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VSEBINA: 

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila sestavljajo: 

1.  Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe 

2.  Obrazec št. 1: Povzetek predračuna – rekapitulacija 

3.  Obrazec št. 1/1: Cenovna specifikacija (datoteka: Obrazec_1_1_Cenovna_specifikacija.xlsx) 

4.  Obrazec št. 2: ESPD v elektronski obliki (datoteka: ESPD_Dobava_delov_smucisca.xml) – za vse gospodarske subjekte 

5.  Obrazec št. 3: Soglasje podizvajalca (v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci in ti zahtevajo neposredna plačila) 

6.  Obrazec št. 4: Tehnične specifikacije 

7.  Obrazec št. 5: Vzorec okvirnega sporazuma 

8.  Obrazec št. 6: Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 

9.  Obrazec št. 7: Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb  

10.  Obrazec št. 8: Dogovor o oddaji skupne ponudbe (se predloži samo v primeru skupne ponudbe) 

11.  Obrazec št. 9: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe 

12.  Obrazec št. 10: Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe 

13.  Obrazec št. 11 in 11/1: Izjava ponudnika – vzorec (se ne zahteva ob predložitvi ponudb) 

14.  Obrazec št. 12: Ovojnica (za predložitev finančnega zavarovanja za resnost ponudbe) 
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1. NAROČNIK 

To javno naročilo izvaja Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju besedila: naročnik) v 

lastnem imenu in za svoj račun.  

 

Naročnik vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo 

javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija JN). 

2. OZNAKA IN PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Oznaka javnega naročila: SP-BLAGO-06/2019. 

Predmet javnega naročila: Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon. 

 

Predmet javnega naročila je razdeljen na naslednje sklope: 
̶ sklop št. 1: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 501LA (Prinoth Everest) 

̶ sklop št. 2: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 926LA (PB 300) /  CUMMINS QSL9 (PB 

400) 

̶ sklop št. 3: Originalni in neoriginalni nadomestni deli hidravličnih sklopov 

̶ sklop št. 4: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Prinoth 

̶ sklop št. 5: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Kässbohrer 

̶ sklop št. 6: Originalni in neoriginalni nadomestni deli električnih sklopov 

̶ sklop št. 7: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Prinoth 

̶ sklop št. 8: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Kässbohrer 

̶ sklop št. 9: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Prinoth 

̶ sklop št. 10: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Kässbohrer PB300/PB400 

̶ sklop št. 11: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Deli za vitle 

̶ sklop št. 12: Olja in maziva za žičniške naprave 

̶ sklop št. 13: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Doppelmayer 

̶ sklop št. 14: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Leitner/Poma 

̶ sklop št. 15: Ležaji (SKF ali FAG) 

̶ sklop št. 16: Elektromaterial za žičnice - Instalacijski material (odklopniki, varovalke, releji, tipke) 

̶ sklop št. 17: Elektromaterial za žičnice - Krmilniki, frekvenčniki, napajalniki, konektorji 

̶ sklop št. 18: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – LENKO 

̶ sklop št. 19: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – DEMACLENKO 

̶ sklop št. 20: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – SHERPA 

̶ sklop št. 21: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – TECHNOALPIN 

̶ sklop št. 22: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – Splošni material 

̶ sklop št. 23: Nadomestni deli za instalacije zasneževalnega sistema 

̶ sklop št. 24: Nadomestni deli za črpališča 

̶ sklop št. 25: Elektromaterial za zasneževanje – Instalacijski material 

̶ sklop št. 26: Elektromaterial za zasneževanje – Krmilniki, pogoni 

̶ sklop št. 27: Kabli 

̶ sklop št. 28: Nadomestni deli za razsvetljavo smučišč 

  

Podrobnejša specifikacija javnega naročila je razvidna iz tehničnih specifikacij, ki je sestavni del dokumentacije JN. Ponudniki 

morajo oddati ponudbo za celoten obseg javnega naročila (velja znotraj vsakega posameznega sklopa), naročnik delnih 

ponudb znotraj sklopa ne bo upošteval oziroma jih bo kot nedopustne izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega 

naročila. 
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Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z dokumentacijo JN in morajo izpolnjevati vse pogoje za ugotavljanje 

sposobnosti za sodelovanje v postopku javnega naročanja. 

 

Vsi stroški priprave in predložitve ponudbene dokumentacije bremenijo ponudnika. 

3. NAČIN ODDAJE JAVNEGA NAROČILA 

Za oddajo predmetnega javnega naročila se v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 

14/2018; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvede odprti postopek. 

 

Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb sklenil okvirni sporazum z več ponudniki  za obdobje dveh (2) let 

(za vsak posamezen sklop), ki bodo ponudili ekonomsko najugodnejšo ponudbo (ob izpolnjevanju vseh ostalih pogojev in 

zahtev iz dokumentacije JN). Število ponudnikov, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum (velja za vsak posamezen 

sklop) je razvidno iz Obrazca št. 4: Tehnične specifikacije, kjer so podrobneje naveden tudi ostale zahteve naročnika v zvezi s 

predmetnim javnim naročilom. 

4. ROK IN NAČIN PREDLOŽITVE PONUDBE 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s 

točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-

JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

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

uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb 

»Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z 

dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega 

zakonika
1
). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali 

spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 

 

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 kot je to določeno 

v obvestilu o naročilu, objavljenim na portalu javnih naročil . Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem 

sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. 

 

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN 

svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo 

ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.  

 

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

 

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12152. 

5. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB  

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na dan in na uro, kot je to določeno v e-JN in v 

obvestilu o naročilu objavljenim na portalu javnih naročil. 

 

                                                           
1 Obligacijski zakonik (Ur. l. RS, št. 97/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 64/2016 – odl. US in 20/2018 – OROZ631) 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=12152
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Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže 

podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga 

ponudnik naloži v sistem e-JN pod zavihek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku dveh (2) dni. 

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

odpiranju ponudb«.  

6. PRAVNA PODLAGA 

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno 

naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega naročila. 

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

7.1 DOSTOP DO DOKUMENTACIJE 

Dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh naročnika, na naslednji povezavi: 

http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/. 

 

Odkupnine za dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni. 

7.2 OBVESTILA IN POJASNILA V ZVEZI Z DOKUMENTACIJO 

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

portala javnih naročil. 

 

Naročnik bo zahtevo za pojasnilo dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z javnim naročilom štel kot 

pravočasno, v kolikor bo na portalu javnih naročil zastavljeno najkasneje do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o 

javnem naročilu objavljenim na portalu javnih naročil.  

 

Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo 

odgovarjal. Naročnik na komentarje ne bo odgovarjal. 

 

Naročnik sme v skladu z 67. členom ZJN-3 spremeniti ali dopolniti dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo 

naročnik izdal v obliki dodatkov k dokumentaciji. Vsak dodatek k dokumentaciji postane sestavni del dokumentacije. Kot del 

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

8. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

8.1 UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI ZA SODELOVANJE V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN DOKAZILA 

Ponudnik mora izpolnjevati vse v tej točki navedene pogoje.  

 

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, v skladu z 79. členom ZJN-3 

sprejel ESPD, ki predstavlja lastno izjavo, kot predhodni dokaz v zvezi s točkami 8.1.1 do 8.1.3 teh navodil.  

 

Gospodarski subjekt mora v obrazcu ESPD navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge 

informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov, ter v predmetnem obrazcu podati soglasje, da dokazila pridobi naročnik. 

 

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

predloži dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz točke 8.1.1 teh navodil in kot dokaz 

izpolnjevanja pogojev za sodelovanje iz točk 8.1.2 do 8.1.3 teh navodil. 

 

http://www.marprom.si/razpisi-in-objave/
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V kolikor ponudnik nima sedeža v Republiki Sloveniji in ne more pridobiti in predložiti zahtevnih dokumentov, ker država v 

kateri ima ponudnik svoj sedež ne izdaja takšnih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če pa ta v 

državi v kateri ima ponudnik svoj sedež ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim a li upravnim 

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

ponudnik sedež. 

 

Za skupne ponudbe in ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točki 10.2.1 (Skupna ponudba) in 10.2.2 (Ponudba s 

podizvajalci) teh navodil. 

8.1.1 Razlogi za izključitev 

1) Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega 

subjekta ali ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna 

sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse 

gospodarske subjekte v ponudbi. Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji v ponudbi priloži pooblastila za 

pridobitev podatkov iz kazenske evidence za vse gospodarske subjekte v ponudbi in za vse osebe, ki so člani upravnega, 

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

ali nadzor (Obrazec št. 9 in 10).  

 

Če pridobljeni podatki iz kazenske evidence ne bodo izražali stanja na dan, ki je določen za oddajo ponudb, bo naročnik 

ponudnika s sedežem v Republiki Sloveniji pozval k podaji pisne izjave (Obrazec št. 11 in 11/1), s katero oseba/ponudnik 

izkaže, da na dan, ki je bil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določen za dan oddaje ponudb, ni bila 

pravnomočno kaznovana za kazniva/o dejanja/e, navedeno v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

 

V kolikor ima gospodarski subjekt sedež v drugi državi članici ali ima ta oseba stalno prebivališče v drugi državi članici in 

lahko naročnik dokazilo iz te točke pridobi neposredno v bazi podatkov v drugi državi brezplačno z neposrednim 

dostopom do nacionalne baze podatkov, mora ESPD vsebovati tudi informacije, ki so potrebne za ta namen, zlasti 

spletni naslov baze podatkov, podatke za identifikacijo, če je to potrebno, pa tudi soglasje, da dobi dokazilo naročnik. V 

kolikor ESPD teh informacij ne bo vseboval bo naročnik štel, da dostop naročnika do posameznega potrdila iz te točke ni 

mogoč brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov te države in bo moral gospodarski subjekt 

predložiti potrdila iz kazenske evidence. 

