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8. OBRAZCI ZA SESTAVO PONUDBE  
 
Gospodarskim subjektom je voljo tudi elektronska verzija tega dela razpisne dokumentacije, ki omogoča 
vpisovanje. 
 
Poleg obrazcev v nadaljevanju gospodarski subjekti izpolnijo tudi PONUDBENI PREDRAČUN (POPIS DEL), ki je 
pripravljen v *.xls obliki datoteke in ESPD obrazec, ki je pripravljen v .*xml obliki datoteke. 
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Obrazec 1:  

PONUDBA 
 

Projekt:  
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA 
SLOVENSKA BISTRICA  
 

Naročnik:  
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, SI - 2310 Slovenska Bistrica  
 

Številka ponudbe:  
      

 
Ponudbo oddajamo (ustrezno obkrožite oz. označite): 
 

• Samostojna ponudba 
 

• Skupna ponudba (s partnerji) 
 
 

1 PONUDNIK / VODILNI PARTNER V PRIMERU SKUPNE PONUDBE 
 

Naziv ponudnika:       

Sedež/naslov ponudnika:       

Matična številka:       

Identifikacijska številka za DDV:       

 

2 SKUPNA PONUDBA 
 
Pri javnem naročilu poleg vodilnega partnerja1 sodelujejo naslednji partnerji: 
 

 Naziv partnerja v skupni ponudbi 

1       

2       

3       

…       

 

 
1 Za vodilnega partnerja se šteje ponudnik, čigar podatki so navedeni v 1. točki tega obrazca. 
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3 PONUDBA S PODIZVAJALCI 
 
(ustrezno obkrožite oz. označite A ali B) 
 

• A) Pri javnem naročilu bomo sodelovali z naslednjimi podizvajalci: 
 

 Naziv podizvajalca 
Zahteva podizvajalca za 

neposredno plačilo 
(DA/NE) 

1        

2        

3        

…        

 
Podpisani tukaj: 
- dajemo POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM: Pooblaščamo naročnika, da na 
podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do podizvajalcev, ki smo jih 
kot ponudnik navedli v zgornji tabeli, in označili, da so podali zahtevo za neposredno plačilo. 
 

• B) Pri javnem naročilu ne bomo sodelovali s podizvajalci. 
 
Podpisani tukaj izjavljamo, da smo seznanjeni z dejstvom, da v kolikor ponudnik ne bo priglasil vseh 
podizvajalcev, ima naročnik iz tega razloga pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno 
ugotovi, da ponudnik nastopa s podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih ponudnik ni priglasil, čeprav je v času oddaje 
ponudbe podizvajalsko razmerje že potekalo. 
 

4 KONTAKT (ZA TO PONUDBO)2 
 

Gospodarski subjekt, ki je 
pooblaščen za 
komunikacijo z 
naročnikom: 

      

Ime kontaktne osebe:       

Sedež/naslov:       

Telefon:       

Elektronska pošta:       

 
  

 
2 Kontakt (za to ponudbo) je pooblaščen za komunikacijo z naročnikom vezano na to ponudbo 
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5 PONUDBENA IZJAVA 
 
Podpisani tukaj izjavljamo, da: 
 

1. nudimo izvedbo del v skladu s pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in predpisanimi 
pogoji in časovnimi omejitvami, brez rezerve in omejitev za projekt: 
 

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 
 

2. je cena naše ponudbe: 
 

Ponudbena cena brez DDV  EUR 

DDV 22 %  EUR 

Ponudbena cena z DDV   EUR 

 
1. veljavnost naše ponudbe je pet (5) mesecev od datuma za prejem ponudb 
2. bomo, če bo naša ponudba sprejeta, priskrbeli zavarovanje za dobro izvedbo skladno z določili 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in vsa druga zahtevana zavarovanja posla; 
3. v primeru, da oddajamo ponudbo partnerjev v skupnem nastopu kot vodilni partner v skupni ponudbi 

potrjujemo, da so vsi partnerji neomejeno solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner 
pooblaščen za sprejemanje obveznosti in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev; 

4. v primeru, da oddajamo ponudbo partnerjev v skupnem nastopu kot vodilni partner v skupni ponudbi 
potrjujemo, da smo pooblaščeni za podpis in oddajo ponudbe v imenu vseh partnerjev v skupnu ponudbi; 

5. v primeru, da uporabljamo zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in 
finančnim položajem, v skladu s tretjim odstavkom 81. člena ZJN-3, potrjujemo, da smo skupaj s temi 
subjekti solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila; 

6. v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, brez 
kakršnihkoli omejitev; 

7. stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika; 
8. se zavedamo, da predmetni projekt kandidira za pridobitev evropskih sredstev, in da si naročnik pridržuje 

pravico, da pogodbe z izbranim izvajalcem ne sklene v kolikor za projekt ne bodo pridobljena evropska 
sredstva; 

9. ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo 
javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo 
pogodbe; 

10. soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da: 

• smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z vsebino; 

• se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; 

• se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z tehničnimi 
specifikacijami in zahtevami naročnika; 

• razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel; 

• v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki 
navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju; 

• lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke; 
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• bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku oddaje in izvajanja javnega 
naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali zavajajoči; 

• smo pri sestavi ponudbe (in bomo pri izvedbi naročila, če bomo izbrani) upoštevali vse obveznosti, ki 
izhajajo iz veljavne zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona 
o varnosti in zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja 
zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji; 

• razumemo in soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom 
izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno. 

