilo 30. dan od dneva prejema posameznega računa s strani naročnika oziroma v 
primeru izstavitve računa uporabniku, s strani posameznega uporabnika  
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V primeru variantne ponudbe s postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama naročnik 
plačila dobavljenega plina ne bo izvedel dokler ne bodo odpravljene vse pomanjkljivosti iz 
zapisnika pregleda s strani izvajalca in naročnika in po zapisniški primopredaji del s strani 
izvajalca naročniku. 
 
 

Pravica do zahteve za revizijo postopka 
 
6.1 Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 
naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja 
naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega 
naročila. Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, 
zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZRPJN, ne 
določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za 
vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma 
priznanju sposobnosti. V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih 
z ZRPJN, se glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki 
ureja pravdni postopek.  
 
Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri 
naročniku. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku v dveh izvodih. Naročnik 
kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posreduje izbranemu ponudniku. S kopijo 
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo 
se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim 
potrdilom. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 
- naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 
- naziv naročnika,  
- javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila, 
- kršitve, 
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,  
- potrdilo o vplačilu takse na račun ministrstva, pristojnega za finance, 

 
če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo v odprtem postopku 3.500 evrov, 
 

Če se zahtevek za revizijo ne nanaša na ostala ravnanja oziroma odločitve naročnika (npr. 
odločitev o oddaji javnega naročila, izločitev posamezne ponudbe, zavrnitev vseh ponudb, 
ustavitev postopka javnega naročanja, kršitve v zvezi z vpogledom v ponudbe drugih 
ponudnikov) 2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe* 
za sklop ali javno naročilo z DDV (min. 500 EUR; max. 25.000 EUR;) Za zahtevke za revizijo, 
ki se vložijo pred odpiranjem ponudb, se taksa namesto od cene najugodnejše ponudbe odmeri 
od ocenjene vrednosti sklopa ali javnega naročila. 

Račun, v ta namen odprt pri ministrstvu, pristojnemu za finance, ima številko 01100-
1000358802 – izvrševanje proračuna RS. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati 
naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 
model 11 
P1: 16110 
P2: 7111290 
P3: 00000010 (zadnji dve številki pomenita oznako leta). 
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Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov, ki jih mora 
vlagatelj v zahtevku za revizijo navesti, nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek 
dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za 
dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za 
revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel 
neupravičeno, lahko v treh dneh od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko 
komisijo.  
 
Kopijo o dokazilu plačila takse mora vlagatelj zahtevka za revizijo predložiti naročniku..  
 
6.2 V primeru, da pride, zaradi vložitve zahtevka za revizijo, do ustavitve postopka, nobena 
stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo 
odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije. 
 
6.3 V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta 
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. 
 
6.4 V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na 
nepristranskost revizijske komisije. 
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II.1.   OBRAZEC PONUDBE 
 
Št ponudbe:…………………………….. 
 
Datum: ………………………………… 
 
PODATKI O PONUDNIKU: 
 

Ponudnik:…………………………………………………………………………………………. 

Sedež:…………………………………………………………………………………………….. 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe:…………………………………………………………... 

Kontaktna oseba:………………………………………………………………………………… 

Tel/fax številka:…………………………………………………………………………………... 

Matična številka:…………………………………………………………………………………. 

Ident. štev. za DDV:..…………………………………………………………………………….. 

Številka transakcijskega računa:…………………………………………………………………. 

 
Za naročnika:  
JAVNI ZAVOD, ŠPORTNI IN MLADINSKI CENTER PIRAN, Fazan 5 , 6320 Portorož 
 
Potem, ko smo pregledali razpisno dokumentacijo št.: 01/ 2013 s tem potrjujemo, da vam 
nudimo:  
 

DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA 
 
v skladu z navedeno razpisno dokumentacijo za znesek:  
ponudbena cena na enoto plina (EUR/Sm3) brez DDV na dan oddaje ponudbe in ves čas 
veljave ponudbe.  
 

__________________________________________________________ 
 

(ponudbena cena z besedami BREZ DDV ) 

V primeru, da bo naša ponudba sprejeta, prevzemamo, da bo naročilo izvedeno v skladu z 
razpisno dokumentacijo. 
Za pravilno izpolnitev pogodbe vam bomo v roku 10 dni od podpisa pogodbe dostavili 
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini (10 % bruto pogodbene vrednosti) 
v višini ………………………………………….……..... EUR.  
Soglašamo, da je veljavnost ponudbe 90 dni od dneva odpiranja ponudb in da nas zavezuje ter je 
lahko sprejeta kadarkoli pred iztekom navedenega roka. 
Izjavljamo, da nas ta ponudba zavezuje do objave izida tega javnega naročila oziroma 
drugačnega zaključka postopka javnega naročila. Zavezujemo se, da bomo na vaš poziv, 
podaljšali veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe in veljavnost ponudbe. 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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II.2.    OBRAZEC PREDRAČUNA  
 
 
I. cena na enoto plina (EUR/Sm3) brez DDV na 
dan oddaje ponudbe in ves čas veljave ponudbe.  
 

 

II. POPUST ………..…%  
 

III. PONUDBENA CENA S POPUSTOM 
 
 

IV.  DDV 20 %  
 
 

V. PONUDBENA CENA Z DDV  
 

 
 
Plačilni roki za zgoraj navedene zneske so v skladu z razpisno dokumentacijo. 
 
Priloga tega obrazca je splošno veljavni cenik dobavitelja za gospodinjstva na dan oddaje 
ponudbe, ki mora biti veljavni, pred datumom objave obvestila o tem naročilu.  
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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II.3 OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA RAZPISNE POGOJE 
 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
 
Štev.:_____________ 
 
Datum.:_____________ 
 
 
 
Zadeva:  I Z J A V A 
 
 
Kot ponudniki po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil št. JN11090/2013, z dne 
03.09.2013 izjavljamo, da sprejemamo vse pogoje razpisne dokumentacije za javno naročilo št. 
02/2013 za DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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II.4. OBRAZEC IZJAVE O POPRAVKU RAČUNSKIH  NAPAK 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
Štev.:____________________ 
 
Datum.:___________________ 
 
 
 
Zadeva:  I Z J A V A 
 
Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil št. 
JN11090/2013, z dne 03.09.2013 za javno naročilo št. 02/2013 za DOBAVO 
UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA izjavljamo, da na podlagi 78. člena ZJN-2 
soglašamo, da naročnik po javnem odpiranju ponudb popravi računske napake, ki bodo odkrite 
pri pregledu ponudbe. 
 
Naročnik bo popravil računske napake na naslednji način: 
- kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski izraženimi z besedami, 

bodo merodajni zneski, izraženi z besedami, 
- kjer obstaja razlika med cenami za enoto in skupnimi zneski, dobljeni z množenjem cen za 

enoto in količinami, bo merodajna cena za enoto, kot je navedena. 
 
Pri tem se količina in cena na enoto ne smeta spreminjati. 
 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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II.5. OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDB 
 

II.5.1. VZOREC MENIČNEGA BLANKETA 

 
II.5.2. VZOREC MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za resnost 
ponudbe 
 
____________________________________________________ ________________________________ 
(firma/ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje izjave in naloga) 
 
 

MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za resnost ponudbe 
 

I. MENIČNA IZJAVA 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil, štev.______________, z dne 
_____________, za:____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 
za potrebe naročnika ________________________________________ smo kot ponudnik 
___________________________________________________ dolžni za resnost svoje ponudbe na 
javnem razpisu, preskrbeti naročniku zavarovanje v višini _________________________ EUR (10% 
ponujene cene). 
 
Za zavarovanje vseh naših obveznosti v primeru: 
 
a) če kot ponudnik umaknemo ali spremenimo ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 
b) če kot ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju naše ponudbe: 
• ne izpolnimo ali zavrnemo sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, ali 
• ne predložimo ali zavrnemo predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 

skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
izročamo 3 kom (z besedo tri) bianko menice.  
 
S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika 
…………………………………………………..…………….: 
 
� da do višine ____________________ EUR (10% ponujene cene) izpolni posamezno bianko menico 

brez poprejšnjega obvestila;  
� da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki ob 

izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom; 
� da menico domicilira pri kateri koli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki vodi naš 

transakcijski račun. 
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II. NALOG ZA PLAČILO MENICE 
 
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika 
_____________________________________________________________________________________
___________________ 
 
� da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št. __________________, odprtem 

pri poslovni banki _________________, oziroma na našem transakcijskem računu pri kateri koli 
drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem računu pri banki 
__________ ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska. 

� S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da iz našega 
denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo predloži v plačilo 
naročnik _________________________________________________________________________ 
 

1. Izjavljamo, da naročniku __________________________________ menice ni treba protestirati, da se 
odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo naročniku 
______________________________________ poravnali vso nastalo škodo zaradi neizvršitve oz. 
nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki vodi naš transakcijski 
račun. 
 