 

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil na dan, ki je določen za oddajo ponudbe, ali če 

ti ne zajemajo vseh primerov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo (Obrazec št. 11 in 11/1). Če ta v državi, v kateri ima 

ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali 

upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, 

v kateri ima ponudnik sedež. 

 

Če pridobljeni podatki iz kazenske evidence ne bodo izražali stanja na dan, ki je določen za oddajo ponudb, bo naročnik 

ponudnika s sedežem v drugi državi članici oz. osebe s stalnim prebivališčem v drugi državi članici pozval k podaji lastne 

pisne zaprisežene izjave (Obrazec št. 11 in 11/1), s katero oseba/ponudnik izkaže, da na dan, ki je bil v dokumentaciji JN 

določen za dan oddaje ponudb, ni bila pravnomočno kaznovana za kazniva/o dejanja/e, navedeno v prvem odstavku 75. 

člena ZJN-3. Če ta v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež/stalno prebivališče, ni predvidena, pa lahko ponudnik da 

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

trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež/stalno prebivališče. 

 

2) Gospodarski subjekt mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti 

v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
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predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša 

petdeset evrov (50 EUR) ali več. Gospodarski subjekt mora imeti na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune 

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

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za 

socialno varnost«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

 

3) Gospodarski subjekt na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ne sme biti uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z 

negativnimi referencami iz a) točke 4. odstavka 75. člena ZJN-3. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

 

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

odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi 

prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub 

obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. 

 

DOKAZILA: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za vse gospodarske 

subjekte v ponudbi. 

 

Naročnik bo v skladu z 8. odstavkom 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil 

gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja za subjekt glede na storjena ali 

neizvedena dejanja v enem od položajev iz te točke navodil. 

8.1.2 Pogoji za sodelovanje glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti 

1) Gospodarski subjekt mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri 

ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga 

XI Direktive 2014/24/EU. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek A: Ustreznost, Vpis v ustrezen poklicni register ALI 

Vpis v poslovni register«) s strani vseh gospodarskih subjektov v ponudbi. 

 

ESPD mora vsebovati vse potrebne podatke, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega 

pogoja. V kolikor takšna preveritev ne bo mogoča, bo naročnik od ponudnika zahteval predložitev kopije vpisa v register. 

8.1.3 Drugi pogoji 

1) Ponudnik ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. 

RS, št. 69/2011-UPB2) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom. 

 

DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, Sklepne izjave«) za vse gospodarske subjekte v ponudbi. 

 

2) Ponudnik mora priložiti izjavo, da je v celoti seznanjen z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, njenimi 

popravki ter dopolnitvami in se z njeno vsebino strinja (vključno z določili vzorca pogodbe). 
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DOKAZILO: 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, Sklepne izjave«). 

9. MERILA 

Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika (za vsak posamezni sklop) za predmetno javno naročilo na podlagi merila, 

navedenih v nadaljevanju in izpolnjevanju zahtev iz dokumentacije JN. Naročnik bo ponudbe za posamezen sklop predmeta 

javnega naročila ovrednotil ločeno, na podlagi spodaj navedenih meril.      

Merilo: sklopi št. 1 – 28 

Naročnik bo za predmet javnega naročila v sklopih št. 1 – 28 izbral ponudbe, ki bodo vsebovale vse s to dokumentacijo JN 

določene zahteve naročnika in bodo najugodnejše glede na spodaj navedena merila. 

Za izbor ponudnikov v posameznem sklopu, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum (število ponudnikov, s katerimi bo 

naročnik sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop je razvidno iz Obrazca št. 4 – Tehnične specifikacije), bo uporabljeno 

merilo skupna ponudbena vrednost (v EUR brez DDV), za vsak posamezen sklop javnega naročila. 

 

V primeru, da bo več ponudnikov ponudilo enako skupno ponudbeno vrednost (v EUR brez DDV), bo naročnik za izbor 

najugodnejšega ponudnika opravil žreb. 

 

Protokol žreba: 

Na žrebanje bo naročnik povabil oba ponudnika oz. vse ponudnike, ki so ponudili enako skupno ponudbeno vrednost (v EUR 

brez DDV). Žrebanje bo potekalo tako, da bosta (bodo) ponudnika(-i) žrebala(-i) z vlečenjem številk, pri čemer bosta (bodo) 

ponudnika(-i) žrebala(-i) po vrstnem redu prispetja ponudb. Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo izvlekel številko 1. 

10. SESTAVLJANJE PONUDBE 

10.1 Predložitev dokumentov 

10.1.1 Dokazila o izpolnjevanju zahtev iz tehničnih specifikacij 

Predmet ponudbe mora izpolnjevati najmanj minimalne tehnične zahteve, navedene v tehnični specifikaciji, ki je sestavni del 

te dokumentacije in ponudnik mora predložiti dokazila o izpolnjevanju tehničnih specifikacij. 

10.1.2  Obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte 

Obrazec ESPD predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje 

pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Obrazec ESPD vključuje tudi uradno 

izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki dokazujejo neobstoj 

razlogov za izključitev oziroma izpolnjevanje pogojev za sodelovanje. 

 

Navedbe v ESPD in/ali dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. 

 

Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka: ESPD_Dobava_delov_smucisca.xml) uvozi na spletni strani Portala 

javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke. 

 

Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli vlogi sodelujejo v 

ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, podizvajalci in gospodarski subjekti, na katerih 

kapacitete se sklicuje ponudnik). 

 

http://www.enarocanje.si/_ESPD/
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Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj ESPD v razdelek »ESPD – ponudnik«, ESPD ostalih sodelujočih pa 

naloži v razdelek »ESPD – ostali sodelujoči«. Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži elektronsko podpisan ESPD v 

xml. obliki ali nepodpisan ESPD v xml. obliki, pri čemer se v slednjem primeru v skladu Splošnimi pogoji uporabe 

informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan.  

 

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

obliki podpisan xml.  

10.1.3 Obrazec št. 1/1: Cenovna specifikacija (datoteka: Obrazec_1_1_Cenovna_specifikacija.xlsx) 

Ponudnik mora v Obrazcu št. 1/1: Cenovna specifikacija ponujati vse ponudbene postavke (velja za posamezni sklop javnega 

naročila), ob upoštevanju tehničnih specifikacij, ki so del dokumentacije JN. Ponudnik izpolnjuje ponudbene postavke na dve 

(2) decimalni mesti – velja za vse sklope javnega naročila. 

 

Ponudnik mora izpolniti vse ponudbene postavke v Obrazcu št. 1/1: Cenovna specifikacija (velja za vsak posamezni sklop 

javnega naročila). V kolikor ponudnik cene v posamezno ponudbeno postavko ne vpiše, se šteje, da predmetne postavke ne 

ponuja in tako ne izpolnjuje vseh zahtev naročnika iz predmetne dokumentacije in bo naročnik ponudbo zavrni l kot 

nedopustno. 

 

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

 

Ponudnik ne sme spreminjati vsebine Obrazca št. 1/1: Cenovna specifikacija. 

 

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

druge stroške…) ter vse ostale stroške povezane z izvajanjem predmetnega javnega naročila. 

 

V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudb odkril očitne računske napake, bo ravnal v skladu s 7. 

odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen Obrazec št. 1: Povzetek predračuna – 

rekapitulacija v .pdf datoteki), ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, Obrazec št. 1/1: Cenovna specifikacija 

(datoteka: Obrazec_1_1_Cenovna_specifikacija.xlsx) pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med 

podatki v Povzetku predračuna (rekapitulaciji) – naloženim v razdelek »Predračun«, in cenovno specifikacijo – naloženo v 

razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v cenovni specifikaciji, naloženi v razdelku »Drugi dokumenti«. 

10.1.4 Zavarovanje za resnost ponudbe 

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice (v originalu) ter podpisana in 

žigosana bianco menica (v originalu), v višini 1.500,00 EUR za vsak posamezni sklop. Veljavnost finančnega zavarovanja: vsaj 

devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. Menična izjava se izdaja z vzorcem, ki je del dokumentacije JN. Predložitev 

finančnega zavarovanja za resnost ponudbe v nasprotju z določili te točke, bo pomenilo nedopustnost ponudbe. 

 

Zavarovanje za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti, v originalu, najpozneje do roka za oddajo ponudbe – 18. 9. 

2019 do 11:00 ure, na naslov: Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, v zaprti ovojnici s pripisom »Ne 

odpiraj! – finančno zavarovanje za resnost ponudbe« - ponudnik lahko uporabi za označitev ovojnice Obrazec št. 12 – 

Ovojnica. 

 

Naročnik bo zavarovanje za resnost ponudbe unovčil v naslednjih primerih, če: 

 bo ponudnik umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil ponudbo v času njene 

veljavnosti ali 
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 ponudnik na poziv naročnika ne bo podpisal okvirnega sporazuma ali 

 ponudnik ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s pogoji javnega naročila. 

10.1.5 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Za predmetno javno naročilo se ne zahteva predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

10.1.6 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

Za predmetno javno naročilo se ne zahteva predložitev zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

10.1.7 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 

Na poziv naročnika bo moral izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila, v roku osmih 

(8) dni od prejema poziva, posredovati podatke o: 

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

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

 

Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del VI: Zaključek, Sklepne izjave«). 

10.2 Druga določila za pripravo ponudbe 

10.2.1 Skupna ponudba 

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi 
zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in 
strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi 
poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali gradnje ali storitve, 
za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da 
bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, 
katerih zmogljivosti namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije in 
zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje pogojev. Če ponudnik uporab i 
zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, bo naročnik zahteval, da so 
ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih 
subjektov uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov. 

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik izpolnjevati vse pogoje, določene v točkah 

8.1.1, 8.1.2 in 8.1.3. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje navedenih 

pogojev, posamično. 