 
 
Priloga in sestavni del tega obrazca: 
- Dodatek k ponudbi; 
- Ponudbeni predračun (popis del) v *.xls obliki datoteke. 
 
 
Kraj in datum:          Ponudnik:       

 
Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig: 
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Obrazec:  

DODATEK K PONUDBI 
 

Javno naročilo: 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA 

Naročnik: 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, SI - 2310 
Slovenska Bistrica 

 
(Opomba: Ponudnike prosimo, da izpolnijo prazna mesta v dodatku k ponudbi) 

 
Podčleni splošnih ali 

posebnih FIDIC pogojev 
 

Ime, naslov in elektronska pošta 
naročnika 

1.1.2.2 
1.3 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, 
Kolodvorska ulica 10, SI - 2310 Slovenska 
Bistrica  
obcina@slov-bistrica.si 

Ime, naslov in elektronska pošta 
izvajalca3 

1.1.2.3 
1.3 

      
      
      
      

Ime, naslov in elektronska pošta 
inženirja 

1.1.2.4 
1.3 

Določeno pred podpisom pogodbe 

Posredniški organ 
1.1.2.11 

1.3 
Ministrstvo za okolje in prostor  

Organ za potrjevanje 
1.1.2.12 

1.3 
Ministrstvo za finance, Sektor za 
upravljanje s sredstvi EU/PO 

Organ upravljanja 
1.1.2.13 

1.3 
Služba Vlade Republike Slovenije za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko 

Rok za dokončanje del (od 
Datuma začetka do izdaje 
Potrdila o prevzemu)  

1.1.3.3 
8.4 

662 

Rok za reklamacijo napak (od 
izdaje Potrdila o prevzemu do 
izdaje Potrdila o izvedbi)  

1.1.3.7 180 dni 

Garancijski rok za odpravo napak 
in pomanjkljivosti (od izdaje 
Potrdila o izvedbi)  

1.1.3.10 3 leta 

Elektronski prenosni sistemi 1.3 elektronska pošta 

 
3 Izvajalec pomeni samostojnega ponudnika v primeru skupne ponudbe pa vodilnega ponudnika in vse partnerje 
v skupni ponudbi 
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Podčleni splošnih ali 

posebnih FIDIC pogojev 
 

Veljavno pravo 1.4 Republika Slovenija 

Prevladujoči jezik 1.4 Slovenski jezik 

Sporazumevalni jezik 1.4 Slovenski jezik 

Rok za dostop na gradbišče 2.1 Na dan pričetka del 

Znesek garancije za dobro 
izvedbo 

4.2 
10 % pogodbene vrednosti, vključno z 
davkom na dodano vrednost (DDV) 

Znesek garancije za odpravo 
pomanjkljivosti in napak v 
garancijskem roku 

4.26 
5 % pogodbene vrednosti, vključno z 
davkom na dodano vrednost (DDV) 

Rok za obvestilo o nepredvidljivih 
zmotah, napakah in 
pomanjkljivostih v Zahtevah 
naročnika  

1.9 14 dni 

Normalni delovni čas 6.5 
07:00 do 17:00  
od ponedeljka do sobote 

Rok od dneva podpisa pogodbe, 
v katerem mora inženir izdati 
pisno obvestilo o datumu začetka  

8.1 7 dni pred začetkom del 

Začetek del  8.1 28 dni po podpisu pogodbe 

Rok za dostavo podrobnega 
terminskega programa  

8.3 14 dni po obvestilu o začetku del 

Odškodnina za zamude pri delih 
8.7 

14.15(b) 

0,5 % končne pogodbene vrednosti, 
vključno z davkom na dodano 
vrednost (DDV), na dan, v EUR. 

Maksimalni znesek odškodnine 
za zamudo 

8.7 
10 % končne pogodbene vrednosti, 
vključno z davkom na dodano 
vrednost (DDV) 

Minimalni znesek Potrdil o 
vmesnem plačilu 

14.6 
10.000,00 EUR brez davka na dodano 
vrednost (DDV) in zadržanega zneska 

Odstotek zadržanega zneska 14.9 Zadržanega zneska ni. 

Omejitev zadržanega zneska 14.9 Zadržanega zneska ni. 

Valuta plačila 14.15 EUR (euro)  
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Podčleni splošnih ali 

posebnih FIDIC pogojev 
 

Roki za predložitev zavarovanja 18.1 10 dni po obvestilu o začetku del 

Minimalni znesek zavarovanja 
tretje osebe 

18.3 
600.000,00 EUR brez davka na dodano 
vrednost (DDV) za nesrečo z 
neomejenim številom 

Kraj arbitraže 20.6 Ljubljana 

 
Kraj in datum:          Ponudnik:       

 
Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig: 
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Obrazec 2:  

REKAPITULACIJA 
 

Ponudnik:   

Opomba: zgoraj se navede polni naziv ponudnika, v primeru skupne ponudbe pa tudi polni naziv vseh 
parterjev v skupni ponudbi. 

 
 
Naša ponudbena cena, na podlagi Ponudbenega predračuna (Popisa del) je: 
 

Ponudbena cena brez DDV (z upoštevanim morebitnim 
popustom): 

 EUR 

DDV (22%)  EUR 

Ponudbena cena z DDV  EUR 

 
 
Podatki v tem obrazcu morajo biti vneseni na dve decimalki natančno.  
 