2. Izjavljamo, da bom vsako menico, ki jo bo naročnik _______________________________________ 
izpolnil in uporabil za poplačilo v skladu s pooblastili iz 1. in 2. točke te izjave in naloga, nadomestili z 
novo bianko menico. 
 
3. Naročnik ______________________________________ mora menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj 
navedene namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega razpisa oziroma v 
kolikor do dne ________________________ niso menice vnovčene dne 
_____________________________. 
 
4. Menična izjava in nalog za plačilo menice so podpisani v treh enakih izvodih in se izročijo naročniku 
_____________________________________ . 
 
5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 138. in 139. členom Zakona o plačilnih storitvah in sistemih 

v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo: 
a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na podlagi 
domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne transakcije v 
breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z domicilirano 
menico, in 

b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme uporabnikovih 
denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu s 1. točko tega 
odstavka. 

 
Priloga: 3x menica  
 
 
Podpisnik: 
 

______________________________  
(ime in priimek) 
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II.6. IZJAVA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI 
 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
Štev.:__________________ 
 
Datum.:_________________ 
 
 
Zadeva:  I Z J A V A 
 
Kot ponudniki po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil JN11090/2013, z dne 
03.09.2013, za izbiro najugodnejšega ponudnika za DOBAVO UTEKOČINJENEGA 
NAFTNEGA PLINA izjavljamo, da bomo naročniku izročili 3 kom (z besedo tri) bianko 
menice in menične izjave z nalogom za plačilo menice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
v višini 10% bruto pogodbenega zneska v roku 10 dni od podpisa pogodbe. 
 
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo skladno s priloženim obrazcem II.6.a 
 
 
 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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II.6.a. OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH 
OBVEZNOSTI  
 
II.6.a.1. VZOREC MENIČNEGA BLANKETA 

 
II.6.a.2. VZOREC MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti 
 
______________________________________________ ______________________________ 
(firma/ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje izjave in naloga) 
 
MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti 
 
I. MENIČNA IZJAVA 
V skladu s pogodbo ____________________________ ( naziv pogodbe , številka pogodbe, 
datum...,) sklenjene med naročnikom ( naziv naročnika javnega naročila ) 
_________________________________________in __________________________________ 
(naziv izvajalca) za ___________________________________________________________ 
(predmet pogodbe) v vrednosti :___________________________ EUR, je izvajalec dolžan 
opraviti naslednje storitve:_________________________________________________ 
v skupni vrednosti _______________________EUR  
( z besedo ______________________________________), v roku _____________________( 
datum, dni, mesecev ) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 
 
Za zavarovanje vseh naših obveznosti v primeru, če kot izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne 
bomo izpolnili v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, pri čemer naša obveza velja tudi v 
primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje 
pogodbenim zahtevam. 
 
izročamo 3 kom (z besedo tri) bianko menice.  
 
S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika 
…………………………………………………..…………….: 
� da do višine ____________________ EUR (10% ponujene cene) izpolni posamezno bianko 

menico brez poprejšnjega obvestila;  
� da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, ki 

ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom; 
� da menico domicilira pri kateri koli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 

vodi naš transakcijski račun. 
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II. NALOG ZA PLAČILO MENICE 
 
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika 
_____________________________________________________________________________ 
 
� da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št. __________________, 

odprtem pri poslovni banki _________________, oziroma na našem transakcijskem računu 
pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če na navedenem transakcijskem 
računu pri banki __________ ni denarnih sredstev do višine meničnega zneska. 

� S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno banko s 
sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski račun, da 
iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako menico, ki jo 
predloži v plačilo naročnik _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

1. Izjavljamo, da naročniku __________________________________ menice ni treba 
protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo 
naročniku ______________________________________ poravnali vso nastalo škodo zaradi 
neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, ki 
vodi naš transakcijski račun. 
 
2. Izjavljamo, da bom vsako menico, ki jo bo naročnik _________________________________ 
izpolnil in uporabil za poplačilo v skladu s pooblastili iz 1. in 2. točke te izjave in naloga, 
nadomestili z novo bianko menico. 
 
3. Naročnik ______________________________________ mora menice, ki jih ne bo uporabil v 
zgoraj navedene namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj navedenega 
razpisa oziroma v kolikor do dne ________________________ niso menice vnovčene dne 
_____________________________. 
 
4. Menična izjava in nalog za plačilo menice so podpisani v treh enakih izvodih in se izročijo 
naročniku _____________________________________ . 
 
5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 138. in 139. členom Zakona o plačilnih storitvah in 
sistemih v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo: 
a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na 
podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne 
transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v skladu z 
domicilirano menico, in 

b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme 
uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v skladu 
s 1. točko tega odstavka. 

 
Priloga: 3x menica  
 
 
Podpisnik: 
 

______________________________  
(ime in priimek) 
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II.7. GARANCIJSKA IZJAVA Z NAVEDBO GARANCIJSKEGA ROKA IN POGOJEV 
GARANCIJE IZVEDBE DEL  
(v primeru variantne ponudbe s postavitvijo nadzemnega ali podzemnega plinohrama). 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
Štev.:_______________ 
 
Datum.:__________________ 
 
 
Zadeva:  I Z J A V A 
 
Kot ponudniki razpisanih del po javnem razpisu objavljenem na portalu javnih naročil št. 
JN11090/2013, z dne 03.09.2013 za DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA 
podajamo naslednje izjave: 
 
1. Jamčimo naročniku za solidnost izvedenih del 10 ( deset) let. 
2. Na dan primopredaje del (pred prenehanjem veljavnosti garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti ) bomo naročniku dostavili zavarovanje za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 10 % bruto vrednosti izvedenih del ( končna situacija). 

3. V garancijskem roku bomo na svoje stroške popraviti oz. odstraniti vse napake, ki niso 
nastale po krivdi naročnika. Ne glede na garancijski rok bomo popravili oz. povrnili vso 
škodo, ki bi nastala zaradi napak pri izvedbi obravnavanih del. 
V garancijskem obdobju na poziv naročnika bomo odpravili napake, kot sledi: 
a. napake, ki lahko vplivajo na motnje v uporabi ali onemogočajo uporabo  in/ali 

povzročajo škodo, takoj, 
b. napake, ki ne povzročajo motnje v uporabi, ali ne onemogočajo uporabo in/ali ne 

povzročajo škode, pa v tehnično najkrajšem času. 
4. V kolikor se ne odzovemo v garancijskem roku pozivu naročnika, da odstranimo nastale 

napake, ali če ne uspemo odpraviti napako oz. napake v zgoraj navedenih rokih, lahko 
naročnik prične odstranjevati napak kot je potrebno na naš riziko in stroške ter unovči 
predmetno zavarovanje. Navedene točke ne posegajo v upravičenja, ki jih ima naročnik na 
podlagi garancije in jamčevanja za stvarne napake po Obligacijskem zakoniku. 

 
Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku bo skladna s priloženim obrazcem II.7.a. 
 
 Ponudnik: 
 (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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II.7.a OBRAZEC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM 
ROKU  (v primeru variantne ponudbe s postavitvijo nadzemnega ali podzemnega 
plinohrama). 

 
II.7.a.1. VZOREC MENIČNEGA BLANKETA 

 
II.7.a.2. VZOREC MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za odpravo 
napak v garancijskem roku 
 

________________________________________     ____________________________ 
(firma/ime in sedež izdajatelja menice) (kraj in datum izdaje izjave in naloga) 
 
MENIČNA IZJAVA IN NALOG ZA PLAČILO MENICE – za odpravo napak v 
garancijskem roku 
 
I. MENIČNA IZJAVA 
V skladu s pogodbo……………………………………………………………………… (naziv 
pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med naročnikom 
………………………………. in izvajalcem 
……………………..……………………………………………………………… za izvedbo 
del/objekta ………………………………………. v vrednosti (z DDV) 
……………………………………………….… EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni 
primopredaji v garancijskem roku popraviti vse napake na objektu, ki niso nastala po krivdi 
naročnika, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.  
 
Za zavarovanje vseh naših obveznosti v primeru, če kot izvajalec v garancijskem roku 
oziroma v roku, ko velja to zavarovanje, ne bomo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz 
naslova garancijske obveznosti. 
 
izročamo 3 kom (z besedo tri) bianko menice.  
 
S podpisom te menične izjave pooblaščamo naročnika 
…………………………………………………..…………….: 
� da do višine ____________________ EUR (10% ponujene cene) izpolni posamezno 

bianko menico brez poprejšnjega obvestila;  
� da na menico vpiše klavzulo »brez protesta« in izpolni vse ostale sestavine bianko menice, 

ki ob izdaji niso bile izpolnjene, s poljubno dospelostjo in besedilom; 
� da menico domicilira pri kateri koli drugi poslovni banki s sedežem v Republiki Sloveniji, 

ki vodi naš transakcijski račun. 
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II. NALOG ZA PLAČILO MENICE 
 
S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo naročnika 
___________________________________________________________________________ 
 
� da menico unovči iz našega dobroimetja na transakcijskem računu št. 