 

Pogoje, določene v točkah 8.1.3 lahko ponudniki izpolnjujejo kumulativno. Dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh 

pogojev, poda katerikoli ponudnik v skupni ponudbi. 

 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo izpolniti ESPD posamično in v njem navesti vse zahtevane podatke. 

 

Obrazec »Predračun« podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en obrazec, podpisan s strani vsaj enega 

izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi). Finančna zavarovanja lahko ponudniki predložijo na način, da jih predloži 

samo eden izmed skupnih ponudnikov ali vsak ponudnik posebej. V kolikor so predložena s strani vsakega izmed ponudnikov, 

mora biti seštevek vseh zneskov zavarovanj najmanj v višini zahtevanega zneska. 

 

V primeru skupne ponudbe naj pravne osebe v obrazcu »ESPD« navedejo vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. 

Ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo naročnik komuniciral do 

sprejema odločitve o naročilu, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse ponudnike, ki bodo 

sodelovali v skupni ponudbi. 
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V primeru skupne ponudbe morajo ponudniki predložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe (Obrazec št. 9). Ponudniki 

odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 

10.2.2 Ponudba s podizvajalci 

V primeru, da bo ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalci, mora v ESPD navesti vse predlagane podizvajalce. 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti tudi izpolnjene obrazce ESPD za vsakega podizvajalca, s katerim bo sodeloval pri naročilu. 

 

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev oziroma ne bo izpolnjeval ustreznih pogojev za sodelovanje iz 

točke 8.1 teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil in zahteval njegovo zamenjavo. 

 

Podizvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati pogoje pod točkami 8.1.1. 

 

Ponudnik mora za posameznega podizvajalca priložiti enaka dokazila za izpolnjevanje pogojev, določenih v prejšnjem stavku, 

kot jih mora priložiti zase, razen pri pogojih, kjer so že predvidena dokazila, ki jih mora podizvajalec predložiti. 

 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,  
 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,  
 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter  
 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Izbrani izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 

prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih 

obveznosti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev bo moral glavni 

izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega naknadno nominiranega podizvajalca, če:  

 zanj obstajajo razlogi za izključitev, kot so navedeni v poglavju 8.1 te dokumentacije ter zahteval zamenjavo,  

 bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del, 

 novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev v zvezi z oddajo javnega naročila.  

 

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje 

tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva 

neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora: 

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

izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

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

do ponudnika, 

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

 

Za tiste nominirane podizvajalce, ki neposrednih plačil ne bodo zahtevali, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu 

najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo 

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela. Če izvajalec ne ravna skladno s tem določilom, bo naročnik 

Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.  

 

Izbrani ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo naročila. 

10.2.3 Variantne ponudbe 

Variantne ponudbe niso dopuščene. 
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10.2.4 Jezik ponudbe 

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

razen priloge za dokazovanje izpolnjevanja tehničnih specifikacij, ki so lahko tudi v angleškem ali nemškem jeziku.  

10.2.5 Priprava in oddaja ponudbe v sistemu e-JN 

Ponudnik ponudbeno dokumentacijo odda na način, da po registraciji oziroma prijavi v sistem e-JN na naslovu: 

https://ejn.gov.si/eJN2 pri predmetnem javnem naročilu izbere opcijo »Sodeluj na javnem naročilu«, s čimer se odpre stran 

za pripravo ponudbe. Po vnosu podatkov in dokumentov, podatke in dokumentacijo shrani v sistemu in jo odda s 

kvalificiranim elektronskim podpisom. 

 

Podrobna navodila v zvezi z načinom priprave in oddaje ponudbe so navedena v Navodilih za uporabo e-JN, ki so del te 

dokumentacije in objavljena na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

10.2.6 Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. 

 

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

obdobje. 

10.2.7 Stroški ponudbe 

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

10.2.8 Protikorupcijsko določilo 

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

določene ponudbe, ali ki bi povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati oziroma ne bi bila izpolnjena. Vsakršno lobiranje v 

postopkih oddaje javnih naročil je prepovedano. 

10.2.9 Splošno 

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

ponudbi, resnični, in da priložena dokumentacija ustreza originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za 

vso škodo, ki mu je nastala. 

11. OBVESTILO O ODLOČITVI O ODDAJI NAROČILA 

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

objave na portalu javnih naročil. 

12. ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Naročnik lahko na podlagi 8. odstavka 90. člena ZJN-3 po sprejemu odločitve o oddaji naročila do sklenitve pogodbe odstopi 

od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima 

zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica 

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

ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila z izbranim ponudnikom nemogoča. V tem primeru bo naročnik v svoji 

odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pisno obvestil ponudnike. 

13. OKVIRNI SPORAZUM 

Podpisnik okvirnega sporazuma je Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor. 

 

https://ejn.gov.si/eJN2
https://ejn.gov.si/mojejn
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V skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2; v nadaljevanju 

besedila: ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali 

podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu kandidata, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih 

subjektih za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s kandidatom. Če 

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

okvirnega sporazuma. 

 

Izbrani ponudnik mora podpisati in vrniti naročniku okvirni sporazum v roku desetih (10) dni po prejemu s strani naročnika 

podpisanega okvirnega sporazuma.  

 

Okvirni sporazum se bo pred podpisom vsebinsko prilagodil glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, 

prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno. 

 

S podpisom ESPD ponudnik potrdi, da sprejema vsebino vzorca okvirnega sporazuma.  

14. PRAVNO VARSTVO 

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročila (Ur. l. RS, št. 43/2011, 63/2013 

in 60/2017; v nadaljevanju besedila: ZPVPJN), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je 

ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji 

ponudbe. 

 

Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega 

naročila, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji 

ponudbe ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vloži v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o 

dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 

dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. 

 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali dokumentacijo v zvezi z 

oddajo javnega naročila vplačati takso v znesku 4.000,00 EUR. 

 

Taksa se vplača na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. 

členom ZPVPJN, sklic 11 16110 – 7111290 – 00001619. 

 

Zahtevek za revizijo se vloži v dveh (2) izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za 

finance, sektor za javna naročila in koncesije. 

 

Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 

 

Podpisnik: 

Javno podjetje Marprom d.o.o. 

Damir Jurenec 

Po posamičnem pooblastilu  

direktorja št. 10/2017 

_________________________  
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OBRAZEC ŠT. 1: POVZETEK PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA 

 

 

Naziv ponudnika: 

 

Naslov ponudnika:  

 
 
Predmet javnega naročila: Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon 
 

Na podlagi javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil, pod številko objave JN005899/2019-B01 z dne  21. 8. 2019 in v dodatku 

k Uradnemu listu EU, pod številko objave 2019/S 161-395959 z dne 22. 8. 2019, se prijavljamo na javno naročilo in prilagamo našo 

ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

 
Ponudbo podajamo (ponudnik ustrezno označi): 

 samostojno 

 skupno ponudbo 

 s podizvajalci 

 s sklicevanjem na zmogljivosti drugih subjektov 

 
̶  sklop št. 1: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 501LA (Prinoth Everest) 

̶  sklop št. 2:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 926LA (PB 300) /  CUMMINS QSL9  

 (PB 400) 

̶  sklop št. 3:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli hidravličnih sklopov 

̶  sklop št. 4:  Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Prinoth 

̶  sklop št. 5:  Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Kässbohrer 

̶  sklop št. 6:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli električnih sklopov 

̶  sklop št. 7:  Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Prinoth 

̶  sklop št. 8:  Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Kässbohrer 

̶  sklop št. 9:  Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Prinoth 

̶  sklop št. 10:  Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Kässbohrer PB300/PB400 

̶  sklop št. 11:  Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Deli za vitle 

̶  sklop št. 12:  Olja in maziva za žičniške naprave 

̶  sklop št. 13:  Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Doppelmayer 

̶  sklop št. 14:  Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Leitner/Poma 

̶  sklop št. 15:  Ležaji (SKF ali FAG) 

̶  sklop št. 16:  Elektromaterial za žičnice - Instalacijski material (odklopniki, varovalke, releji, tipke) 

̶  sklop št. 17:  Elektromaterial za žičnice - Krmilniki, frekvenčniki, napajalniki, konektorji 

̶  sklop št. 18:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – LENKO 

̶  sklop št. 19:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – DEMACLENKO 
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̶  sklop št. 20:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – SHERPA 

̶  sklop št. 21:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – TECHNOALPIN 

̶  sklop št. 22:  Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – Splošni material 

̶  sklop št. 23:  Nadomestni deli za instalacije zasneževalnega sistema 

̶  sklop št. 24:  Nadomestni deli za črpališča 

̶  sklop št. 25:  Elektromaterial za zasneževanje – Instalacijski material 

̶  sklop št. 26:  Elektromaterial za zasneževanje – Krmilniki, pogoni 

̶  sklop št. 27:  Kabli 

̶  sklop št. 28:  Nadomestni deli za razsvetljavo smučišč 

 
 
Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 1: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 501LA (Prinoth Everest)« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 1 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F26 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 2: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 926LA (PB 300) /  CUMMINS QSL9 (PB 400)« pripravljeni realizirati po naslednji 

cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 2 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F35 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 3: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli hidravličnih sklopov« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 3 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F44 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 4: Originalni in 

neoriginalni ležaji in tesnila – Prinoth« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 4 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F61 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 5: Originalni in 

neoriginalni ležaji in tesnila – Kässbohrer« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 5 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F75 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 
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Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 6: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli električnih sklopov« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 6 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F90 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 7: Specifični originalni 

nadomestni deli teptalnih strojev – Prinoth« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 7 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F145 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 8: Specifični originalni 

nadomestni deli teptalnih strojev – Kässbohrer« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 8 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F173 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 9: Originalni in 

neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Prinoth« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 9 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F181 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 10: Originalni in 

neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Kässbohrer PB300/PB400« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni 

specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 10 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F189 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 11: Originalni in 

neoriginalni deli gosenic in vitel – Deli za vitle« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 11 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F193 v zavihku »Teptalni stroji«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 12: Olja in maziva za 