V kolikor ponudnik cene v posamezno postavko ne vpiše, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor 
ponudnik vpiše ceno 0 EUR, se prav tako šteje, da ponuja postavko brezplačno.  
 
Cena je nespremenljiva (fiksna) in vključuje celoten obseg del predviden v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
predmetnega javnega naročila. 
 
Ponudnik s podpisom tega obrazca izjavlja, da je preučil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z 
ustrezno skrbnostjo in potrjuje, da ponuja celoten obseg del predviden z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 
naročila. 

 
Kraj in datum:          Ponudnik:       

 
Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig: 
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Obrazec 2a:  

REŽIJSKI CENIKI 
 
 
Ponudnik poda cene na enoto v vse postavke režijskega cenika. Režijski ceniki veljajo le za dodatna dela izven 
obsega del, ki so predmet javnega naročila. V primeru, da ponudnik posamezne postavke ne bo izpolnil se 
šteje da cena te postavke 0 EUR.  
 
 

1. Režijski cenik - delovna sila 
 

Post. 
št. 

Opis Enota Znesek v EUR brez DDV 

1.1 Nekvalificiran (NK) h   

1.2 Polkvalificiran (PK) h   

1.3 Kvalificiran (KV) h   

1.4 Srednješolska izobrazba (VKV) h   

1.5 Visoka strokovna šola (VSŠ) h   

1.6 Univerzitetni dipl. inž. (UNI) h   
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2. Režijski cenik - materiali 
 

Post. 
št. 

Opis Enota Znesek v EUR brez DDV 

2.1 Pesek t   

2.2 Mivka m3   

2.3 Beton C8/10 m3   

2.4 Beton C12/15 m3   

2.5 Beton C16/20 m3   

2.6 Beton C25/30 m3   

2.7 Beton C25/30 vodotesen m3   

2.8 Malta MG II + III m3   

2.9 Armaturno jeklo palice kg   

2.10 Armaturno jeklo mreže kg   

2.11 Bitugramoz z vgradnjo 7 cm m2   

2.12 Asfalt-beton z vgradnjo 3 cm m2   

2.13 Tampon z vgradnjo (0-32 mm) m3   
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Post. 
št. 

Opis Enota Znesek v EUR brez DDV 

2.14 Opaž leseni m2   

 

3. Režijski cenik - izvajalčeva oprema 
 

Post. 
št. 

Opis Enota Znesek v EUR brez DDV 

3.1 Kompresor za zrak h   

3.2 Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 10 t h   

3.3 Tovorno vozilo - kiper, nosilnost 20 t h   

3.4 Črpalka za beton na tovornem vozilu m3   

3.5 Potopna črpalka, 7,5 kW h   

3.6 Avtodvigalo-20 t  h   

3.7 Avtodvigalo-40 t  h   

3.8 Mešalec betona na vozilu ("hruška")  m3   

3.9 Bager 10 t (0,45m3) h   

3.10 Bager 20 t (1m3) h   

3.11 Valjar 2,5 t  h   
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Post. 
št. 

Opis Enota Znesek v EUR brez DDV 

3.12 Pnevmatsko kladivo na bagerju (10 t) h   

3.13 Buldožer - 15 t  h   

3.14 
Opaži kovinski za razpiranje gradbene jame z 
postavitvijo 

m2   

 
Kraj in datum:          Ponudnik:       

 
Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig: 
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Obrazec 3:  

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU 
 
V ponudbi nastopamo kot (ustrezno obkrožiti oz. označiti): 

• samostojni ponudnik 

• vodilni partner 

• partner 

• podizvajalec 

• drug gospodarski subjekt 
 
Podatki:  

Naziv gospodarskega subjekta:       

Sedež/naslov gospodarskega subjekta:       

Matična številka:       

Identifikacijska številka za DDV:       

Kontaktna oseba:       

E-pošta:       

Pooblaščena oseba za podpis v imenu 
gospodarskega subjekta: 

      

 
OSEBE, KI IMAJO V GOSPODARSKEM SUBJEKTU FUNKCIJO ČLANA UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI 
NADZORNEGA ORGANA TEGA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ALI KI IMAJO POOBLASTILA ZA NJEGOVO 
ZASTOPANJE (KOT NPR. PROKURISTI) ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V NJEM: 
 

 Ime in priimek osebe Funkcija 

1             

2             

3             

4             

5             

…             

OPOMBA: Ponudnik mora za VSE te osebe v ponudbi priložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske 
evidence  glede kaznivih dejanj iz 1. odstavka 75. člena ZJN-3. 
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Računi gospodarskega subjekta v zadnjih 6 mesecih niso blokirani, na poziv naročnika pa bomo kot 

potrditev predložili tudi ustrezna dokazila (ustrezno obkrožiti oz. označiti): 

DA NE 

 
PODATKI O DELU PREVZETEGA JAVNEGA NAROČILA  
 

Opis dela naročila – vrsta posla in 
količina, ki jo v zvezi s predmetnim 
javnim naročilom prevzema 
gospodarski subjekt: 

 

Vrsta posla: 

 
 
 

Količina: 

 
 
 

 
 

Vrednost prevzetega dela naročila:  
 
______________ EUR brez DDV 
 

 
V OKVIRU PREDMETNEGA JAVNEGA NAROČILA BOMO OPRAVLJALI DEJAVNOST GRADBENIŠTVA (ustrezno 
obkrožiti oz. označiti): 
 

