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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-3), Pošta Slovenije d. o. o. Slomškov trg 10, Maribor, 

vabi ponudnike k predložitvi ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo na osnovi javnega 

naročila po postopku naročila male vrednosti za »Steklarska dela PE KP (območje KP in NG), 

PE MB (območje MS) in PE CE (območje NM)«. 

 

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu 

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

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

nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na 

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

 

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

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

aplikacijo prijavi na istem naslovu. 

 

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

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

NLB (www.nlb.si). 

 

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

https://ejn.gov.si/eJN2 najkasneje do  02. 11. 2018 do 12:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje 

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

 

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

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

naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu 

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

 

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

 

V kolikor ponudnik ne odda ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, navedenimi v 

razpisni dokumentaciji, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna. 

 

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

povezavi: https://www.posta.si. 

 

INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB 

 

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 02. 11. 2018 in 

se bo začelo ob 12:01 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 

 

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

odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma 

dovoljene, ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod 

razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so 

oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku 

»Zapisnik o odpiranju ponudb«.  

 

https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
https://ejn.gov.si/mojejn
http://www.sigen-ca.si/
http://www.halcom.si/
http://www.nlb.si/
https://ejn.gov.si/eJN2
https://www.posta.si/
https://ejn.gov.si/mojejn
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Kontaktna oseba naročnika: Andreja Breznik, tel. 02/449-2383, andreja.breznik@posta.si 

 

S spoštovanjem, 

 

  Artur Olaj 

  direktor področja 
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1 SPLOŠNE DOLOČBE NAROČILA 

 

1.1 Način izvajanja naročila 

 

Naročnik oddaja naročilo »Steklarska dela PE KP (območje KP in NG), PE MB (območje MS) in PE 

CE (območje NM)« po sklopih in sicer: 

 

 Sklop 1: PE KP-območje Kopra 

 Sklop 2: PE KP-območje Nove Gorice 

 Sklop 3: PE MB-območje Murske Sobote 

 Sklop 4: PE CE-območje Novega mesta 

 

Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste storitev za posamezni sklop (delne ponudbe niso 

dovoljene). 

 

Naročnik bo izvedel pogajanja. Izhodišča za pogajanja bo naročnik zapisal v vabilo na pogajanja.  

Pogajanja se izvajajo z oddajo ponudbe preko elektronskega sistema eJN-2. 

 

Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne 

dokumentacije. Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirni sporazum z 

enim izvajalcem, to je s prvo uvrščenim ponudnikom po posameznem sklopu v skladu z merili, 

navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

1.2 Komunikacija z naročnikom 

 

Ponudniki lahko komunicirajo z naročnikom samo pisno. Kontaktna oseba je navedena v povabilu 

za oddajo ponudbe. 

 

1.3 Jezik 

 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. Ponudnik lahko uporabi v tujem jeziku 

že uveljavljene tehnične izraze, vendar le v tehničnem delu ponudbe. 

 

Potrdila o kakovosti in certifikati so lahko predloženi tudi v tujem jeziku. Če naročnik ob 

pregledovanju in ocenjevanju ponudb meni, da je treba del ponudbe, ki ni predložen v 

slovenskem jeziku, prevesti v slovenski jezik, lahko od ponudnika zahteva, da le-to stori na lastne 

stroške, ter mu za to določi ustrezen rok. Za presojo spornih vprašanj, se vedno uporablja 

ponudba v slovenskem jeziku in del ponudbe v overjenem prevodu v slovenski jezik. 

 

1.4 Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev 

 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina v 

primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu predložiti še pravni akt o skupni izvedbi naročila. 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornost posameznih 

izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega 

naročila. 

 

1.5 Podizvajalci 

 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.  
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Ponudnik, kateremu je bilo oddano naročilo v celoti odgovarja naročniku za izvedbo prejetega 

naročila, ne glede na to, s koliko podizvajalci sodeluje. 
 

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v skladu s 94. členom ZJN-3 v ponudbi: 

 navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v 

podizvajanje, 

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

Glavni izvajalec 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 naročila,in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V 

primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi 

podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka. 