__________________, odprtem pri poslovni banki _________________, oziroma na 
našem transakcijskem računu pri kateri koli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, če 
na navedenem transakcijskem računu pri banki __________ ni denarnih sredstev do višine 
meničnega zneska. 

� S podpisom tega naloga za plačilo menice nepreklicno pooblaščamo vsako poslovno 
banko s sedežem v Republiki Sloveniji, ki v času unovčenja menice vodi naš transakcijski 
račun, da iz našega denarnega dobroimetja na transakcijskem računu izplača vsako 
menico, ki jo predloži v plačilo naročnik _______________________________________ 
 

1. Izjavljamo, da naročniku __________________________________ menice ni treba 
protestirati, da se odrekamo vsem ugovorom proti meničnim plačilnim nalogom in da bomo 
naročniku ______________________________________ poravnali vso nastalo škodo zaradi 
neizvršitve oz. nepravilne izvršitve plačila menice, domicilirane pri kateri koli poslovni banki, 
ki vodi naš transakcijski račun. 
 
2. Izjavljamo, da bom vsako menico, ki jo bo naročnik 
_________________________________________izpolnil in uporabil za poplačilo v skladu s 
pooblastili iz 1. in 2. točke te izjave in naloga, nadomestili z novo bianko menico. 
 
3. Naročnik ______________________________________ mora menice, ki jih ne bo 
uporabil v zgoraj navedene namene, vrniti šele po poravnavi vseh naših obveznosti iz zgoraj 
navedenega razpisa oziroma v kolikor do dne ________________________ niso menice 
vnovčene dne _____________________________. 
 
4. Menična izjava in nalog za plačilo menice so podpisani v treh enakih izvodih in se izročijo 
naročniku _____________________________________ . 
 
5. Izjavljamo, da izročene menice v skladu z 138. in 139. členom Zakona o plačilnih storitvah 
in sistemih v primeru in pod pogoji določenimi v zakonu vsebujejo: 
a. nepreklicno pooblastilo uporabnika imetniku menice, ki je upravičen zahtevati plačilo na 
podlagi domicilirane menice v skladu z zakonom, ki ureja menico, da odredi izvršitev plačilne 
transakcije v breme plačnikovih sredstev pri plačnikovem ponudniku plačilnih storitev v 
skladu z domicilirano menico, in 

b. nepreklicno soglasje uporabnika svojemu ponudniku plačilnih storitev, da v breme 
uporabnikovih denarnih sredstev izvrši plačilno transakcijo, ki jo odredi imetnik menice v 
skladu s 1. točko tega odstavka. 

 
Priloga: 3x menica  
 
Podpisnik: 
 

______________________________ 

(ime in priimek) 
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III. POGOJI ZA SPOSOBNOST IN NAČIN DOKAZOVANJA IZPOLNJEVANJA 
POGOJEV 
 
 
a) Za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne ponudbe 
izpolnjevati naslednje POGOJE: 
 
 
(statusni pogoji) 
 
1. da ima registrirano oziroma v ustanovitvenem aktu vpisano dejavnost, ki je v zvezi s 
predmetom javnega naročila (41. člen ZJN-2). 
 
2. da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor je ponudnik pravna oseba, ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08 – popr. in Ur.l. RS, št. 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-
73/09-19, 56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18, 91/2011, 34/2012 Odl.US: U-I-24/10-12, 
50/2012-UPB2, 63/2013 Odl.US: U-I-134/11-16.): hudodelsko združevanje, sprejemanje 
podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril 
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter 
goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja (1. in 2. odstavek 42. člena ZJN-2) 
 
3. da ima veljavno licenco za dobavo, trgovanje, zastopanje in posredovanje na trgu s plinom. 
 
(ekonomsko-finančni pogoji) 
 
4. višina letnih prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih letih (2010, 2011, 2012) mora 
znašati v vsakem posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti, 
če ponudnik posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v posameznih 
preteklih poslovnih letih za katera je mogoče pridobiti take podatke najmanj trikratno 
ponujeno vrednost javnega naročila; 
 
5. da ponudnikov TRR v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran; 
 
6. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja 
 
7. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni 
postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. 
 
(tehnični pogoji) 
 
8. da je v zadnjih treh letnih dobavil vsako leto vsaj 5 kratno količino plina kot je predvidena 
v razpisu, 
 
9. da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni uvrščen v evidenco ponudnikov 
z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2; 
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b)Za izkazovanje izpolnjevanja zahtevanih pogojev mora ponudnik ponudbeni 
dokumentaciji priložiti naslednja DOKAZILA:  
 
Kot dokazilo za pogoje po točki 1: 
- izpis iz sodnega registra/poslovnega registra Slovenije in izpis iz ustanovitvenega 
akta/družbene pogodbe ali statuta, : za ponudnike s sedežem v RS si bo naročnik navedena 
dokazila pridobil sam, medtem ko morajo ponudniki s sedežem v tujini dokazilo predložiti k 
ponudbeni dokumentaciji, upoštevajoč določila II. točke, 2.1. te razpisne dokumentacije 
 
Kot dokazilo za pogoje po točki 2: 
- izjava ponudnika (izpolnjen in podpisan obrazec iz podpoglavja III.1.), 
- izjava zakonitega zastopnika ponudnika, v kolikor je ponudnik pravna oseba, da daje 
soglasje za pridobitev osebnih podatkov  - podatkov iz kazenske evidence (izpolnjen in 
podpisan obrazec iz podpoglavja III.2.) 
- ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, skladno z 
določilom II. točke, 2.1. te razpisne dokumentacije 
 
Kot dokazilo za pogoje po točki 3: 
- notarsko overjeno kopijo licence 
 
Kot dokazilo za pogoje po točki 4: 
- obrazec BON 1 za pravne osebe ali bilance stanja in izkaz uspeha za samostojne podjetnike, 
iz katerih je razvidno, da je izpolnjen zahtevani pogoj (iz tč. 4 pogojev) . 
 

•  v tabelo vpisati podatke prihodkov za pretekla tri leta  
Leto enota Celotni skupni prihodki 

2010 EUR  
2011 EUR  
2012 EUR  

 
Kot dokazilo za pogoje po točki 5: 
- BON 2 ali BON-3 za pravne osebe ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz katerega je  
  razvidno, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj (iz tč. 5 pogojev) 
 
Kot dokazilo za pogoj po točki 6: 
- izjava podizvajalca, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja (izpolnjen in podpisan obrazec III.3.) 
 
Kot dokazilo za pogoj po točki 7: 
- izjava ponudnika(izpolnjen in podpisan obrazec III.4.) 
 
Kot dokazilo za pogoje po točki 8: 

• v tabelo vpisati podatke dobavljenega plina za pretekla tri leta  
 

Leto enota Celotna količina dobavljenega plina 

2010 m3  
2011 m3  
2012 m3  
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Kot dokazilo za pogoje po točki 9: 
- izjava ponudnika(izpolnjen in podpisan obrazec III.5.) 
 
Zahtevani dokumenti (oz. potrdila) od 1. do 7 ne smejo biti starejši od 3 mesecev. Vsi 
navedeni roki/obdobja se računajo do datuma za oddajo ponudbe. Ponudbi morajo biti 
priloženi originali ali notarsko overjene fotokopije. Navedeno ne velja v primeru, da je v 
tej razpisni dokumentaciji ali v ZJN-2 določeno, da si podatke pridobi naročnik sam (2. 
odstavek 41. člena ZJN-2) 
 
Če ponudnik v svoji ponudbi, ne dokaže, da izpolnjuje zahtevane pogoje oz. v ponudbi 
ne priloži ali ne izpolni ustrezne listine oziroma ponudbe ne dopolni z dokazili na 
podlagi poziva naročnika v roku, ki ga določi naročnik, bo taka ponudba lahko 
zavrnjena kot nepravilna oz. kot nesprejemljiva, ponudnik pa bo lahko izločen iz 
nadaljnjega postopka, ne glede na siceršnjo vsebino ponudbe.  
 
V kolikor naročnik v postopku ugotovi, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil 
neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopanja in o 
tem obvestil Ministrstvo za finance. 
 
Izpolnjevanje pogojev za podizvajalce mora biti dokumentirano na isti način, kot se zahteva za 
ponudnika. 
 
Pogoje za usposobljenost določene v točkah: 4. in 8. lahko ponudnik zagotovi, v primeru, če 
jih sam ne izpolnjuje tudi kumulativno (skupno) s podizvajalci, kar pa ne velja za pogoj 
finančne sposobnosti pod točko 5. (da ponudnikov TRR v zadnjih šestih mesecih ni bil 
blokiran). Predmetni pogoj mora izpolnjevati tudi vsak podizvajalec.  
 
Ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev. Skupina mora predložiti pravni akt o skupni 
izvedbi naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila 
mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Pravni akt 
o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino izvajalcev, v primeru, 
da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla 
tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna sredstva zavarovanja. Ne 
glede na to pa tudi vsi drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
V primeru predložitve skupne ponudbe veljajo za priznanje usposobljenosti smiselno enake 
določbe, kot v primeru nastopanja s podizvajalci.  
 
V kolikor ponudnik spada med poslovne subjekte, s katerimi naročnik ne sme poslovati 
skladno z določili 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije in Komisija za 
preprečevanje korupcije naročniku ne bo dovolila, da bi posloval z navedenim 
ponudnikom, bo naročnik ponudbo zavrnil. 
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III.1.  OBRAZEC IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJA, DA PONUDNIK IN 
NJEGOV ZAKONITI ZASTOPNIK NI BIL PRAVNOMOČNO OBSOJEN ZA 
KAZNIVA DEJANJA IZ 1. ODSTAVKA 42. ČLENA ZJN-2 (glej poglavje III. Točka 
a.2.)  
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
Štev.:_________________ 
Datum.:_______________ 
 
 
 
 

I Z J A V A 
 

 
 
Ponudnik za namen dokazovanja pogoja iz III. poglavja (statusni pogoj) točka a.2., pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da ne mi ne naš zakoniti zastopnik nismo 
bili pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08 – popr. in Ur.l. RS, št. 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-
73/09-19, 56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18, 91/2011, 34/2012 Odl.US: U-I-24/10-12, 
50/2012-UPB2, 63/2013 Odl.US: U-I-134/11-16.): hudodelsko združevanje, sprejemanje 
podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno 
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril 
za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter 
goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja. 
 
 
 
 
 
 
 

Ponudnik: 
(žig in podpis pooblaščene 
osebe): 

 
 
 
OP: V primeru ponudbe skupine ponudnikov se obrazec izjave fotokopira za vsakega 
soponudnika. 



 29 

III.2. OBRAZEC SOGLASJA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA PONUDNIKA ZA 
PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV  - PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 
 
 
Ponudnik: 
 
 
Zakoniti zastopnik: 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
Štev.:__________________ 
Datum.:_________________ 
 
 
 

SOGLASJE 
 

 
Zakoniti zastopnik ponudnika soglašam, da naročnik na podlagi 6. odstavka 41. člena Zakona 
o javnem naročanju (ZJN-2) in določil razpisne dokumentacije za izbiro najugodnejšega 
ponudnika za DOBAVO UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA, pridobi osebne 
podatke – to je podatke o tem, ali sem bil pravnomočno obsojen  zaradi naslednjih kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 55/08, 66/08 – popr. in Ur.l. RS, 
št. 39/2009, 55/2009 Odl.US: U-I-73/09-19, 56/2011 Odl.US: U-I-262/10-18, 91/2011, 
34/2012 Odl.US: U-I-24/10-12, 50/2012-UPB2, 63/2013 Odl.US: U-I-134/11-16.): 
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali 
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih 
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 
pranje denarja. 
 
 
 
        Zakoniti zastopnik ponudnika 
        (ime in priimek in podpis) 
 
 
 
OP: V primeru ponudbe skupine ponudnikov se obrazec izjave fotokopira za vsakega 
soponudnika. 
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III.3.  OBRAZEC IZJAVE, DA IMA PONUDNIK PRAVOČASNO, PRAVILNO IN V 
CELOTI PORAVNANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV  
 
 
Podizvajalec: 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
 
Štev.:__________________ 
Datum.:__________________ 
 
 
 
 

I Z J A V A 
 

Podizvajalec ________________________________________ za namene dokazovanja 
pogoja iz III. poglavja točka a.6. pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da je 
imel ponudnik v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno, pravilno in v 
celoti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalca. 

 
 
 
Podizvajalec: 
(žig in podpis pooblaščene 
osebe): 

 
 
 
 
 
 
OP: V primeru, da ponudnik namerava delo opraviti sam brez podizvajalcev tega dokazila ni 
potrebno predložiti. 
V primeru več podizvajalce pa se obrazec izjave fotokopira za vsakega podizvajalca, ki bo 
sodeloval v izvedbi del po ponudbi ponudnika. 
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III.4.  OBRAZEC IZJAVE, DA ZOPER PONUDNIKA NI UVEDEN ALI ZAČET 
POSTOPEK PRISILNE PORAVNAVE, LIKVIDACIJE ALI STEČAJNI POSTOPEK 
ALI DA NI PRENEHAL POSLOVATI NA PODLAGI SODNE ALI DRUGE 
PRISILNE ODLOČBE. 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
 
Štev.:_________________ 
Datum.:____________________ 
 
 
 
 

I Z J A V A 
 
Ponudnik za namen dokazovanja pogoja iz III. poglavja (statusni pogoj) točka a.7., pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da zoper nas ni uveden ali začet postopek 
prisilne poravnave, likvidacije ali stečajni postopek ali da nismo prenehali poslovati na 
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe. 
 

 
 
 
 
 
Ponudnik: 
(žig in podpis pooblaščene 
osebe): 
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III.5.  OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK NA DAN, KO SE IZTEČE ROK ZA 
ODDAJO PONUDB, NI UVRŠČEN V EVIDENCO PONUDNIKOV Z NEGATIVNIMI 
REFERENCAMI IZ 77.A ČLENA ZJN-2; 
 
 
Ponudnik: 
 
 
 
Naročnik:  Športni in mladinski center Piran 
 
 
 
Štev.:____________________ 
Datum.:__________________ 
 
 
 
 

I Z J A V A 
 
Ponudnik za namen dokazovanja pogoja iz III. poglavja (statusni pogoj) točka a.9., pod 
materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da kot ponudnik na dan, ko se izteče rok za 
oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a 
člena ZJN-2; 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ponudnik: 
(žig in podpis pooblaščene 
osebe): 
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IV. MERILA 
 
 
Navedba, opis in ovrednotenje meril, ki bodo uporabljena pri izbiri najugodnejše 
ponudbe: 
 
Merilo za ocenitev ponudbe v predmetnem javnem naročilu je: 
najnižja cena na enoto plina (EUR/Sm3) brez DDV na dan oddaje ponudbe katera velja ves 
čas veljave ponudbe. 
 
 
 
Najugodnejša je ponudba, ki bo na podlagi navedenega merila dosegla največje število točk. 
 
Ponudba z najnižjo ponujeno ceno bo ovrednotena z 100 točkami, ponudba z najvišjo 
ponujeno ceno pa z 1 točko. Vse ostale ponudbe bodo razvrščene vmes z linearno 
interpolacijo. 
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V.   SPLOŠNI POGODBENI POGOJI 
 
1. Definicija 
1.1. V tej pogodbi se bodo sledeča določila interpretirala kot navedeno: 
 (a). "Pogodba" pomeni sporazum med naročnikom in izvajalcem z obojestransko 

določenimi pravnimi posledicami. 
Sestavni del pogodbe so: 

- razpisni pogoji in razpisna dokumentacija št. 02/2013, z avgusta 2013, s prilogami, 
- ponudba izbranega izvajalca, 
- posebni pogodbeni pogoji, 

  - pogodbeni pogoji, 
(b). "Pogodbena cena" pomeni ceno, ki je plačljiva izvajalcu po pogodbi za celotno in 

pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti; 
(c). "Blago" pomeni vso opremo in materiale, ki jih mora izvajalec dobaviti in vgraditi. 
(d). "Storitve" pomenijo dodatne storitve k dobavi blaga, kot transport, zavarovanje in 

katerakoli druga dodatna storitev kot montaža, nudenje tehnične pomoči, uvajanje in 
kakšne druge obveznosti, ki jih mora izvajalec izvršiti v okviru pogodbe; 

(e). "Gradbena dela" pomenijo izvajanje gradbenih del na obravnavanem objektu; 
(g). "Naročnik" pomeni osebo, ki naroča storitev, dobavo ali delo; 
(h). "Ponudnik - izvajalec" pomeni gospodarsko družbo ali samostojnega podjetnika ali 

drugo pravno osebo, ki izvaja dela po pogodbi, opravi storitev po pogodbi ali dobavi 
blago po pogodbi. 

 
 
 
2. Uporaba 
2.1. Pogodbeni pogoji se uporabljajo v kolikor niso nadomeščeni z določili drugih delov 

pogodbe. 
 