DA                                       NE 
 
V kolikor da, je vodja del s katerim razpolagamo: 

Ime in priimek:  

 
Izjavljamo, da  

1. v kolikor nastopamo kot vodilni partner ali partner v skupni ponudbi potrjujemo, da smo neomejeno 
solidarno odgovorni za izvedbo del in da je vodilni partner pooblaščen za sprejemanje obveznosti 
in navodil za in v imenu vsakega in vseh partnerjev 

2. v kolikor ponudnik uporablja naše zmogljivosti v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem, 
potrjujemo, da smo skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila 

3. v kolikor ponudnik uporablja naše zmogljivosti v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo 
izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi 
poklicnimi izkušnjami potrjujemo, da bomo izvajali gradnje ali storitve, za katere se zahtevajo te 
zmogljivosti 

4. v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, 
brez kakršnihkoli omejitev; 

5. stroški za pripravo in oddajo ponudbe bremenijo izključno ponudnika; 
6. ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ponudba v kateri 

nastopamo ne bo izbrana za izvedbo javnega naročila, kar velja tudi v primeru odstopa naročnika 
od izvedbe javnega naročila pred sklenitvijo pogodbe; 

7. soglašamo s pogoji za dodelitev in izvedbo predmetnega javnega naročila ter izjavljamo, da: 
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- smo proučili dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in da se v celoti strinjamo z 
vsebino; 

- se strinjamo z vsemi določili, zahtevami in pogoji dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 
naročila; 

- se zavezujemo, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, delo opravili v skladu z določili 
dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; 

- razumemo, da se naročnik ne obvezuje sprejeti katerokoli ponudbo, ki jo je prejel; 
- v predloženih dokumentih nismo podali neresničnih ali zavajajočih podatkov in da vsi podatki 

navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju; 
- lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke; 
- bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili, če bi se v postopku oddaje in izvajanja 

javnega naročila ugotovilo, da so v ponudbeni dokumentaciji navedeni podatki neresnični ali 
zavajajoči; 

- bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavne 
zakonodaje in drugih veljavnih obvezujočih predpisov, vključno z določili Zakona o varnosti in 
zdravju pri delu ter drugih predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki 
veljajo v Republiki Sloveniji; 

- razumemo in soglašamo, da naročnik s tem javnim naročilom ni obvezan, da nadaljuje s 
postopkom izbire izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti 
niti obratno. 

 
Kraj in datum:          Ponudnik:       

 
Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig: 
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Obrazec 4:  

ZAHTEVA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE 
(obrazec je potrebno izpolniti in priložiti v ponudbi le v primeru, če ponudnik nastopa s 

podizvajalcem/podizvajalci) 
 
 

Naziv podizvajalca:       

Sedež/naslov podizvajalca:       

 
 
 

S podpisom te izjave: 
 

⃞ Zahtevam ⃞ Ne zahtevam 
 
  
neposredno plačilo za dela, izvedena na podlagi predmetnega javnega naročila. 
 
 
V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo: 
 

⃞ Soglašam, ⃞ Ne soglašam, 
 
 
da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem nastopamo kot podizvajalec), v zvezi z izvedbo 
predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun št. ____________________, in 
sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računu, ki jo bo 
naročniku izstavil izvajalec. 
 
 

 
 

Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu podizvajalca) 

 
Žig: 
 
 
Kraj in datum:       
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Obrazec 5:  

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA PRAVNE OSEBE 
 

 
 

Naziv gospodarskega subjekta:       

Sedež/naslov gospodarskega subjekta:       

 
 

V zvezi z javnim naročilom ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA 
SLOVENSKA BISTRICA izjavljamo, da naročniku OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, SI - 2310 
Slovenska Bistrica, dajemo pooblastilo skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih 
podatkov, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi 
podatke, da nam kot gospodarskemu subjektu ni izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. člena ZJN-3. 
 

Gospodarski subjekt (POLNI NAZIV):       

Sedež:       

Poštna številka in kraj:       

Občina sedeža:       

Davčna številka:       

Matična številka:       

Številka vpisa v sodni register:       

 
 

Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta) 

 
Podpis: __________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega subjekta) 

 
Kraj in datum:       
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Obrazec 6:  

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV – ZA FIZIČNE OSEBE 
 
POOBLASTITELJ, 
ime in priimek______________________________________________________________,  
 
ki ima v gospodarskem subjektu _______________________________________________,  
 
matična številka gospodarskega subjekta ________________________________________, 
 
funkcijo člana upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima 
pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, v zvezi z javnim naročilom ODVAJANJE IN 
ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA BISTRICA izjavljam, da naročniku 
OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, SI - 2310 Slovenska Bistrica, dajem pooblastilo 
skladno s 77. členom ZJN-3 in z 22. členom Zakona o varstvu osebnih podatkov, da za potrebe preverjanja 
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila, pridobi podatke, da mi ni izrečena pravnomočna 
sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. odstavku 75. členu ZJN-3. 
 

Ime in priimek:       

EMŠO:       

Datum rojstva:       

Kraj rojstva:       

Občina rojstva:       

Država rojstva:       

Ulica (naslov stalnega prebivališča):       

Poštna številka in kraj stalnega prebivališča:       

Državljanstvo:       

Prejšnji priimek:       

 

OPOMBA: obrazec je potrebno izpolniti in predložiti za vse člane upravnega, vodstvenega ali nadzornega 
organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor 
v njem. 
Obrazec mora obvezno osebno podpisati oseba na katereo se izjava nanaša. 