žičniške naprave« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 12 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F24 v zavihku »Žičniške naprave«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 
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Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 13: Originalni 

nadomestni deli žičniških naprav – Doppelmayer« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 13 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F40 v zavihku »Žičniške naprave«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 14: Originalni 

nadomestni deli žičniških naprav – Leitner/Poma« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 14 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F95 v zavihku »Žičniške naprave«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 15: Ležaji (SKF ali 

FAG)« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 15 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F110 v zavihku »Žičniške naprave«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 16: Elektromaterial za 

žičnice - Instalacijski material (odklopniki, varovalke, releji, tipke)« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 16 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F161 v zavihku »Žičniške naprave«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 17: Elektromaterial za 

žičnice - Krmilniki, frekvenčniki, napajalniki, konektorji« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 17 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F184 v zavihku »Žičniške naprave«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 18: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli za topove – LENKO« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 18 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F19 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 19: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli za topove – DEMACLENKO« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 19 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F36 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 20: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli za topove – SHERPA« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 20 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F46 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 
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Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 21: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli za topove – TECHNOALPIN« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 21 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F58 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 22: Originalni in 

neoriginalni nadomestni deli za topove – Splošni material« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 22 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F65 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 23: Nadomestni deli 

za instalacije zasneževalnega sistema« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 23 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F77 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 24: Nadomestni deli 

za črpališča« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 24 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F83 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 25: Elektromaterial za 

zasneževanje – Instalacijski material« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 25 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F99 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 26: Elektromaterial za 

zasneževanje – Krmilniki, pogoni« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 26 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F109 v zavihku »Zasneževanje«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 27: Kabli« pripravljeni 

realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 27 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F17 v zavihku »Ostalo«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 
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Izjavljamo, da smo javno naročilo »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon – sklop št. 28: Nadomestni deli 

za razsvetljavo smučišč« pripravljeni realizirati po naslednji cenovni specifikaciji: 

Skupna ponudbena vrednost za sklop št. 28 (v EUR brez DDV) 

(vrednost celice F38 v zavihku »Ostalo«, Obrazec 1/1: Cenovna specifikacija) 
      EUR/brez DDV 

 

 

PONUDBENI POGOJI: 

1. Veljavnost ponudbe: devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 
 
2. V končni ponudbeni ceni so vključeni vsi stroški, ki jih ima ponudnik z izvedbo predmetnega javnega naročila v posameznem sklopu. 
 
3. Rok plačila za opravljene storitve: trideset (30) dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa za opravljene dobave. 
 
4. Ponujene cene so fiksne za celotno trajanje okvirnega sporazuma (razen za sklop št. 27, kjer se opravi indeksiranje ponujene cene kot 

je navedeno v tehničnih zahtevah za sklop št. 27). 
 
5. Trajanje okvirnega sporazuma: štiriindvajset (24) mesecev. 
 
 
 
 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Ponudnik naloži Obrazec št. 1: Povzetek predračuna – rekapitulacija v sistem e-JN, v razdelek »Predračun«. 
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OBRAZEC ŠT. 1/1: CENOVNA SPECIFIKACIJA 

 

 

 

NAVODILO: 

 Ponudniki izpolnijo Obrazec št. 1/1: Predračun (datoteka: Obrazec_1_1_Cenovna_specifikacija.xlsx). Izpolnjen obrazec v .xlsx 
obliki naložijo v informacijskem sistemu e–JN v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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OBRAZEC ŠT. 2: ESPD OBRAZEC 

 

 

 

 
NAVODILO: 

 Gospodarski subjekt naročnikov obrazec ESPD (datoteka: ESPD_Dobava_delov_smucisca.xml) uvozi na spletni strani Portala 
javnih naročil/ESPD: http://www.enarocanje.si/ESPD/ in v njega neposredno vnese zahtevane podatke, skladno z določili točke 
10.1.2 dokumentacije JN (stran št. 10 in 11). 

 

 

 
  

http://www.enarocanje.si/ESPD/


 

Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor 

Matična št.: 3992071000, ID za DDV: SI 92859976 

Srg. 2011/22798 Okrožno sodišče v Mariboru 

Osnovni kapital: 800.000,00 EUR  

TRR: SI56 3000 0000 8995 913, T: + 386 59 180 481  

F: + 386 59 180 480, W: www.marprom.si, E: info@marprom.si 

24 

OBRAZEC ŠT. 3: SOGLASJE PODIZVAJALCA (za neposredna plačila) 

 

 

Naziv podizvajalca: 

 

Naslov podizvajalca: 

 
 
 

Na podlagi 4. alineje 2. odstavka 94. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju 

besedila: ZJN-3) zahtevamo, da bo naročnik za javno naročilo, katerega predmet je »Dobava nadomestnih delov in materiala 

za izvedbo smučarskih sezon« namesto ponudnika ______________________________ (vpiše se naziv ponudnika) 

poravnaval naše terjatve do ponudnika neposredno nam. 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe 

podizvajalca: 

   

 

 

 
NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, podpiše in žigosa, zgolj v primeru nastopa s podizvajalci (v nasprotnem primeru tega obrazca ni potrebno 
prilagati). 

 Ponudnik naloži Obrazec št. 3: Soglasje podizvajalca v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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OBRAZEC ŠT. 4: TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

Opis javnega naročila 
 

Predmet javnega naročila je dobava nadomestnih delov za teptalne stroje, žičniške naprave, sistem zasneževanja, kablov in 

ostalega materiala za smučišča. Javno naročilo je razdeljeno na osemindvajset (28) sklopov. Naročnik bo z izbranimi 

ponudniki sklenil okvirni sporazum, za obdobje dveh (2) let. Število ponudnikov s katerimi bo naročnik sklenil okvirni 

sporazum (velja za vsak posamezni sklop) je navedeno v spodnji tabeli. 

 

Naročnik je v dokumentaciji JN opredelil tisto blago, ki je zanj v tem trenutku objektivno ugotovljivo. Naročniku v času 

priprave dokumentacije JN niso znane vse potrebe, zato si pridržuje pravico, da bo poleg blaga, navedenega v dokumentaciji 

JN, naročal tudi druge vrste sorodnega blaga, glede na svoje vsakokratne potrebe in sicer po predhodnem odpiranju 

konkurence med strankami okvirnega sporazuma. 

 

Naročnik bo storitve nakupa in dobave blaga naročal sukcesivno, glede na dejanske potrebe. Naročnik se z okvirnim 

sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino blaga, saj ga po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. 

 

Povpraševanje za nakup in dobavo se bo izvajalo na način, določen v okvirnem sporazumu. Naročnik bo naročal blago po 

ponudbenem predračunu pri tistem ponudniku (velja za vsak posamezen sklop), ki bo izmed strank okvirnega sporazuma v 

ponudbenem predračunu ponudil najnižjo skupno vrednost za posamezni sklop (v EUR brez DDV). V primeru naročila  druge 

vrste blaga, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu za posamezen sklop bo naročnik odpiral konkurenco med ponudniki, 

katerim bo priznana usposobljenost in s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, na način, kot je določen v okvirnem 

sporazumu (velja za vsak posamezen sklop). 

 

Splošne zahteve glede dobavnih rokov in števila ponudnikov, s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum (velja za vsak 

posamezen sklop): 

 

Številka in naziv sklopa Dolžina dobavnega roka 

Število ponudnikov s 
katerimi bo naročnik 

sklenil okvirni 
sporazum 

Sklop št. 1: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje 
– Mercedes 501LA (Prinoth Everest) 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
3 

 

Sklop št. 2: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje 
– Mercedes 926LA (PB 300) /  CUMMINS QSL9 (PB 400) 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
3 

 

Sklop št. 3: Originalni in neoriginalni nadomestni deli 
hidravličnih sklopov 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
2 

 

Sklop št. 4: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Prinoth 
Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
3 

 

Sklop št. 5: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – 
Kässbohrer 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
3 
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Sklop št. 6: Originalni in neoriginalni nadomestni deli električnih 
sklopov 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
4 

 

Sklop št. 7: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih 
strojev – Prinoth 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
2 

 

Sklop št. 8: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih 
strojev – Kässbohrer 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
2 

 

Sklop št. 9: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – 
Gosenice in deli gosenic za Prinoth 

15 dni 3 

 

Sklop št. 10: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – 
Gosenice in deli gosenic za Kässbohrer PB300/PB400 

15 dni 3 

 

Sklop št. 11: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Deli 
za vitle 

7 dni 3 

 

Sklop št. 12: Olja in maziva za žičniške naprave 15 dni 4 

 

Sklop št. 13: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – 

Doppelmayer 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
1 

 

Sklop št. 14: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – 
Leitner/Poma 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
1 

 

Sklop št. 15: Ležaji (SKF ali FAG) 10 dni 1 

 

Sklop št. 16: Elektromaterial za žičnice - Instalacijski material 
(odklopniki, varovalke, releji, tipke) 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
3 

 

Sklop št. 17: Elektromaterial za žičnice - Krmilniki, frekvenčniki, 
napajalniki, konektorji 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 10 dni 
3 

 

Sklop št. 18: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove 
– LENKO 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 30 dni 
2 

 

Sklop št. 19: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove 
– DEMACLENKO 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 30 dni 
1 

 

Sklop št. 20: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove 
– SHERPA 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 30 dni 
1 

 

Sklop št. 21: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove 
– TECHNOALPIN 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 30 dni 
1 

 

Sklop št. 22: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove 
– Splošni material 

Ob okvari: 3 dni 

Vzdrževanje: 30 dni 
2 

 

Sklop št. 23: Nadomestni deli za instalacije zasneževalnega 
sistema 

60 dni 3 
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Sklop št. 24: Nadomestni deli za črpališča 90 dni 2 

 

Sklop št. 25: Elektromaterial za zasneževanje – Instalacijski 
material 

10 dni 4 

 

Sklop št. 26: Elektromaterial za zasneževanje – Krmilniki, pogoni 30 dni 2 

 

Sklop št. 27: Kabli 10 dni 2 

 

Sklop št. 28: Nadomestni deli za razsvetljavo smučišč  30 dni 2 

 

Dolžina garancijskega roka : vsaj dvanajst (12) mesecev od podpisa primopredajnega zapisnika (dobavnice). 