3. Dežela izvoza 
3.1. Vse blago, storitve in gradbena dela, ki bodo izvedene v okviru te pogodbe morajo 

imeti svoj izvor. 
3.2. V okviru tega člena pomeni izvor kraj, kjer se blago pridobiva, prideluje ali izdeluje, 

oziroma od koder se nudijo storitve in/ali gradbena dela. 
3.3. Izvor blaga, storitev in gradbenih del ni nujno istoveten z nacionalnostjo ponudnika. 
 
4. Upoštevanje pravilnikov in odredb 
4.1. Blago dobavljeno po pogodbi, storitve in gradbena dela morajo ustrezati veljavni 

zakonodaji države naročnika.  
 
5. Uporaba pogodbenih dokumentov in informacij 
5.1. Izvajalec ne bo, razen s predhodnim pismenim soglasjem naročnika, razkril pogodbo 

ali katero koli določilo pogodbe, specifikacij, plana, načrta, modela, vzorca ali 
informacij, ki mu jih je predal naročnik s tem v zvezi, kateri koli osebi razen osebam, 
ki so zaposlene pri izvajalcu pri pripravi pogodbe. Seznanitev take osebe mora biti 
zaupna in mora obsegati samo najnujnejše za potrebe priprave pogodbe. 

5.2.  Izvajalec ne bo brez naročnikovega predhodnega pismenega soglasja uporabil 
nobenega dokumenta ali informacije navedene v paragrafu 5.1. razen z namenom 
priprave pogodbe. 
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6. Intelektualne pravice  
6.1. Izvajalec bo zavaroval naročnika proti zahtevam tretjih oseb zaradi prekršitve patenta, 

blagovne znamke ali pravic iz tehnologije blaga in storitev, ki bi nastale z uporabo 
blaga ali katerega koli njegovega dela v naročnikovi deželi. 

 
7. Izvajalska garancija za dobro izvedbo posla 
7.1.  V roku deset dni od sklenitve pogodbe, mora predati zavarovanje naročniku v znesku, 

ki je specificiran v navodilih ponudnikom in posebnih pogodbenih pogojih. 
7.2. Izvajalska garancija mora biti plačljiva naročniku kot povrnitev za katero koli škodo, 

če izvajalec ne uspe izpolniti svojih obveznosti po pogodbi. 
7.3. Izvajalska garancija mora biti določena v valuti pogodbe in sicer v obliki, ki je 

določena v razpisni dokumentaciji. 
 
8. Pregledi in testi 
8.1. Naročnik ima pravico nadzora in/ali testiranja blaga, storitev in gradbenih del, da bi 

preveril ustreznost s pogodbo naročenih del, storitev ali blaga. Naročnik bo obvestil 
izvajalca pismeno o identiteti vsakega predstavnika najetega v te namene. 

8.2. Nadzori in testi s strani naročnika se vršijo na lokaciji obravnavanega objekta, oziroma 
kjer se dela ali storitve opravijo oziroma na kraju kamor je potrebno dostaviti 
dobavljeno blago. 
Nadzoru naročnika morajo biti dostopni projekti in proizvodni podatki brezplačno. 

8.3. V kolikor bi katerokoli pregledano ali atestirano blago in/ali gradbena dela ali storitve 
ne odgovarjalo specifikacijam, ga lahko naročnik zavrne in izvajalec bo brezplačno za 
naročnika ali nadomestil zavrnjeno blago, ali izvedel spremembe, ki so potrebne, da je 
zadoščeno zahtevam. 
Naročnik bo priznaval samo originalne ateste za dejansko vgrajene materiale in 
opremo na objektu. 

8.4. Ničesar v točki 8. ne more osvoboditi izvajalca katere koli garancije ali drugih 
obveznosti po tej pogodbi. 

 
9. Dobava, storitve, gradbena dela in dokumenti 
9.1. Dobava, blaga, storitve in gradbena dela morajo biti izvršena s strani izvajalca v 

skladu z določili navedenimi s strani naročnika v tehnični dokumentaciji in posebnih 
pogodbenih pogojih. 

 
10. Zavarovanje 
10.1. Blago, storitve in gradbena dela, ki so predmet pogodbe morajo biti v celoti 

zavarovane v eur. 
 
11. Transport 
11.1. Dobavitelj bo organiziral tak transport blaga tako, da bodo preprečene poškodbe med 

tranzitom na končno destinacijo in plačal vse pripadajoče stroške vključene v 
pogodbeno vrednost. 

 
12. Garancija izvedenih del 
12.1. Izvajalec garantira za izvedbo pogodbeno določenih del. 
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12.2. Izvajalec garantira, da je blago dobavljeno po pogodbi novo, neuporabljeno, 
najnovejše ali sedanji model in da vsebuje vse dosedanje izboljšave v načrtovanju in 
materialu, razen če ni drugače določeno v pogodbi. 
Izvajalec nadalje garantira, da je blago in gradbena dela po tej pogodbi brez napak, ki 
bi izhajale iz načrtovanja, materiala ali izdelave. 

12.3.  Izvajalec garantira, da bo obravnavani objekt, območje posega ter tangirane objekte, v 
primeru posedanja, vzdrževal na lastne stroške še najmanj v pogodbeno določenem 
roku. 

12.3. Ta garancija mora veljati 120 mesecev po tem, ko je objekt ali kateri koli del le tega 
bil predan naročniku. 

12.4. Naročnik bo takoj obvestil pismeno izvajalca o kateri koli zahtevi, ki izhaja iz te 
garancije. 

12.5. Po prejemu takega obvestila bo izvajalec odpravil napako ali nadomestil defektno 
blago ali del tega blaga brez stroškov za naročnika. 

12.6. V kolikor izvajalec, ki je bil obveščen ne uspe odpraviti napake oz. napak v normalnem 
času lahko naročnik prične z akcijo odstranitve, kot je potrebna na izvajalčev riziko in 
stroške in brez prejudica na katero koli pravico, ki bi jo lahko imel naročnik napram 
izvajalcu po pogodbi. 

 
13. Plačilo 
13.1. Način in pogoji plačila izvajalcu po pogodbi so specificirani v navodilih ponudnikom 

za izdelavo ponudb in posebnih pogodbenih pogojih. 
13.2. Zahteva izvajalca za plačilo mora biti v pismeni obliki (situacija), ki ustrezno opisuje 

dobavljeno primerno blago in izvršene storitve ter gradbena dela. 
Dokumenti morajo biti predani v skladu s točko 9., in po izpolnitvi drugih obveznosti, 
ki so navedene v pogodbi. 

13.3. Naročnik bo izvršil plačilo promptno v roku, določenem v pogodbi in sicer po predaji 
situacije in potrditvi le te s strani nadzornega organa naročnika. 

13.4. Valuta in valute v kateri bo plačilo izvršeno izvajalcu po tej pogodbi morajo biti 
navedeni v posebnih pogodbenih pogojih. 

 
14. Cene 
14.1. Cene, ki jih izvajalec zaračuna za dobavljeno blago, storitve in gradbena dela izvršene 

po pogodbi se ne smejo razlikovati od cen, ki so navedene v izvajalčevi ponudbi. 
 
15. Sprememba del 
15.1 Naročnik si pridržuje pravico spremeniti katerokoli postavko, njen obseg ali opis, 

skrčenje ali povečanje oziroma uvesti etapnost gradnje, v kolikor bi to bilo v interesu 
kvalitete projekta in/ali v skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi (zaradi sistema 
financiranja). 

15.2 Če kakšna takšna sprememba povzroči povečanje ali zmanjšanje stroškov ali čas 
potreben za izvedbo katerega koli dela celotnega obsega po pogodbi s strani izvajalca 
ne glede na to ali je spremenjen ali ni spremenjen z zahtevo, mora biti izvršena 
pravična prilagoditev pogodbene cene ali izvedbenega roka ali obojega in pogodba 
mora biti ustrezno dopolnjena. O kateri koli zahtevi s strani izvajalca za prilagoditev 
po tem členu se mora izjaviti v roku petnajst (15) dni potem ko je izvajalec prejel 
naročnikovo zahtevo za spremembo. V kolikor naročnik v 15 dneh ne prejme zahteve 
izvajalca za spremembo pogodbe, velja domneva, da izvajalec na naročnikovo zahtevo 
(15.1.) nima pripomb in (oz.) predloga za prilagoditev pogodbe po tej točki. 
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16. Pogodbena dopolnila 
16.1 Spremembe ali modifikacije določil pogodbe je mogoče izvršiti le s pismenim 

dopolnilom podpisanim s strani obeh strank. 
17. Podizvajalci 
17.1 Ponudnik bo vse svoje podizvajalce navedel v ponudbi. Taka navedba v njegovi 

ponudbi ne bo odvrnila ponudnika odgovornosti ali obligacij po pogodbi. 
Podizvajalske pogodbe morajo ustrezati določilom predpisov o javnih naročilih. 