 
Ime in priimek:       
(pooblastitelja) 

 
Podpis: __________________________________ 
(pooblastitelja) 

 
Kraj in datum:       
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Obrazec 7:  

IZJAVA GLEDE EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI 
 

Naziv ponudnika:  

 
S podpisom te izjave izjavljamo, da (ustrezno označiti): 

 sami  

 skupaj s partnerji v skupni ponudbi 

 s podizvajalci 

 z drugimi subjekti 

izpolnjujemo 1. POGOJ (ekonomska in finančna sposobnost (76. člen ZJN-3). 
 

Podatki s katerimi izkazujemo izpolnjevanje 1. POGOJ (ekonomska in finančna sposobnost (76. 
člen ZJN-3). 
 

Gospodarski subjekt, ki v ponudbi 
izpolnjuje pogoj: 

Leto: 
_____________ 

Leto: 
_____________ 

Leto: 
____________ 

                        

                        

                        

SKUPAJ:                   

POVPREČJE:  

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vse gospodarskih subjektov s katerimi ponudnik 
dokazuje izpolnjevanje pogoja glede letnega prometa. 
 
Gospodarski subjekti, katerih domača valuta ni evro (EUR), pri izpolnjevanju obrazca navedejo valuto v kateri 
so napisani finančni podatki: _____________________. 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo da so zgoraj navedeni podatki 
resnični, in da bomo na poziv naročnika dostavili ustrezna dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev 
vezanih na ekonomsko in finančno sposobnost. 
 
Kraj in datum:          Ponudnik:       

 
Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig: 
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Obrazec 8:  

IZJAVA GLEDE TEHNIČNE IN STROKOVNE SPOSOBNOSTI 
 
S podpisom te izjave izjavljamo, da (ustrezno označiti): 

 sami  

 skupaj s partnerji v skupni ponudbi 

 s podizvajalci 

 z drugimi subjekti 

izpolnjujemo s strani naročnika postavljene pogoje glede tehnične in strokovne sposobnosti. 
 

1. POGOJ (Tehnična in strokovna sposobnost (76. člen ZJN-3)) izpolnjujemo z naslednjimi 
referencami: 
 

Gospodarski subjekt  
Naslov projekta/ 

opis del, ki jih je v okviru projekta 
izvedel gospodarski subjekt: 

Naročnik/investitor in 
kraj izvedbe 

Čas izvedbe del (od 
mesec/leto do 

mesec/leto) 

                  od       do       

                  od       do       

                  od       do       

…             od       do       

Opomba: Vrstice tabele se prilagodijo, tako da omogočijo vpis vseh podatkov. 
 
S podpisom obrazca soglašamo, da lahko naročnik preveri vse zgoraj navedene podatke pri naročnikih, investitorjih 

in v uradnih evidencah ter zahteva dodatna dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali naročnikom, 
obračun, potrdilo o izplačilu ...) o izvedbi referenčnega dela.  
 
Razumemo in soglašamo, da v kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne 

izkazuje ne izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil) ali ne izkazuje 

izpolnjevanja pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, se takšna referenca ne upošteva. 
 
Kraj in datum:          Ponudnik:       

 
Ime in priimek:       
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Podpis: ___________________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
Žig: 
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Obrazec 9:  

REFERENČNO POTRDILO 
 

Naziv naročnika:  

Naslov naročnika:  

Kontaktna oseba naročnika:  

Kontaktni podatki naročnika: 

Telefonska številka: Elektronska pošta: 

  

 
Potrjujemo, da je 

Naziv in naslov gospodarskega 
subjekta  

 

 
za nas uspešno opravil: 

Naziv projekta:  

Datum izvedbe  
(od mesec/leto – do mesec/ leto): 

 

Skupna vrednost del, ki jih je izvedel 
gospodarski subjekt (v EUR brez DDV): 

 

Podatki o projektu (izpolnite podatke v zvezi s projektom, tako da bo razvidno izpolnjevanje 
pogoja/pogojev): 
 
 
 
 
 
 

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v pogodbenem roku  
 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika) 
 

 Žig: Podpis: _______________________________ 
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika) 

 
  



   

 
 
 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI 23 

 

 
Obrazec 10:  

SEZNAM KLJUČNIH KADROV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI 
 

Prosimo, da v obrazec navedete vse ključne kadre, ki bodo izvajali dela, ki so predmet tega javnega 
naročila in izpolnjujejo pogoje glede strokovne sposobnosti. 
 

Glavni izvajalec gradnje (vpisati gospodarski 
subjekt, ki je glavni oz. vodilni izvajalec): 

 

 

Opomba: Vrstice zgornje tabele se lahko prilagodijo, tako da je omogočen vpis vseh kadrov. 
S podpisom predmetnega seznama izjavljamo, da bomo zagotavljali zgoraj navedeni nominirani kader za izvedbo 
tega javnega naročila ves čas izvedbe oziroma, da je sprememba zgoraj navedenega kadra mogoča zgolj s 
predhodnim soglasjem naročnika in upoštevaje določila Pogodbe. 
 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

 Žig: Podpis: _______________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 

 
  

 
 Navede se vse kadre, ne glede na to kateremu gospodarskemu subjektu v ponudbi pripadajo. 