Posebna določila za določitev cene (velja za sklop št. 27: Kabli): 

 

Izračun vsakokratne ponudbene cene za nabavo kablov se bo izvedel po formuli, ki je navedena v nadaljevanju: 

 

PC = CE +(WAl x 
Al LME novi – Al LME bazni

1000
) + (WCu x 

Cu LME novi – Cu LME bazni

1000
) 

 

 

Kratice navedene v formuli imajo naslednji pomen: 

PC: drsna pogodbena cena (v EUR/m) 

CE: ponudbena cena (v EUR/m) 

WAl: količina aluminija v kablu (kg/m) 

WCu: količina bakra v kablu (kg/m) 

LME: London Metal Exchange (http://www.lme.com/) 

 
Al LME novi   povprečna vrednost cene aluminija treh mesecev (»Cash Seller & Settlement«) za predhodni mesec glede 

na mesec dobave objavljena na London-Metal-Exchange izražena v ameriških dolarjih za 1 tono pod oznako  

»LME Official Settlement Price = cash offer« (URL: http://www.lme.com/en-gb/metals/non-

ferrous/aluminium/) 

 

Al LME bazni  povprečna vrednost cene aluminija treh mesecev (»Cash Seller & Settlement«) za predhodni mesec glede 

na mesec roka za oddajo ponudb objavljena na London-Metal-Exchange izražena v ameriških dolarjih za 1 

tono pod oznako »LME Official Settlement Price = cash offer« 

 

Cu LME novi  povprečna vrednost cene bakra treh mesecev (»Cash Seller & Settlement«) za predhodni mesec glede na 

mesec dobave objavljena na London-Metal-Exchange izražena v ameriških dolarjih za 1 tono pod oznako  

»LME Official Settlement Price = cash offer« (URL: https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-

ferrous/Copper) 

http://www.lme.com/
http://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/aluminium/
http://www.lme.com/en-gb/metals/non-ferrous/aluminium/
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Copper
https://www.lme.com/en-GB/Metals/Non-ferrous/Copper
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Cu LME bazni  povprečna vrednost cene bakra treh mesecev (»Cash Seller & Settlement«) za predhodni mesec glede na 

mesec roka za oddajo ponudb objavljena na London-Metal-Exchange izražena v ameriških dolarjih za 1 tono 

pod oznako »LME Official Settlement Price = cash offer« 

 
EUR/USD menjalno razmerje na London-Metal-Exchange izražen v ameriških dolarjih za 1 euro (»LME    

 Aluminium/Copper Settlement Exchange Rates«). 

 

Po navedeni formuli se izračuna vsakokratna ponudbena cena za dobavo kablov in ne mora biti višja kot je opredeljena s 

parametri iz formule (ponudniki pa lahko podajo tudi nižjo ceno). 
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OBRAZEC ŠT. 5: VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

 

NAROČNIK: 

Javno podjetje MARPROM d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, ki ga zastopa Damir Jurenec, po posamičnem pooblastilu 

direktorja št. 10/2017 

Matična številka: 3992071000 

ID za DDV: SI 92859976 

 

in 

 

DOBAVITELJ: 

_______________________________________ 

Matična številka:_____________________________ 

ID za DDV: _____________________________ 

 

 

skleneta naslednji 

Okvirni sporazum za dobavo nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon 

št. JN–16/2019 – OS: sklop št.       

 

UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da: 

 je Javno podjetje Marprom d.o.o. (v nadaljevanju besedila: naročnik) na podlagi Zakona o javnem naročanju (Ur. l. 

RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvedlo javno naročilo po odprtem postopku za dobavo 

nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon, 

 je bilo javno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil (številka objave JN005899/2019-B01 z dne  21. 8. 2019) in v 

dodatku k Uradnemu listu EU (številka objave 2019/S 161-395959 z dne 22. 8. 2019), 

 je bila druga pogodbena stranka (v nadaljevanju besedila: dobavitelj) izbrana kot najugodnejši ponudnik za naslednje 

sklope: 

  sklop št. 1: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 501LA (Prinoth Everest), 

  sklop št. 2: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 926LA (PB 300) /  

CUMMINS QSL9 (PB 400), 

  sklop št. 3: Originalni in neoriginalni nadomestni deli hidravličnih sklopov, 

  sklop št. 4: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Prinoth, 

  sklop št. 5: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Kässbohrer, 

  sklop št. 6: Originalni in neoriginalni nadomestni deli električnih sklopov, 

  sklop št. 7: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Prinoth, 

  sklop št. 8: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Kässbohrer, 

  sklop št. 9: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Prinoth, 
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  sklop št. 10: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Kässbohrer 

PB300/PB400, 

  sklop št. 11: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Deli za vitle, 

  sklop št. 12: Olja in maziva za žičniške naprave, 

  sklop št. 13: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Doppelmayer, 

  sklop št. 14: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Leitner/Poma, 

  sklop št. 15: Ležaji (SKF ali FAG), 

  sklop št. 16: Elektromaterial za žičnice - Instalacijski material (odklopniki, varovalke, releji, tipke), 

  sklop št. 17: Elektromaterial za žičnice - Krmilniki, frekvenčniki, napajalniki, konektorji, 

  sklop št. 18: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – LENKO, 

  sklop št. 19: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – DEMACLENKO, 

  sklop št. 20: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – SHERPA, 

  sklop št. 21: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – TECHNOALPIN, 

  sklop št. 22: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – Splošni material, 

  sklop št. 23: Nadomestni deli za instalacije zasneževalnega sistema, 

  sklop št. 24: Nadomestni deli za črpališča, 

  sklop št. 25: Elektromaterial za zasneževanje – Instalacijski material, 

  sklop št. 26: Elektromaterial za zasneževanje – Krmilniki, pogoni, 

  sklop št. 27: Kabli, 

  sklop št. 28: Nadomestni deli za razsvetljavo smučišč, 

 sta ponudba izbranega dobavitelja in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju besedila: 

dokumentacija JN) sestavni del tega okvirnega sporazuma, 

 pogodbeni stranki sklepata ta okvirni sporazum za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila. 

 

2. člen 

 

Okvirni sporazum je sklenjen s podpisom obeh pogodbenih strank in se uporablja za obdobje dveh (2) let. 

PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 

3. člen 

 

Predmet javnega naročila je dobava nadomestnih delov za teptalne stroje, žičniške naprave, sistem zasneževanja, kablov in 

ostalega materiala za smučišča (v nadaljevanju besedila: blago). 

 

Naročnik bo storitve nakupa in dobave blaga naročal sukcesivno, glede na dejanske potrebe. Naročnik se z okvirnim 

sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino blaga, saj ga po obsegu in času ne more vnaprej natančno določiti. 

 

Naročnik je v dokumentaciji JN opredelil tisto blago, ki je zanj v tem trenutku objektivno ugotovljivo. Naročniku v času 

priprave dokumentacije JN niso znane vse potrebe, zato si pridržuje pravico, da bo poleg blaga, navedenega v dokumentaciji 

JN, naročal tudi druge vrste sorodnega blaga, glede na svoje vsakokratne potrebe in sicer po predhodnem odpiranju 

konkurence med strankami okvirnega sporazuma. 
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Naročnik in dobavitelj se izrecno dogovorita, da bo naročnik v obdobju veljavnosti tega okvirnega sporazuma kupoval tisto 

blago, ki jih bo dejansko potreboval in za katere bo imel zagotovljena finančna sredstva. 

 

4. člen 

 

Naročnik bo naročal blago po ponudbenem predračunu pri tistem ponudniku (velja za vsak posamezen sklop), ki bo izmed 

strank okvirnega sporazuma v ponudbenem predračunu ponudil najnižjo skupno vrednost za posamezni sklop (v EUR brez 

DDV). 

 

V primeru naročila druge vrste blaga, ki ni zajeto v ponudbenem predračunu za posamezen sklop bo naročnik odpiral 

konkurenco med ponudniki, katerim bo priznana usposobljenost in s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, na način, kot je 

določen v okvirnem sporazumu (velja za vsak posamezen sklop). 

CENA 

5. člen 

 

Ponudbena cena je oblikovana na podlagi predloženega predračuna za posamezen sklop in so fiksne za celotno trajanje 

okvirnega sporazuma, razen za sklop št. 27: kabli, ki se oblikuje na podlagi formule iz dokumentacije JN. 

 

Dobavitelj se s tem okvirnim sporazumom zavezuje, da je v ponudbeni ceni, upošteval vsa potrebna dela in storitve za 

izvedbo predmeta tega okvirnega sporazuma. V pogodbeno ceno so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki so 

potrebni za izvedbo predmeta naročila, vključno s stroški prevoza in špedicije ter vsemi ostalimi stroški (trošarine, 

zavarovanje, takse,…). 

 

Naročnik naknadno ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

 

V kolikor dobavitelj v določenih obdobjih prodaja blago, ki je predmet okvirnega sporazuma, po znižanih – akcijskih cenah, ki 

so ugodnejše od ponudbenih cen, mora naročnika o tem pisno seznaniti ter mu zagotoviti blago pod enakimi (akcijskimi) 

pogoji.  

KAKOVOST 

6. člen 

 

Dobavitelj zagotavlja, da bodo dobavljeni rezervni deli dokazljivo izdelani v kvaliteti izdelave in materialov za prvo vgradnjo. 