 
18. Prenos 
18.1. Izvajalec ne bo prenašal svojih obveznosti, ki jih mora izvršiti po pogodbi, na druge 

podizvajalce, kot so predvideni v ponudbi, razen s pisnim dovoljenjem naročnika v 
celoti ali deloma. 

 
19. Zamude na izvedbi 
19.1 Dobava blaga in izvršitev storitev ter gradbenih del s strani izvajalca mora biti 

opravljena v skladu s časovnim planom potrjenim s strani naročnika. 
Neopravičena zamuda s strani izvajalca v izvajanju njegovih obveznosti bo povzročila 
izvajalcu vse ali katero koli od navedenih sankcij: zaplenitev njegove izvajalske 
garancije, zahtevo po odškodnini in/ali prekinitev pogodbe zaradi neizpolnitve 
obveznosti. 
Če izvajalec ali njegov podizvajalec(ci) kadarkoli med izvršitvijo pogodbe naleti na 
pogoje, ki mu preprečujejo pravočasno dostavo blaga, izvršitev storitev in/ali 
gradbenih del bo izvajalec takoj obvestil naročnika v pismeni obliki o dejstvih te 
zamude, njenem verjetnem trajanju in vzroku(kih). 
Takoj po prejemu izvajalčevega obvestila bo naročnik ocenil situacijo in lahko po 
svoji presoji podaljšal izvajalcu rok za izvedbo, pri čemer bo to podaljšanje 
ratificirano s strani obeh strank z dopolnilom k pogodbi. 

 
20. Odškodnina, pogodbena kazen 
20.1 Če izvajalec ne uspe izvesti pogodbenega dela ali ne opravi dobave v času, ki je 

naveden v pogodbi, lahko naročnik brez prejudiciranja drugih odškodnin po pogodbi 
odvzame od pogodbene cene kot odškodnino, vsoto ki je ekvivalentna 5 ‰ (promile) 
od pogodbene cene za vsak dan zamude do dejanske izvršitve, to je maksimalnega 
odvzema do 20 % (procentov) pogodbene cene. Če pogodbena kazen preseže 20 % od 
pogodbene vrednosti in če zato naročniku nastanejo dodatni stroški ali škoda, je 
upravičen od izvajalca zahtevati tudi povračilo škode. 
Potem ko je maksimum pogodbene kazni dosežen lahko naročnik smatra, da je 
pogodba prenehala veljati. 
Dobava blaga ali opravljanje storitev oz. dokončanje objekta pred rokom izvajalcu ne 
prinaša premije. 

20.2 Določbe točke 20.1 ne posegajo v določbe OZ o poslovni in neposlovni škodi. 
 
21. Razdor pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti 
21.1. Naročnik lahko brez prejudiciranja do drugih odškodnin, za razdor pogodbe, s pismenim 

obvestilom o napaki, ki ga pošlje izvajalcu, razdre pogodbo v celoti ali delno: 
(a) če izvajalec ne uspe izvesti pogodbena dela v času določenem s pogodbo ali s 

podaljšanji, ki mu jih je priznal naročnik v skladu s točko 19 ali 
(b)  če izvajalec ne uspe izpolniti katere koli druge obveznosti po pogodbi. 
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21.2. V slučaju, da naročnik razdre pogodbo v celoti ali delno, v skladu s točko 21.1., si 
lahko naročnik priskrbi po pogojih in na način, ki se mu zdi primeren drugega 
izvajalca in bo pri tem prvotni pogodbeni izvajalec odgovoren naročniku za vse 
nastale stroške. 

22. Višja sila in spremenjene okoliščine 
22.1. Ne glede na določila točke 19., 20. in 21., izvajalec ne bo podvržen zaplembi njegove 

izvajalske garancije, odškodnini ali prekinitvi pogodbe zaradi neizpolnitve obveznosti, 
če in v obsegu kot je zakasnitev v izvajanju ali drugih napakah pri izvršitvi njegovih 
obveznosti po pogodbi, rezultat dogodka višje sile. 

22.2. V tem členu višja sila pomeni dogodek, ki je izven kontrole izvajalca in ki ne obsega 
izvajalčevo krivdo ali malomarnost in ni predvidljiv. Tak dogodek so lahko vojne ali 
revolucije, požar, poplave, epidemije, karantenske omejitve in transportni embargo. V 
kolikor nastopi situacija višje sile, bo izvajalec takoj pismeno obvestil naročnika o teh 
pogojih in vzrokih zanje. Če ni drugih navodil s strani naročnika v pismeni obliki, bo 
izvajalec nadaljeval z izvajanjem svojih obveznosti po pogodbi, kot je normalno 
praktično in bo iskal vse normalne alternativne načine za izvajanje, ki ga ne ovira 
dogodek višje sile. 

22.3 Izvajalec se v naprej odpoveduje sklicevanju na spremenjene okoliščine, razen če to 
nasprotuje načelu vestnosti in poštenja. 

 
23. Prekinitev zaradi nesolventnosti 
23.1 Naročnik lahko kadarkoli prekine pogodbo s pismenim obvestilom izvajalcu, brez 

kompenzacije za izvajalca, v primeru uvedbe stečajnega postopka ali če postane 
kakorkoli nesolventen, pri čemer taka prekinitev ne prejudicira ali učinkuje na pravice 
ukrepov ali odškodnin, ki so nastale ali ki bodo nastale potem za naročnika. 

 
24. Odškodninska odgovornost v razmerju do tretjih 
24.1 Stranki se med seboj dogovorita, da ne glede na določbo OZ v razmerju do tretjih 

odškodninsko odgovarja iz naslova izvedbe del po tej pogodbi izvajalec. 
 
25. Reševanje sporov 
25.1 Naročnik in izvajalec bosta izvršila vsak napor, da bi prijateljsko rešila z direktnim in 

neformalnim pogajanjem kakršen koli nesporazum ali spor, ki bi nastal med njima v 
skladu s pogodbo. 
Če v času petnajst (15) dni po začetku takih neformalnih pogajanj, naročnik in 
izvajalec ne bosta sposobna prijateljsko rešiti pogodbenega spora, lahko katerakoli 
stran zahteva, da se spor prenese v reševanje v formalne mehanizme specificirane v 
posebnih pogodbenih pogojih. 

 
26. Veljavni jezik 
26.1 Pogodba mora biti napisana v jeziku ponudbe kot je navedeno s strani naročnika v 

"Navodilih ponudnikom". 
V skladu s točko 26. bo ta jezikovna verzija pogodbe veljala za njeno interpretiranje. 
Vsa korespondenca in ostali dokumenti, ki se nanašajo na pogodbo in ki so izmenjani 
med strankama morajo biti napisani v istem jeziku. 

 
27. Uporabljeni zakoni 
27.1 Pogodba mora biti interpretirana v skladu z zakoni naročnikove države. 
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28. Obvestilo 
28.1 Vsako obvestilo dano s strani ene stranke drugi v skladu s pogodbo mora biti 

poslano v pismeni obliki ali s telegramom (fax) in potrjeno v pismeni obliki na 
naslovu navedenim v ta namen v posebnih pogodbenih pogojih. 

Obvestilo bo veljavno, ko bo dostavljeno ali na efektivni datum obvestila, glede na to 
katero je kasneje. 

 
29. Takse in dajatve 
29.1 Izvajalec je popolnoma odgovoren za vse takse, dajatve, licenčnine, carine itd., ki 

nastanejo za obravnavano izvedbo (točka 2.3. poglavje II. Navodilo ponudnikom za 
izdelavo ponudb). 
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VI.   POSEBNI POGODBENI POGOJI 

 
1. Posebni pogodbeni pogoji, ki sledijo, dopolnjujejo splošne pogodbene pogoje. Kadarkoli je 
konflikt, prevladajo določila, ki so navedena tu nad tistimi v splošnih pogodbenih pogojih. 
Korespondenčna številka točke pogodbenih pogojev je navedena v oklepajih. 
 
2. Definicija (točka 1.) 
(a)  Naročnik je Javni Zavod Športni in mladinski center Piran; 
(b)  Izvajalec je ………….. 
(c) »Uporabnik« je  Javni zavod Športni in mladinski center Piran, OŠ Lucija in Vrtec 
Lucija 
 
3. Izvajalska garancija (točka 7.) 
Izvajalska garancija mora biti v višini 10% bruto pogodbene cene v času do izpolnitve 
pogodbene obveznosti in v kolikor je tako določeno v razpisni dokumentaciji v primerih, ki so 
tam določeni, 10% bruto pogodbene cene po kompletni izvedbi v času garancije. 
 
4. Pregledi in testi (točka 8.) 
Postopki pregleda in testov (nadzora) se bodo izvajali skladno z veljavno zakonodajo. 
 
5. Dobava, vgradnja, gradbena dela in dokumentacija (točka 9.) 
Za dobavo, vgradnjo in gradbenimi deli glej "Navodila ponudnikom" poglavje II. in tehnično 
dokumentacijo. 
Izvajalec je skladno z veljavno zakonodajo dolžan priskrbeti vsa potrdila o kakovosti 
dobavljenega in vgrajenega materiala. 
 