Kader (Ime in priimek): 

bo v okviru predmetnega javnega naročila 

opravljal funkcijo (ustrezno navedite 

funkcijo v katero je nominiran kader, tako da 

bo jasno in nedvoumno razvidna): 

za gospodarski subjekt: 
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Obrazec 11:  

PODATKI O KLJUČNEM KADRU 
 

Funkcija:  

Ime in priimek:  

Izobrazba:  

V kolikor je aplikativno vpišite 
podatke o vpisu v poklicni 
imenik, in če v kateri4: 

 

Trenutna zaposlitev in funkcija:  

Število let delovnih izkušenj:  

 

Izpolnjevanje pogojev glede strokovne sposobnosti (v kolikor so za kader v pogoju zahtevane reference): 

Naziv in naslov naročnika:  

Kontaktni podatki naročnika:  

Naziv projekta:  

Datum izvedbe  
(od mesec/leto – do mesec/ 
leto): 

 

Kratek opis opravljenih del (iz 
opisa mora biti jasno razvidno 
izpolnjevanje pogojev): 

 

 

Naziv in naslov naročnika:  

Kontaktni podatki naročnika:  

Naziv projekta:  

Datum izvedbe  
(od mesec/leto – do mesec/ 
leto): 

 

Kratek opis opravljenih del (iz 
opisa mora biti jasno razvidno 
izpolnjevanje pogojev): 

 

 

Naziv in naslov naročnika:  

Kontaktni podatki naročnika:  

 
4 Naročnik NE zahteva, da je kateri koli kader vpisan v kateri koli poklicni imenik v trenutku oddaje ponudbe, 
v času izvedbe javnega naročila pa bo kader moral biti (v kolikor je to zahtevano v posameznem pogoju 
Tehnične in strokovne sposobnosti) vpisan v ustrezne poklicne imenike. 
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Naziv projekta:  

Datum izvedbe  
(od mesec/leto – do mesec/ 
leto): 

 

Kratek opis opravljenih del (iz 
opisa mora biti jasno razvidno 
izpolnjevanje pogojev): 

 

 

Naziv in naslov naročnika:  

Kontaktni podatki naročnika:  

Naziv projekta:  

Datum izvedbe  
(od mesec/leto – do mesec/ 
leto): 

 

Kratek opis opravljenih del (iz 
opisa mora biti jasno razvidno 
izpolnjevanje pogojev): 

 

Opomba: Strani tega obrazca se lahko kopirajo oziroma prilagajajo glede na število referenc posameznega kadra.  
 

 
Soglašamo, da naročnik lahko preveri vse zgoraj navedene podatke pri naročnikih, investitorjih in v uradnih 
evidencah ter zahteva dodatna dokazila (na primer: dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden 
dokument, diplomo) za preverbo podatkov o kadru ali preverbo podatkov o izvedbi referenčnega dela oziroma 
navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.  
 

 

Razumem in soglašam, da v kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne 
izkazuje kvalitetno opravljenih del (upoštevanje zahtev in pogodbenih določil) ali ne izkazuje 

izpolnjevanja pogojev v zvezi s tehnično in strokovno sposobnostjo, se takšna referenca ne upošteva. 
 
 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, na katero se nanaša obrazec) 
 

  Podpis: _______________________________ 
(oseba, na katero se nanaša obrazec)  
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Obrazec 12:  

REFERENČNO POTRDILO KLJUČNEGA KADRA 
 

Naziv naročnika:  

Naslov naročnika:  

Kontaktna oseba naročnika:  

Kontaktni podatki naročnika: 

Telefonska številka: Elektronska pošta: 

  

 
Potrjujemo, da je 

ime in priimek:  

podatki o funkciji, ki jo je 
opravljal(a): 

 

 
za nas uspešno opravil: 

Naziv projekta:  

Datum izvedbe  
(od mesec/leto – do mesec/ leto): 

 

Skupna vrednost projekta:  

Podatki o projektu (izpolnite podatke v zvezi s projektom, tako da bo razvidno izpolnjevanje 
pogoja/pogojev): 
 
 
 
 
 

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v pogodbenem roku  
 
 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika) 
 

 Žig: Podpis: _______________________________ 
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu naročnika) 

  



   

 
 
 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA - OBRAZCI 27 

 

Obrazec 13:  

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 
 
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT-ključ  
 
Za: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, SI - 2310 Slovenska Bistrica 
 
Datum:      (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija 
 
ŠTEVILKA:      (vpiše se številka zavarovanja/garancije) 
 
GARANT:     (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK:      (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata oziroma 
ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
UPRAVIČENEC: OBČINA SLOVENSKA BISTRICA, Kolodvorska ulica 10, SI - 2310 Slovenska Bistrica 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja/garancije iz njegove ponudbe, predložene v postopku 
javnega naročanja št.      (vpiše se številka objave javnega naročila na Portalu javnih naročil), katerega 
predmet je ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA 
BISTRICA   
 
ZNESEK V EUR:       
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V 
SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov      (navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE:     (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali 
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) 
 
Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli 
podružnici garanta na območju Republike Slovenije. 
 
ROK VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum veljavnosti, ki je zahtevan v dokumentaciji v zvezi z oddajo 
javnega naročila za oddajo predmetnega javnega naročila ali v obvestilu o naročilu) 
 
STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:     (vpiše se ime naročnika zavarovanja/garancije, tj. kandidata 
oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
 
Kot garant se s tem zavarovanjem/garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali 
katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja/garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za 
plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z 
drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi 
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vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za 
plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja/garancije ni 
izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla. 
 