Dobavitelj zagotavlja, da bodo vsi rezervni deli novi in ne obnovljeni.  

 

V kolikor dobavitelj ne izpolnjuje zgoraj navedenih zahtev in dobavi rezervne dele, ki so slabše kakovosti, izdelave ali 

materialov, kot za prvo vgradnjo, lahko naročnik prekine okvirni sporazum.  

 

7. člen 

 

Naročnik lahko kadarkoli preveri kakovost dobavljenih rezervnih delov glede na razpisne pogoje. 

 

V kolikor rezultat kontrole pokaže, da dobavljeni rezervni deli ne izpolnjujejo zahtev iz dokumentacije JN, lahko naročnik 

razdre okvirni sporazum, dobavitelj pa mora naročniku povrniti vse stroške in škodo, ki izhajajo iz neizpolnjevanja zahtev iz 

tehnične dokumentacije. 
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ROK DOBAVE IN PREVZEM  

8. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje, da bo predmet okvirnega sporazuma dobavljal na lokacijo naročnika (fco. skladišče kupca Pohorska 

ulica 60, 2000 Maribor – razloženo) ali na lokacijo, ki jo stranki okvirnega sporazuma določita ob vsakokratnem naročilu.  

 

Dobava predmeta okvirnega sporazuma se bo izvajala sukcesivno, na osnovi sprotnih naročil naročnika.  

 

Rok dobave je določen na podlagi določil iz tehnične specifikacije dokumentacije JN (velja za vsak posamezni sklop). Naročila 

se oddajajo v elektronski obliki, pisno, po telefonu ali po faksu.  

 

V kolikor dobavitelj pri sprejemu naročila ugotovi, da posameznega rezervnega dela ne bo možno dobaviti v dogovorjenem 

roku, mora o tem nemudoma obvestiti naročnika in pri tem navesti vzroke zamude ter navesti pričakovan dobavni rok. O 

poteku izvedbe naročila bo dobavitelj sproti obveščal naročnika. 

 

V kolikor dobavitelj ne dobavi predmeta naročila v dogovorjenem roku, zamuda dobave pa ni posledica višje sile ali če 

dobavitelj naročnika ne obvesti o zamudi  dobave blaga in  ne navede pričakovanega dobavnega roka, lahko naročnik 

dobavitelju zaračuna pogodbeno kazen iz 18. člena tega okvirnega sporazuma ter nedobavljen material nabavi na prostem 

trgu, dobavitelj pa krije razliko v ceni do naslednje najugodnejše ponudbe, za kar mu izda naročnik račun. 

 

V kolikor dobavitelj v času veljavnosti okvirnega sporazuma več kot pet (5) krat krši dobavni rok, lahko naročnik odstopi od 

okvirnega sporazuma, dobavitelj pa je dolžan naročniku povrniti vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala. 

 

9. člen 

 

Ob vsaki posamezni dobavi mora dobavitelj izstaviti dobavnico, na kateri je razvidna cena posameznega predmeta naročila in 

količina. Količinski prevzem blaga se opravi takoj ob prevzemu s podpisom dobavnice obeh strank okvirnega sporazuma, 

kakovostni pa v roku sedmih (7) dni. V kolikor naročnik ob prevzemu blaga ugotovi, da se dejanske količine ne ujemajo z 

navedenimi količinami na dobavnici, naročnik s pripisom na dobavnici po vrsti in količini označi blago, ki ni bilo dobavljeno, 

kar s podpisom potrdi tudi pooblaščena oseba dobavitelja, ki je blago dobavila. 

 

10. člen 

 

V izjemnih primerih, ko dobavitelj ne more izpolniti dobavnih rokov iz 8. člena tega okvirnega sporazuma zaradi višje sile 

(npr.: naravne nesreče, nenormalne vremenske ujme, vojna, dokazljiva izguba pošiljke med transportom, poškodba med 

dobavo, ipd.), mora dobavitelj naročnika nemudoma pisno obvestiti o nezmožnosti pravočasne dobave predmeta naročila in 

pri tem tudi navesti vzroke zamude ter okvirni/pričakovani dejanski dobavni rok. Le v tem primeru naročnik ne bo izvajal 

sankcij proti dobavitelju po 18. členu tega okvirnega sporazuma. O poteku izvedbe naročila mora dobavitelj sproti obveščati 

naročnika. 
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ROK PLAČILA 

11. člen 

 

Naročnik bo račune za predmet javnega naročila poravnal na račun dobavitelja št. _____________________, odprt pri 

_______________________, oziroma na račun dobavitelja, ki je naveden na računu in sicer trideseti (30.) dan od dneva 

prejema pravilno izstavljenega računa, ki bo izstavljen najkasneje pet (5) dni po dobavi in uspešnem prevzemu predmeta 

okvirnega sporazuma. Blago je uspešno prevzeto z dnem podpisa prevzemnega zapisnika oz. dobavnice, v kolikor se ne 

reklamira kakovost dobavljenega blaga. Na računu mora biti napisana številka okvirnega sporazuma, številka sklopa na 

katerega se račun nanaša ter priložena kopija podpisanega prevzemnega zapisnika oz. dobavnice. Plačilni rok prične teči 

naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ki je po zakonu dela prost 

dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik.  

 

Stranki sta sporazumni, da mora naročnik v primeru zamude plačati zakonske zamudne obresti. 

GARANCIJSKI ROK IN REKLAMACIJE 

12. člen 

 

Dobavitelj se obvezuje za dobavljene rezervne dele zagotavljati najmanj dvanajst (12) mesečno garancijo. 

 

13. člen 

 

Za ugotovljene kakovostne napake in količinske primanjkljaje rezervnih delov je potrebno sestaviti reklamacijski zapisnik, 

katerega podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma. 

 

Dobavitelj se obvezuje kakovostne napake odpraviti v roku sedmih (7) dni na svoje stroške, potem ko ga naročnik pisno 

obvesti o nastali napaki oziroma neuporabnosti predmeta naročila. Če dobavitelj v roku sedmih (7) dni napake ne odpravi, je 

dolžan naročniku nadomestiti pokvarjen oziroma neuporaben predmet naročila z novim. 

 

14. člen 

 

Če dobavitelj v dogovorjenem času ne odpravi napake  oziroma ne reši reklamacije zaradi količinskih primanjkljajev ali se s 

naročnikom  ne dogovori za nov rok, lahko naročnik odpove okvirni sporazum, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja. 

PODIZVAJALCI  

15. člen 

 

Dobavitelj bo pogodbene dobave izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi
1
: 

1.  

2.  

 

1 
Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite 

zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni 
podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu. 
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Dobavitelj mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega 

odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje dobav in sicer najkasneje v 

petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni dobavitelj skupaj z obvestilom 

posredovati tudi naslednje podatke in dokumente: 

 ESPD obrazec podizvajalca, 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 

Ker bo dobavitelj pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, dobavitelj 

v skladu z določili ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani glavnega dobavitelja neposredno 

plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna 

podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.  

 

Dobavitelj se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil predhodno potrjene račune svojih podizvajalcev.  

 
Dobavitelj, za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam. 

SESTAVNI DELI IN RAZLAGA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

16. člen 

 

Stranki po okvirnem sporazumu ugotavljata, da so sestavni deli tega okvirnega sporazuma tudi: 

 dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, 

 ponudba dobavitelja št. __________ z dne _________, 

 priloge k ponudbi. 
 

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago 

volje pogodbenih strank najprej veljajo določila okvirnega sporazuma, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v 

tem členu. 

 

Pri razlagi okvirnega sporazuma je treba upoštevati skupni namen pogodbenih strank in pomen izrazov, kot so ga ti imeli v 

času sklenitve okvirnega sporazuma.  

 

Neveljavnost dela tega okvirnega sporazuma ali če se pojavi pravna praznina v tem okvirnem sporazumu, ne vpliva na 

veljavnost ostalih delov, razen če gre za takšen del okvirnega sporazuma, katerega neveljavnost ima za posledico, da skupni 

namen okvirnega sporazuma ni dosežen.  

 

Pogodbeni stranki se zavežeta, da namesto neveljavne določbe v okvirnem sporazumu ali za izpolnitev pravne praznine, 

skleneta za vnaprej veljavno določbo, ki še najbolj ustreza gospodarskemu namenu, ki sta ga pogodbeni stranki hoteli, če bi 

bili vedeli za neveljavnost določbe ali za pravno praznino. 

 

Ničesar v tem okvirnem sporazumu ni mogoče razumeti kot pravno podlago za ravnanje pogodbenih strank, ki bi bilo v 

nasprotju z veljavnimi predpisi, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

 

TEHNIČNA PODPORA 

17. člen 

 

Dobavitelj mora naročniku nuditi vso tehnično in strokovno pomoč v obliki svetovanja, če jo ta zahteva in sicer: 
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 če ima naročnik težave pri definiranju posameznih rezervnih delov/blaga pri naročanju, 

 če so za vgradnjo dobavljenega rezervnega dela/blaga potrebni posebni pogoji in znanja ob vgradnji, ki jih naročnik 
še nima. 

 
Stroški zgoraj navedenega svetovanja so vključeni v ponudbeno ceno. Prav tako mora dobavitelj naročniku sprotno obveščati 
o spremembah na rezervnih delih in eventualnih novih kataloških številkah rezervnih delov/blaga. 

POGODBENE KAZNI PO OKVIRNEM SPORAZUMU 

18. člen 

 

V primeru, da pride do prekoračitve dobavnega roka, ki ni posledica višje sile, je dogovorjena pogodbena kazen v višini enega 

odstotka (1 %) vrednosti neizvršenih dobav za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ deset 

odstotkov (10 %) vrednosti neizvršenih dobav.  

 

Naročnik bo uveljavljal pogodbeno kazen tako, da bo dobavitelju izstavil račun z zapadlostjo osem (8) dni po izstavitvi računa. 