6. Plačilo (točka 13.) 
(a)  Plačilo 
Plačilo dela bo izvršeno v EUR po dobavi blaga, izvedbi del ali opravi storitev. Skladno s 
točko 5.4 poglavja II. "Navodil ponudnikom za izdelavo ponudb«, ponudniki lahko ponudijo 
tudi ugodnejše plačilne pogoje. 
Dokončen način plačila bo definiran v pogodbi. Naročnik ne nudi avansa. 
 
7. Popust na Ceno (točka 14.) 
Popust na ceno plačljive izvajalcu kot navedeno v pogodbi je fiksen in nespremenljiv za čas 
za katerega se sklepa ta pogodba. 
 
8. Reševanje spora (točka 25.) 
Mehanizem za reševanje sporov, ki se bo uporabil v skladu s (točko 25.) teh pogojev bo kot 
sledi: Pogodbeni stranki bosta vse spore poskušali reševati sporazumno po svojih 
pooblaščenih zastopnikih. Če ti v roku 15 dni ne rešijo spora lahko stranki nadaljujeta 
reševanje spora v ustreznih postopkih pred pristojnim sodiščem. 
 
9. Obvestila (točka 28.) 
Za vsa obvestila  je naslov naročnika in ponudnika-izvajalca sledeč: 
 
Naročnik:  Javni zavod Športni in mladinski center Piran, Fazan 5, 6320 Portorož 
 
Ponudnik-Izvajalec: 
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VII. VZOREC  POGODBE 
 
POGODBA  O  DOBAVI UTEKOČINJENEGA NAFTNEGA PLINA 
 
Ta pogodba je sklenjena med: 
 
NAROČNIKOM: Javni zavod Športni in mladinski center Piran 
Fazan 5, 6320 Portorož 
Ki ga zastopa direktor Matjaž Ukmar 
ID št. Za DDV: SI 37238221, davčni zavezanec po DDV 
Matična številka: 5915376 
 
in 
 
PONUDNIKOM- IZVAJALCEM: 
ki ga zastopa…………………………………………………………… 
Id. številka za DDV :…………………….., davčni zavezanec po DDV 
matična št:………………….. 
  

1. člen 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je kupec v skladu s 25. členom Zakona o javnem naročanju 
(Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 in 18/2011, 43/2012, 90/2012 in 
12/2013 v nadaljevanju: ZJN-2) na podlagi javnega naročila po odprtem postopku za 
»Dobavo utekočinjenega naftnega plina«, objavljen na portalu javnih naročil, datum objave 
dne 03.09.2013, pod številko objave JN11090/2013, izbral prodajalca za dobavo plina. 
 
Pogodbeni stranki še uvodoma ugotavljata, da je kupec v skladu z drugo in tretjo alinejo 
prvega odstavka 32. člena ter drugo in tretjo alinejo 32.d člena Energetskega zakona 
(Uradni list RS, št. 27/07, 70/08, 22/10, 37/11, 10/2012 in 94/2012) posebni odjemalec. 
 

2. člen 
Pomen izrazov 
 
V tej pogodbi imajo besede in izrazi isti pomen, kot je to določeno v Pogodbenih pogojih na 
katere se sklicuje ta pogodba in so njegov sestavni del 
 
Poleg navedenih se v tej pogodbi se uporabljajo naslednji izrazi in pomenijo: 
 
Plin – utekočinjen naftni plin Butan-Propan. 
 
Standardni kubični meter (Sm3) –  količina plina v volumnu enega kubičnega metra pri 
absolutnem tlaku 1,01325 bar in temperaturi 15o C. 
 
Spodnja kalorična vrednost  – količina toplote, ki nastane pri popolnem izgorevanju enega 
kubičnega metra plina ob pogoju, da se dimni plini ohladijo na izhodiščno temperaturo in 
vodne pare nahajajoče se v produktih izgorevanja ostanejo v plinastem stanju. Spodnja 
kalorična moč se izraža v kilojoulih (kJ) na standardni kubični meter kJ/Sm3. 
 
Tlak plina – razlika med absolutnim tlakom plina in atmosferskim tlakom, izražena v bar. 
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Pogodbeni dnevni odjem – je največji odjem po tej pogodbi, ki je zagotovljen z zakupljeno 
kapaciteto (zmogljivostjo) za kupca izraženo v Sm3/dan. 
 
Dan – časovno obdobje 24 zaporednih ur od 8. ure zjutraj kateregakoli dne do 8. ure zjutraj 
naslednjega dne. 
 
Mesec –  časovno obdobje od 8. ure zjutraj prvega dne v koledarskem mesecu do 8. ure zjutraj 
prvega dne naslednjega meseca. 
 
Leto – časovno obdobje od 8. ure zjutraj prvega dne koledarskega leta do 8. ure zjutraj prvega 
dne naslednjega leta. 
 
Obdobje – časovno obdobje, kot je določeno v točki 4.1. te pogodbe in je enako letu oz. 
navedenemu obdobju,  vključno z datumsko navedenimi dnevi. 
 
 

3. člen 
Predmet pogodbe 
 
Prodajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo dobavljal neodorirani plin na odjemnem mestu 
kotlovnica Športne dvorane Lucija kupec pa se obvezuje, da ga bo prevzemal na tem mestu in 
plačeval, vse na način in po pogojih, ki jih določa ta pogodba o dobavi plina (v nadaljevanju: 
pogodba), vsakokratnimi splošnimi pogoji prodajalca in pogoji, izhajajoči iz prodajalčeve 
ponudbe, št. ………….. z dne ………………, s katero se je prijavil na javno naročilo iz 1. 
člena te pogodbe.  
 

4. člen 
 

Količine plina ter drugi pogoji dobave in prevzema 
 
4.1 
Prodajalec se zavezuje, da bo v času trajanja te pogodbe dobavil minimalno naslednje okvirne 
količine plina, na zahtevo kupca pa tudi večje količine: 
 
Obdobje: Od 1.10.2013 do 30.9.2014. 
Pogodbena količine v Sm3: 22.000 
 
Kupec se zavezuje, da bo v obdobju kupil minimalno 70% navedenih količin v Sm3. 
 
Ne glede na mesto primopredaje plina iz 3. člena te pogodbe velja pravilo, da je prodajalec 
dobavil kupcu takšne količine plina, kot se izmerijo na merilnem mestu kupca.  
 
4.2 
Šteje se, da je prodajalec dobavil, kupec pa prevzel plin, ko je pretekel skozi merilne naprave 
kupca za ugotavljanje prevzetih količin plina. 
 
 
 
 
 

5. člen 
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Kvaliteta plina 
 
5.1 
Prodajalec mora kupcu dobavljati plin v skladu z lastnostmi, opredeljenimi v Prilogi 1 . 
  
5.2 
Kupec lahko brez posledic odstopi od pogodbenih količin, v kolikor prodajalec želi dobaviti 
plin z drugačnimi lastnostmi. Odstop od pogodbenih količin začne veljati, ko kupec poda 
pismeno obvestilo prodajalcu. Strokovni službi prodajalca in kupca z obojestranskim 
preizkusom ugotovita in potrdita, spremembe lastnosti plina. 

 
6. člen 

Cena plina  
 
6.1 
 
Pogodbena vrednost ocenjene razpisane količine plina z DDV, predpisanimi dajatvami in 
popustom (z vsemi ostalimi stroški) znaša na dan podpisa te pogodbe _______________ EUR 
(z besedo: ______________________ evrov in __/100). 
 
Pogodbena cena za enoto plina (z vsemi ostalimi stroški) na dan podpisa te pogodbe znaša 
_______ EUR/Sm3 (z besedo: _________________ EUR). 
 
V cenah iz prejšnjega odstavka je upoštevan davek, skladno z določili zakona o davku na 
dodano vrednost, predpisane dajatve ter popust. 
 
Cene plina po tej pogodbi za vsako dobavo bodo določene v EUR/ Sm3po splošno veljavnem 
ceniku dobavitelja za gospodinjstva na dan naročila. Dobavitelj oblikuje splošno veljavni 
cenik za gospodinjstva na podlagi spremembe cen na svetovnem trgu naftnih derivatov. O 
vsaki spremembi predmetnega cenika je dobavitelj dolžan predhodno pisno obvestiti 
naročnika. Na splošno veljavni cenik za gospodinjstva dobavitelj naročniku za ves čas trajanja 
te pogodbe odobri stalni enotni popust (na neto ceno), ki znaša ________ %. 
 
Naročnik lahko ob vsaki spremembi cene po prejemu predhodnega pisnega obvestila v 
kolikor se ne strinja z novo določeno ceno, odstopi od te pogodbe brez odpovednega roka in 
brez navajanja razlogov.  
 