Zavarovanje/garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca 
oziroma zahtevi za plačilo:  

1. če naročnik zavarovanja/garancije spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za 
prejem ponudb in v času njene veljavnosti, ki je navedena v ponudbi, ali 

 
2. če naročnik zavarovanja/garancije, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe 

obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 
 

a. ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami razpisne 
dokumentacije ali 

b. ne predloži ali zavrne predložitev zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti v skladu z določbami razpisne dokumentacije, ali 

 
3. če naročnik zavarovanja/garancije v ponudbi predloži neresnične podatke. 

 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred 
njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem 
pravu. 
 
Za to zavarovanje/garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana 
pri MTZ pod št. 758.  
 
 
         garant  

(žig in podpis) 
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Obrazec 14:  

FINANČNI IN TERMINSKI PLAN 
 
Ponudniki obrazec izpolnijo tako, da za vsako leto vpišejo predvideno finančno realizacijo projekta po mesecih.  
 
Vrednosti, ki se vpisujejo v obrazec predstavljajo odstotek od skupne ponudbene vrednosti. 
 

MESEC V % po LETIH: 

2020 2021 2022 … 

Januar     

Februar     

Marec      

April     

Maj      

Junij     

Julij     

Avgust     

September     

Oktober     

November     

December     

Opomba: Gospodarski subjekti lahko prilagodijo stolpce oz. vrstice zgornje tabele. 
 
Obvezna priloga tega obrazca je Terminski plan izdelan v obliki diagrama kritičnih poti in mejnikov iz katerega 
bo razviden vsaj predvideno število dni izvedbe projekta po trasah. Namen Terminskega plana ni prikaz 
datumov temveč števila dni izvedbe, zato gospodarski subjekti načeloma datumov na Terminski plan ne 
navajajo. V kolikor gospodarski subjekti izdelujejo Terminski plan v programu, ki zahteva vpis datumov oziroma 
prikazuje datume, lahko gospodarski subjekti lahko uporabijo 15.11.2020 kot predvideni datum podpisa 
pogodbe.  
 
S podpisom predmetnega obrazca pa gospodarski subjekt potrjuje in soglaša, da so morebitni datumi navedeni 
na Terminskem planu zgolj informativne narave, in da se kot merodajne in zavezujoče upošteva število dni, ki 
izhajajo iz Terminskega plana. 
 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

 Žig: Podpis: _______________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
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Obrazec 15:  

IZJAVA O DEPONIRANJU GRADBENIH ODPADKOV 
 
 

Ponudnik/skupina ponudnikov:  

 
 
Spodaj podpisana pooblaščena oseba za zastopanje ponudnika/skupine ponudnikov izjavljam, da bomo, v 
kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, na lastne stroške zagotovili oddajo vseh gradbenih 
odpadkov nastalih pri izvedbi del na predmetnem projektu, skladno z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki 
nastanejo pri gradbenih delih oziroma veljavnimi predpisi, ki urejajo to področje in veljajo v času izvedbe del.  
 
S podpisom te izjave se obvezujemo, da bomo, v kolikor nam bo dodeljeno predmetno javno naročilo, vodili 
vso potrebno dokumentacijo, ki se z veljavnimi predpisi zahteva vezano na deponiranje gradbenih odpadkov. 
 
 
 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
 

 Žig: Podpis: _______________________________ 
(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika) 
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Obrazec 16:  

ŠTEVILO POSAMEZNIH SKUPIN DELAVCEV, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI 
PROJEKTA 

 
Vsak gospodarski subjekt v ponudbi, ki bo opravljal dejavnost gradbeništva v okviru predmetnega javnega 
naročila v nadaljevanju navede število posameznih skupin delavcev, ki jih zagotavlja za izvedbo predmetnega 
javnega naročila: 
 

Gospodarski subjekt:  

 

Osebje Število 

Vodja gradnje:  

Vodje del:  

Administrativno osebje  

Tehnično osebje  

• Inženirji  

• Raziskovalci  

• Delovodje  

• Mehaniki  

• Tehniki  

• Strojniki  

• Vozniki  

• Ostalo kvalificirano osebje  

• Delavci in nekvalificirano 
osebje 

 

Drugo osebje, ki ga zagotavlja gospodarski subjekt: 
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Osebje Število 

       

Opomba: Število vrstic v zgornji tabeli se lahko prilagodi 

 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega 
subjekta) 

 

 Žig: Podpis: _______________________________ 
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega 

subjekta) 
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Obrazec 17:  

DELOVNA OPREMA ZA IZVEDBO PROJEKTA 
 
Vsak gospodarski subjekt v ponudbi, ki bo izvajal dejavnost gradbeništva v nadaljevanju navede delovno 
opremo za izvedbo projekta, ki jo zagotavlja za izvedbo predmetnega javnega naročila: 
 

Gospodarski subjekt:  

 

 OPIS 
(tip/izdelava/model) 

Moč/ 
kapaciteta 

Število enot Starost (let) 
Lastna (L) ali 

najeta (N)  

a) GRADBENA OPREMA     

                               

                               

                               

 …                         

b) VOZILA IN KAMIONI     

                               

                               

                               

 …                         

c) DRUGA OPREMA     

                               

                               

                               

 …                         

 

 
Kraj in datum:       Ime in priimek:       