 

V primeru, da bi se lahko, zaradi zamude dobavitelja, presegel odstotek deset odstotkov (10 %) pogodbene kazni, lahko 

naročnik odstopi od okvirnega sporazuma.  

 

Pravica do uveljavljanja pogodbene kazni je neodvisna od nastanka škode naročniku. V kolikor pa je naročniku nastala škoda 

zaradi zamude dobavitelja, pa je dolžan dobavitelj povrniti razliko med unovčeno pogodbeno kaznijo iz okvirnega sporazuma 

in dejansko nastalo škodo. 

VIŠJA SILA 

19. člen 

 

Medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank, izvirajočih iz tega okvirnega sporazuma, se ne izvajajo v času, ko katera 

od pogodbenih strank zaradi višje sile ne more izpolnjevati svojih obveznosti. 

 

Določba prvega odstavka tega člena nima vpliva na pravice, ki jih je pogodbena stranka pridobila pred nastopom dogodka 

višje sile, kakor tudi ne na obveznosti, ki bi jih morala izpolniti pred tem. 

 

O nastopu okoliščin, ki pomenijo višjo silo, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno obvestiti. Pisno obvestilo 

mora vsebovati podatke o nastopu in naravi dogodka ter njegovih potencialnih posledicah. 

 

Če za pogodbeno stranko nastopi nezmožnost izpolnjevanja obveznosti po tem okvirnem sporazumu zaradi dogodka višje 

sile, pa o tem ne obvesti druge pogodbene stranke, izgubi pravico, da bi uporabila višjo silo kot utemeljitev, opravičilo ali 

podlago za uveljavljanje drugih pravic, ki bi jih sicer imela zaradi dogodka višje sile.  

 

Nobena pogodbena stranka ne more uveljavljati zahtevkov, ki ji po tem okvirnem sporazumu ali po zakonu pripadajo zaradi 

kršitve druge pogodbene stranke, če je kršitev nastala zaradi višje sile. 

 

Če je zaradi višje sile začasno onemogočeno izvrševanje kakšne dolžnosti po tem okvirnem sporazumu, se rok za izvršitev 

ustrezno podaljša. 

 

Med trajanjem dogodka višje sile se bosta pogodbeni stranki po najboljših močeh trudili zmanjšati vso škodo, izgube, zamude 

ali motnje, ki izvirajo iz takega dogodka. 
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Ko preneha nezmožnost izpolnjevati obveznosti zaradi višje sile, pogodbeni stranki nadaljujeta z izpolnjevanjem medsebojnih 

pravic in obveznosti v skladu s tem okvirnim sporazumom. 

SPREMENJENE OKOLIŠČINE 

20. člen 

 

Če nastanejo po sklenitvi okvirnega sporazuma okoliščine, ki bistveno otežujejo izpolnjevanje obveznosti katere od 

pogodbenih strank in to v takšni meri, da bi bilo neupravičeno pogodbena tveganja prevaliti pretežno ali izključno le na eno 

od strank, ima druga stranka pravico zahtevati spremembo tega okvirnega sporazuma. 

 

O nastopu spremenjenih okoliščin iz prvega odstavka tega člena, se morata pogodbeni stranki nemudoma medsebojno 

obvestiti in se dogovoriti o izvajanju tega okvirnega sporazuma v spremenjenih okoliščinah. Obvestilo mora biti podprto z 

dokumentacijo, ki je v tem času na razpolago in ki opisuje naravo okoliščine, znesek stroškov, ki so nastali ali naj bi nastali v 

zvezi s spremenjeno okoliščino. Obvestilo mora biti kasneje dopolnjeno z dodatno dokumentacijo.  

 

Pogodbeni stranki se bosta, če je to potrebno, sestali, da bi se pogajali o potrebnih spremembah vsebine tega okvirnega 

sporazuma z namenom, da se vzpostavi pogodbeno ravnotežje zaradi nastopa spremenjene okoliščine. 

 

Za spremenjene okoliščine štejejo poleg (izvirnih) nacionalnih prepisov, tudi predpisi, posamični akti ali ukrepi drugih 

organov, ki pomenijo vključitev obveznih določb predpisov Evropske skupnosti v pravni red Republike Slovenije ali ki 

pomenijo izvrševanje neposredno uporabljivih pravil prava te skupnosti, ki izpolnjujejo pogoje za spremenjene okoliščine iz 

prejšnjega odstavka. 

SKRBNIK OKVIRNEGA SPORAZUMA 

21. člen 

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika:   

      , telefonska številka:      , e-pošta:      . 

 

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani dobavitelja: 

      , telefonska številka:      , e-pošta:       . 

ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA 

22. člen 

 

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti, navedenih s tem okvirnim sporazumom, ga bo naročnik pisno 

opozoril. Če dobavitelj ne upošteva pisnih opozoril naročnika, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma. O odstopu od 

okvirnega sporazuma naročnik pisno obvesti dobavitelja. 
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Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma tudi v naslednjih primerih: 

 če dobavitelj v času veljavnosti okvirnega sporazuma več kot petkrat (5x) krši dobavni rok, 

 če rezultat kontrole kakovosti rezervnih delov za pokaže, da dobavljeni rezervni deli/blago ne izpolnjujejo zahtev iz 
dokumentacije JN in 6. člena tega okvirnega sporazuma, 

 če dobavitelj v dogovorjenem času ne odpravi napake oz. ne reši reklamacije ali se z naročnikom ne dogovori za nov 
rok, 

 če so rezervni deli slabše kakovosti, izdelave ali materialov kot za prvo vgradnjo. 
 

Pogodbeni stranki se lahko sporazumno odločita o prenehanju tega okvirnega sporazuma, o čemer se sklene dogovor, v 

katerem mora biti naveden sporazumno določen datum prenehanja, podrobnejši pogoji oziroma razmerja, ki se na 

prenehanje tega okvirnega sporazuma nanašajo. 

KONČNE DOLOČBE 

23. člen 

 
Okvirni sporazum, pri katerem kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije oziroma pravni osebi iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da 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 organu ali organizaciji oziroma pravni osebi iz javnega sektorja 
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 
organizacije oziroma pravne osebe iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku; 

 je ničen. 
 

24. člen 

 
Med veljavnostjo okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja 
obligacijska razmerja in določila te pogodbe, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

 javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja, 

 v času oddaje javnega naročila je bil dobavitelj v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz 
postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja, 

 zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU 
ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano dobavitelju. 

 
25. člen 

 

Ta okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

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

socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali  

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

sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

o plačilom za delo,  

o delovnim časom,  

o počitki,  

o opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi 

z zaposlovanjem na črno  
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in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod 

pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev oziroma če 

dobavitelj nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja 

tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili tega okvirnega sporazuma v roku trideset (30) dni 

od seznanitve s kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve 

novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve novega okvirnega 

sporazuma bo naročnik obvestil dobavitelja. 

 

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

okvirni sporazum razvezan trideseti (30) dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

26. člen 

 

Pogodbeni stranki si bosta prizadevali morebitne spore, nastale pri izvrševanju tega okvirnega sporazuma, reševati 
sporazumno s pogajanji in s konstruktivnim dogovarjanjem, izhajajoč iz načela vestnosti in poštenja. 
 
Če do sporazumne rešitve spora ne pride, ali se katerakoli od pogodbenih strank pogajanjem izmika, je za vse morebitne 
spore in nesoglasja iz te pogodbe ali v zvezi z njo, stvarno pristojno sodišče v Mariboru. 
   

27. člen 

 
Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma in da bosta ravnali kot 
dobra gospodarja. 
 

28. člen 

 
Okvirni sporazum je sestavljen v  štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.  
 

 

V                              , dne   V Mariboru, dne 

   

Dobavitelj: 

 

 

Direktor(ica) 

 

 

 

 Naročnik: 

Javno podjetje MARPROM d.o.o. 

 

Damir Jurenec 

Po posamičnem pooblastilu  

direktorja št. 10/2017 

 

 

 

 

 

NAVODILO: 

 Ponudnikom obrazca št. 5: vzorec okvirnega sporazuma ni potrebno izpolnjevati in prilagati v sistem e-JN. Ponudnik s 

predložitvijo ESPD obrazca potrdi strinjanje z določbami okvirnega sporazuma.  
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OBRAZEC ŠT. 6: FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

 
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV MENICE 

Na podlagi javnega naročila »Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon«, po odprtem postopku, 

objavljenega na portalu javnih naročil (številka objave JN005899/2019-B01 z dne  21. 8. 2019) in v dodatku k Uradnemu listu 

EU (2019/S 161-395959 z dne 22. 8. 2019), izročamo Javnemu podjetju Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor bianco  

menico, na katerih je podpisana pooblaščena oseba za zastopanje: 

_________________________________  _____________________________ 
(priimek in ime)                                                                      (podpis pooblaščene osebe) 

 

Namen izdaje menice je zavarovanje resnosti ponudbe z veljavnostjo: devetdeset (90) dni od roka, določenega za oddajo 

ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 

Prejemnika teh menic pooblaščamo, da v primeru, da ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, da 
izbrani ponudnik v zahtevanem času ne sklene pogodbe, unovči izdane menice v naslednji vrednosti (ponudnik ustrezno 
označi glede na dejstvo, na kateri sklop se prijavlja): 
 

  1.500,00 EUR za sklop št. 1: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 501LA (Prinoth 

Everest), 

  1.500,00 EUR za sklop št. 2: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za motorje – Mercedes 926LA (PB 300) /  

CUMMINS QSL9 (PB 400), 

  1.500,00 EUR za sklop št. 3: Originalni in neoriginalni nadomestni deli hidravličnih sklopov, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 4: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Prinoth, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 5: Originalni in neoriginalni ležaji in tesnila – Kässbohrer, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 6: Originalni in neoriginalni nadomestni deli električnih sklopov, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 7: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Prinoth, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 8: Specifični originalni nadomestni deli teptalnih strojev – Kässbohrer, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 9: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Prinoth, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 10: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Gosenice in deli gosenic za Kässbohrer 