7. člen 
Dostop do plinovodnega omrežja 

 
S podpisom te pogodbe kupec pooblašča prodajalca, da bo le-ta zanj za celotno obdobje 
trajanja pogodbe uredil dostop do plinovodnega omrežja pod vsakokrat veljavnimi pogoji 
dostopa. 
 
Prodajalec bo kupcu zagotovil dostop do plinovodnega omrežja pod enakimi pogoji kot bi jih 
kupec imel, če bi sam sklepal pogodbo o dostopu s operaterjem omrežja. Vsi stroški za dostop 
in uporabo plinovodnega omrežja so vključeni v ceni plina. 
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Kupec prodajalcu izrecno zagotavlja, da tehnične zmogljivosti priključka in soglasje 
operaterja omogočata dostop do omrežja in s tem potrebne prenosne zmogljivosti za 
izvrševanje te pogodbe.  

 
8. člen 

 
V primeru, da bo prodajalec plin dobavil preko nadzemnega ali podzemnega plinohrama ne 
veljajo določbe prejšnjega člena, temveč pogodbeni stranki skleneta najemno pogodbo za 
obdobje enega leta v obliki standardnega vzorca najemne pogodbe ter v skladu s splošnimi 
pogoji ponudnika za oddajo v najem, pri čemer so vsi stroški v zvezi s postavitvijo in 
odstranitvijo plinohrama po preteku veljave pogodbe, stroški rednega in investicijskega 
vzdrževanja kakor tudi vsi drugi stroški že zajeti v ceni plina.. 
 
S podpisom te pogodbe kupec pooblašča prodajalca, da bo le-ta zanj za celotno obdobje 
trajanja pogodbe uredil vsa pravna razmerje z lastnikom zemljišča, kjer bo postavil 
plinohrame, ter vsa potrebna upravna dovoljenja za postavitev plinohrama. 
 
 

9. člen 
Izdaja računov in plačevanje 

 
9.1 
Prodajalec se zavezuje izdati račun za prevzete količine od 1. do zadnjega dne v posameznem 
mesecu, najkasneje do 8. dne v tekočem mesecu za pretekli mesec. 
 
9.2 
Kupec bo vsakokratni mesečni znesek poravnal 30. dan od prejema računa na transakcijski 
račun prodajalca, št. …………………………………………….. 
V primeru zamude s plačilom bo kupec plačal prodajalcu zakonske zamudne obresti. 
9.3. 
Naročnik seznanja ponudnika, da bo lahko v proračunu ustanovitelja naročnika Občine Piran 
za leto 2014, ki zagotavlja sredstva za poslovanje naročnika (in s tem tudi za izpolnitev 
obveznosti, ki jih bo naročnik v primeru oddaje tega javnega naročila prevzel do 
najugodnejšega ponudnika), le ta namenila vsakemu uporabniku ločena sredstva za ogrevanje 
in se ta sredstva ne bodo več dodelila naročniku za vse uporabnike. V takem primeru bo vsak 
uporabnik samostojno plačeval porabo plina. V ta namen so v kotlovnici že vgrajeni števci. 
Ponudnik se zavezuje, da bo v takem primeru izstavljal račune na podlagi sklenjen pogodbe 
po tem javnem naročilu za plačilo plina vsakemu uporabniku posebej glede na njegovo  
porabo ,kar bodo pogodbeni stranki ustrezno uredili z asignacijo, cesijo, prevzemom dolga s 
strani uporabnika, prevzemom izpolnitve s strani uporabnika ali na drug pravno in 
računovodsko ustrezen način.  
   

10. člen 
 

Prodajalec bo naročniku dobavljal potrebne količine plina, kemičnih in fizikalnih lastnosti, ki 
so v skladu z v RS veljavnimi standardi. 
 
Prodajalec bo naročniku posredoval podatke o mesečnih merilnih vrednostih porabe plina v 
elektronski obliki za obdobje veljavnosti pogodbe. Merilne vrednosti bo Prodajalec 
posredoval naročniku do konca naslednjega meseca za pretekli mesec. 
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11. člen 
 

To pogodbo tvorijo in so njegovi sestavni deli naslednji dokumenti 
a.) ta pogodba; 
b.) razpisni pogoji  (javni razpis objavljen na portalu javnih naročil JN11090/2013, z dne 
03.09.2013, razpisna dokumentacija št.: 02/2013, z avgusta 2013) 
c.) ponudba izvajalca št……………… 
d.) posebni pogodbeni pogoji 
e.) splošni pogodbeni pogoji 
f) splošni pogoji prodajalca. 
 
Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo v primeru praznin, razlik 
in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem 
redu, naštetem zgoraj. 
 

12. člen 
Višja sila 

 
12.1 
Kot višja sila, poleg primerov, kot jih smiselno definira 153. člen Obligacijskega zakonika 
(Uradni list RS, št. 97/07), šteje tudi izredno zmanjšanje dobav plina do Slovenije, izredno 
povečanje porabe plina zaradi izjemno nizkih temperatur v Sloveniji in prekinitev ali omejitev 
dobave plina zaradi poškodb oziroma večjih tehničnih okvar na plinovodnem sistemu do 
Slovenije ali v Sloveniji, ki imajo za posledico zmanjšanje ali zaustavitev dobav pogodbenih 
količin plina.  
 
V primeru višje sile ali ukrepov državnih organov, ki imajo za posledico zmanjšanje ali 
ustavitev dobave plina, sme prodajalec dobaviti manjše količine plina, kot so določene s to 
pogodbo. 
 
V primeru nastopa višje sile je prodajalec dolžan nemudoma po telefonu in telefaksu obvestiti 
kupca. Na enak način je prodajalec dolžan obvestiti kupca o prenehanju višje sile. 
 
12.2 
Kupec je upravičen prevzemati manjše količine oziroma ne prevzemati plin v primeru nastopa 
višje sile kot jo smiselno definira 153. člen Obligacijskega zakonika.  

 
V primeru nastopa višje sile je kupec dolžan nemudoma po telefonu in nato telefaksu obvestiti 
prodajalca. Na isti način je kupec dolžan obvestiti prodajalca o prenehanju višje sile. 
 
12.3 
Višjo silo dokazuje pogodbena stranka, ki se nanjo sklicuje. 
 
12.4. 
Za čas trajanja višje sile sta pogodbeni stranki prosti obveznosti dobave oziroma prevzema 
plina in s tem povezane odškodninske odgovornosti. 
 
V primeru, da višja sila traja več kot 1 (en) mesec se pogodbeni stranki dogovorita o 
spremembi oziroma prilagoditvi pogodbe za dobavo plina.  
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13. člen 
Veljavnost in trajanje pogodbe 
 
13.1 
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki. Pogodba velja za obdobje 
01.10.2013 do 30.09.2014. 
 
Ne glede na navedeno ta pogodba ne stopi v veljavo, dokler izvajalec ne preda garancijo 
banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oz. sklene in predloži ustreznega zavarovanja. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka pogodbeni stranki pogodba medsebojno zavezuje z 
dnem podpisa. 
13.2 
Dobava plina po tej pogodbi prične 01. 10. 2013 ob 0.00 uri in se konča 30.09.2014 ob 24.00 
uri. 
 
13.3 
Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, vedno pa ob 
soglasju obeh pogodbenih strank, vendar le-te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-2 in 
OZ. 
 
13.4 
Kontaktna oseba naročnika je Matjaž Ukmar.   
Skrbnik pogodbe je Matjaž Ukmar.   
Kontaktna oseba s strani dobavitelja je_____________________________ . 

 
 
 
 

14. člen 
Protikorupcijska klavzula 
 
V kolikor bi v zvezi s to pogodba kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja vključno z naročnikom obljubil, ponudi 
ali dal kakšno nedovoljeno korist za:  
- pridobitev posla ali  
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 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, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; je ta nična. 
Izvajalec se zavezuje, da takih dejanj ne bo storil. 
 

15. člen 
Ostala določila 
 
15.1 
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana 
ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun prodajalca, predstavniku ali 
posredniku kupca ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali 
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dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod 
ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti 
ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, 
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu 
predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. 
 
15.2 
Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče v Kopru. 
 
15.3 
Pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po dva (2) izvoda. 
 
 
Št.: ……………..                                                 Št.:  
 
V ……………………, dne ………                     V ……………., dne ………………….. 
 
 
Prodajalec:                                                            Kupec: 
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TEHNIČNA DOKUMENTACIJA  
 
 
VIII. 1.  Lastnosti plina 
V kotlovnico Športne dvorane Lucija je potrebno dostaviti Uplinjen utekočinjen naftni plin 
Butan-Propan. Plin bo napajal 2 nizkotemperaturna kotla Viessmann 800 kW. 
 

 
Zakoniti zastopnik ponudnika 

        (ime in priimek in podpis) 