(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega 
subjekta) 

 

 Žig: Podpis: _______________________________ 
(oseba, pooblaščena za podpisovanje v imenu gospodarskega 

subjekta) 
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Obrazec 18:  

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU 
 
Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 
št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve 
korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega 
naročanja podajam naslednjo 
 

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU  
 

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku 
javnega naročanja):  

Firma gospodarskega subjekta:  

Sedež (država, ulica in hišna številka, 
naselje, občina, poštna številka in 
kraj): 

 

Matična številka gospodarskega 
subjekta (v kolikor jo subjekt ima): 

 

Davčna številka:  

Gospodarski subjekt je nosilec tihe 
družbe* (ustrezno označi): 

 DA  NE 

 
Lastniška struktura:  
 
1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:  
 

FIZIČNA OSEBA: 

Ime in priimek:  

Prebivališče – stalno, razen če ima 
oseba začasno prebivališče v Republiki 
Sloveniji (država, ulica in hišna 
številka, naselje, občina, poštna 
številka in kraj): 

 

Delež lastništva  

Tihi družbenik*:  DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:   

 

FIZIČNA OSEBA: 

Ime in priimek:  

Prebivališče – stalno, razen če ima 
oseba začasno prebivališče v Republiki 
Sloveniji (država, ulica in hišna 
številka, naselje, občina, poštna 
številka in kraj): 

 

Delež lastništva  

Tihi družbenik*:  DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:   

 

FIZIČNA OSEBA: 

Ime in priimek:  
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Prebivališče – stalno, razen če ima 
oseba začasno prebivališče v Republiki 
Sloveniji (država, ulica in hišna 
številka, naselje, občina, poštna 
številka in kraj): 

 

Delež lastništva  

Tihi družbenik*:  DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:   

 
(ustrezno nadaljuj seznam, tako da bodo navedeni podatki o vseh fizičnih osebah, ki so udeležene v lastništvu) 
 
1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec 
tihe družbe*:  
 

PRAVNA OSEBA: 

Naziv pravne osebe:  

Sedež pravne osebe:  

Matična ali Davčna številka:  

Delež lastništva  

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe 
družbe*: 

 DA  NE 

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:  
 

FIZIČNA OSEBA: 

Ime in priimek:  

Prebivališče – stalno, razen če ima 
oseba začasno prebivališče v Republiki 
Sloveniji (država, ulica in hišna 
številka, naselje, občina, poštna 
številka in kraj): 

 

Delež lastništva  

Tihi družbenik*:  DA  NE 

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:   

 
(ustrezno nadaljuj seznam) 
 
1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane 
družbe s ponudnikom:  
 

Naziv pravne osebe:  

Sedež pravne osebe:  

Matična ali Davčna številka:  

Vrsta povezave:  

 

Naziv pravne osebe:  

Sedež pravne osebe:  

Matična ali Davčna številka:  

Vrsta povezave:  

 

Naziv pravne osebe:  
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Sedež pravne osebe:  

Matična ali Davčna številka:  

Vrsta povezave:  

 
(ustrezno nadaljuj seznam) 

 
Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:  

• vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5 % delnic, oziroma je udeležena 
z več kot 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima 
obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;  

• vsako fizično osebo, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi 
možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega 
poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.  

 
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.  
 
 

Ime in priimek:       
(zakonitega zastopnika) 

 
Podpis: _________________________________ 
(zakonitega zastopnika) 

 
Kraj in datum:       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po 
samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki 
Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi 
navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem 
pravu institut tihe družbe obstaja. 
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Obrazec 20:  

IZJAVA  
 
 

Gospodarski subjekt:  

 
 
S podpisom te izjave pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bo/bomo pred začetkom 
izvajanja kakršnih koli del, ki so predmet tega javnega naročila in ves čas tekom izvedbe: 
- kot gospodarski subjekt lahko opravljali dejavnosti, ki smo jih prevzeli v okviru predmetnega javnega 

naročila, 
- naš, v ponudbi nominirani kader lahko opravljal dejavnost upoštevaje določila Gradbenega zakona oziroma 

Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti in 
- naš, v ponudbi nominirani kader vpisan v ustrezen poklicni imenik, upoštevaje določila Gradbenega zakona 

oziroma Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti. 
 
 
 
 

Ime in priimek:       
(zakonitega zastopnika) 

 
Podpis: _________________________________ 
(zakonitega zastopnika) 

 
Kraj in datum:       
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Obrazec 20:  

OVOJNICA 
 

Ponudnik: 
 
  
 
 
 
 
 
  
  

Prejem vloge (izpolni naročnik): 

Datum in ura:  

  
  
  
  

Zap. št.:  

  
  
  
  
  
  

Označite: 
 
 DEL PONUDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO 
 
 DEL PONUDBE, KI SE DOSTAVLJA LOČENO - 
SPREMEMBA  

Podpis pooblaščene osebe: 
 
 
 
 
 
 
  

 Žig: 
 
 
 
 
 
  
  

Javno naročilo: 
 
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V 
POREČJU DRAVINJE – OBČINA SLOVENSKA 
BISTRICA 

  
Prejemnik: 

OBČINA SLOVENSKA BISTRICA,  
Kolodvorska ulica 10,  

SI - 2310 Slovenska Bistrica 
DEL PONUDBE, KI SE DOSTAVLJA 

LOČENO 
 

NE ODPIRAJ! 

 
 
 
 

 