PB300/PB400, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 11: Originalni in neoriginalni deli gosenic in vitel – Deli za vitle, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 12: Olja in maziva za žičniške naprave, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 13: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Doppelmayer, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 14: Originalni nadomestni deli žičniških naprav – Leitner/Poma, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 15: Ležaji (SKF ali FAG), 

  1.500,00 EUR za sklop št. 16: Elektromaterial za žičnice - Instalacijski material (odklopniki, varovalke, releji, tipke), 

  1.500,00 EUR za sklop št. 17: Elektromaterial za žičnice - Krmilniki, frekvenčniki, napajalniki, konektorji, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 18: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – LENKO, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 19: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – DEMACLENKO, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 20: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – SHERPA, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 21: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – TECHNOALPIN, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 22: Originalni in neoriginalni nadomestni deli za topove – Splošni material, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 23: Nadomestni deli za instalacije zasneževalnega sistema, 
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  1.500,00 EUR za sklop št. 24: Nadomestni deli za črpališča, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 25: Elektromaterial za zasneževanje – Instalacijski material, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 26: Elektromaterial za zasneževanje – Krmilniki, pogoni, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 27: Kabli, 

  1.500,00 EUR za sklop št. 28: Nadomestni deli za razsvetljavo smučišč, 

 
ter da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni ter uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v zgoraj 
navedenem primeru. 
 
Izdajatelj menic pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da menico domicilira pri 
__________________________, ki vodi transakcijski račun izdajatelja številka _____________________________________ 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug račun izdajatelja menic, v katerega breme je možno poplačilo te menice v 
skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi. 
 
Izdajatelj menic se obvezuje, da bo pravočasno zagotovil ustrezno denarno kritje na zgoraj navedenem transakcijskem računu 
ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja menic. 
 
Predmetno pooblastilo se  šteje kot  nepreklicni nalog zgoraj navedeni banki ali katerikoli drugi osebi, ki vodi račun izdajatelja 
menic, za plačilo omenjene menice. 
 
Izdajatelj menice izrecno pooblašča Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 Maribor, da na menico vpiše 
klavzulo »brez protesta«. 
 
Izdajatelj menice izrecno soglaša, da velja pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe pooblaščenih 
podpisnikov izdajatelja. 
 

V_____________________, dne_________             

Izdajatelj menic: 

________________  

         
(podpis in žig ponudnika) 

 

Priloga: 1x bianco menica. 
 

NAVODILO: 

 Ponudnik pošlje izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev (v originalu) in podpisano ter 
žigosano bianco menico (v originalu) na naslov naročnika (skladno z določili točke 10.1.4 dokumentacije JN, stran št. 11). Za 
označitev lahko uporabi Obrazec št. 12: Ovojnica. 
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OBRAZEC ŠT. 7: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB 
 
Podatki o pravni osebi (ponudniku): 
 
Polno ime podjetja: 
 

Sedež podjetja: 
 

Občina sedeža podjetja: 
 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 
 

Matična številka podjetja: 
 

ID ZA DDV: 

 
V zvezi z javnim naročilom JN–16/2019 – Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon 
posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, 
vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 
družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 
   
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov: 
 

Št. Naziv Sedež 
Delež lastništva v 

% 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

….    

 
IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih 
družbenikov: 
 

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča 
Delež lastništva v 

% 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

…    
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IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim 
ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 
 

Št. Naziv Sedež Matična številka 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

….    

 
 
S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, 
ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali 
neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih 
podatkov. 
 
Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 
 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis zakonitega zastopnika 

ponudnika/podizvajalca: 

   

 

 

 
 

NAVODILO: 

 Ponudnikom obrazca št. 7 ni potrebno prilagati ob oddaji ponudbe. Predložitev obrazca št. 7 bo naročnik zahteval od ponudnika, s 
katerim bo sklenil okvirni sporazum za posamezni sklop za izvedbo predmetnega javnega naročila. 
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OBRAZEC ŠT. 8: DOGOVOR O ODDAJI SKUPNE PONUDBE 

 

 

Skupina ponudnikov mora podpisati in priložiti dogovor o oddaji skupne ponudbe, iz katerega bo nedvoumno razvidno 

naslednje: 

 

 imenovanje poslovodečega ponudnika pri izvedbi javnega naročila, 

 pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe, 

 izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z 

njimi v celoti soglašajo, 

 soglasje poslovodečega o možnosti neposrednega plačevanja izvajalcu v skupnem nastopu s strani naročnika, 

 navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno, 

 področje dela (obseg), ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in 

vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, 

 način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NAVODILO: 

 Dogovor o skupni oddaji ponudbe se priloži zgolj v primeru nastopa skupine ponudnikov (v nasprotnem primeru ga ni potrebno 

prilagati). 

 Ponudnik naloži podpisan in žigosan dogovor o oddaji skupne ponudbe v informacijski sistem e-JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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OBRAZEC ŠT. 9: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA PRAVNE OSEBE 

 

 

__________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 1, 2000 

Maribor, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN–16/2019 – Dobava 

nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 

evidence pravnih oseb. 

 

 

Naziv oziroma firma pravne osebe: 
 

Matična številka: 
 

Sedež podjetja: 

 

 

 

 

Kraj in datum: Žig: Podpis odgovorne osebe: 

   

 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Obrazec št. 9: pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni 
člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik 
sklicuje. 

 Ponudnik naloži obrazec št. 9: pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za pravne osebe v informacijski sistem e-
JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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OBRAZEC ŠT. 10: POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE ZA FIZIČNE OSEBE 

 

 

Spodaj podpisani __________________________ (ime in priimek) pooblaščam Javno podjetje Marprom d.o.o., Mlinska ulica 

1, 2000 Maribor, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako JN–16/2019 – 

Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz 

kazenske evidence za fizične osebe. 

 

IME IN PRIIMEK: 
 

EMŠO: 
 

NASLOV STALNEGA PREBIVALIŠČA: 
 

DRŽAVLJANSTVO: 
 

 

 

Kraj in datum:  Podpis vlagatelja: 

   

 

 

 

 

 

NAVODILO: 

 Ta obrazec se izpolni, žigosa in podpiše. 

 Obrazec št. 10: pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe morajo izpolniti gospodarski subjekti in 
osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo 
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem. Obrazec morajo izpolniti vsi ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru 
skupne ponudbe in nominirani podizvajalci ter subjekti, na katere zmogljivosti se ponudnik sklicuje. 

 Ponudnik naloži obrazec št. 10: pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične osebe v informacijski sistem e-
JN, v razdelek »Drugi dokumenti«. 
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OBRAZEC ŠT. 11: IZJAVA ZA PRAVNO OSEBO (VZOREC) 

Naročnik 
Javno podjetje Marprom d.o.o. 

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor 

Oznaka javnega naročila JN–16/2019 

Predmet javnega naročila Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon 

Podatki o osebi ponudnika, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta ali osebe, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor 

Naziv ponudnika: 
 

Naslov ponudnika: 
 

Matična številka: 
 

 

______________________ (naziv ponudnika), ki ga zastopa___________________________ (ime in priimek) pod kazensko in 

materialno odgovornostjo izjavljam, da mi na dan, ki je določen za oddajo ponudb ________________ ni bila izrečena 

pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 

91/2015 in 14/2018). 

Prav tako izpolnjujemo obvezne dajatve ali druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo 

oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave ne znaša petdeset evrov (50 EUR) ali več 

in imamo na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 

zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe. 

Na dan, določen za oddajo ponudbe nismo uvrščeni v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 

V zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb in na dan, določen za oddajo ponudbe nam s pravnomočno 

odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi 

prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub 

obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno. 

 

Namen izjave: sodelovanje pri javnem naročilu. 

Podpis zakonitega zastopnika:  

_______________________ 

Datum: ______________________ 
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OBRAZEC ŠT. 11/1: IZJAVA ZA FIZIČNO OSEBO (VZOREC) 

 

 

Naročnik 
Javno podjetje Marprom d.o.o. 

Mlinska ulica 1, 2000 Maribor 

Oznaka javnega naročila JN–16/2019 

Predmet javnega naročila Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon 

Podatki o osebi ponudnika, ki je član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega 

subjekta ali osebe, ki ima pooblastilo za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor 

Naziv ponudnika:  

Ime priimek:  

EMŠO:  

Naslov stalnega prebivališča:  

Državljanstvo:  

 

 

_______________________ (ime in priimek) pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da mi na dan, ki je določen 

za oddajo ponudb _____________ ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 

75. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 in 14/2018). 

 

Namen izjave: sodelovanje pri javnem naročilu. 

 

 Podpis: 

 ______________________ 

 

Datum: ______________________ 

 

 

 

NAVODILO: 

 Ponudnikom obrazca št. 11 in 11/1 ni potrebno prilagati ob oddaji ponudbe. Predložitev obrazca št. 11 in 11/1 bo naročnik 
zahteval od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. 
člena preveri obstoj in vsebino navedb v najugodnejši ponudbi. 
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OBRAZEC ŠT. 12: OVOJNICA 

       

(naziv ponudnika) 

      
 

(naslov ponudnika) 

      
 

(poštna številka, kraj pošte)  

 

 

Prevzeto: 

(vpiše vložišče) 

 

Datum in čas prejema kuverte:  ____. ____. 2019 ob ____:____ uri 

 

 

 

NE ODPIRAJ! – finančno zavarovanje       JAVNO PODJETJE MARPROM d.o.o. 

za resnost ponudbe         Mlinska ulica 1 

 

 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA:        2000 Maribor 

Dobava nadomestnih delov in materiala za izvedbo smučarskih sezon 