 

1.6 Variantna ponudba 

 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo. Ponudnik, ki 

predloži več kot eno ponudbo bo izločen iz postopka. 

 

1.7 Dopolnitve, spremembe in pojasnila razpisne dokumentacije 

 

V skladu z določili 67. člene ZJN-3 dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naročnik 

objavi na portalu javnih naročil ali prek njega. Kot del te dokumentacije se štejejo tudi informacije, 

ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom, sodelujočim v postopku javnega naročanja. 

Po izteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije 

v zvezi z oddajo javnega naročila. Informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom 

na portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo 

dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi 

spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v 

tej dokumentaciji. 

 

1.8 Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake 

 

Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali 

napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi 

naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne 

informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko 

sistema eJN-2. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo 

informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih 

obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno 

preveriti.  

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

 svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe 

brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega 

člena in ponudbe v okviru meril, 

 tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

 tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove 

ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega 

naročanja. 
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Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika popravil računske napake. Pri tem se količina in cena 

na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je 

prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani 

naročnika, bo naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravil računsko napako tako, da ob 

upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem 

pravilne matematične operacije.  

Naročnik bo ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravil v pravilno. 

 

V primeru izvedbe pogajanj bo naročnik morebitne računske napake ugotavljal v zadnje 

predloženi ponudbi. 

 

1.9 Stroški ponudbe 

 

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 

 

1.10 Plačilni pogoji 

 

Rok plačila je 30 dni po prejemu računa. Priloga računa je potrjena dobavnica s strani naročnika. 

Datum na računu ne sme biti starejši od datuma opravljene storitve. Na računu mora biti označen 

sklic na okvirni sporazum. 

 

V kolikor podizvajalec na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo 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. 

 

Naročnik od glavnega izvajalca v primeru, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, 

zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo 

pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali 

storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. 

 

Računi se izstavijo in pošljejo na naslov družbe, in sicer: Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 

10, 2000 Maribor, najkasneje do 15. v mesecu za izvedeno dobavo v preteklem mesecu. 

 

1.11 Cena 

 

Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€), brez davka na dodano vrednost (DDV). Davek na 

dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbenega predračuna. 

Cene v ponudbi morajo pokrivati vse stroške, ki jih bo imel ponudnik z realizacijo naročila.  

 

Če bodo v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene v skladu z določilom 86. 

člena ZJN-3, bo naročnik pred zavrnitvijo take ponudbe zahteval pisno podrobno obrazložitev 

vseh postavk ponudbe, za katere bo menil, da so merodajne in jih bo, upoštevajoč prejete 

obrazložitve, preveril. 

 

Delovna ura se obračuna od začetka del na izbrani pošti do zaključka del na izbrani pošti. 
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Vsa dodatna dela se izvajajo le na podlagi predhodnega soglasja naročnika na osnovi popisa in 

predračuna stroškov. 

V primeru porabe večje količine materiala je potrebno naročnika seznaniti z okvirno vrednostjo 

stroškov, ali sestaviti predračun za izvedbo posla. 

 

Spremembe ali odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete material so dopustne le s pisnim 

soglasjem naročnika.  

 

Porabljen material se obračuna po veljavnem ceniku izbranega ponudnika. Cene materiala 

morajo biti tržno primerljive. 

 

Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovoljeval dodatnega zaračunavanja stroškov. 

 

Cena efektivne delovne ure  

za izvajanje steklarskih del je v pogodbenem obdobju fiksna, izražena v €, brez DDV in mora 

zajemati vse stroške (delo, delo izven delovnega časa,  zaščita prostora, opreme in naprav pred 

pričetkom del, morebitna postavitev odra) in stroške dostave materiala na naslov naročnika, 

odstranitev in deponijo odpadnega materiala, čiščenje po izvedbi del in vse ostale stroške, ki niso 

posebej opredeljeni, razen materiala.  

 

Cena intervencijske delovne ure je v pogodbenem obdobju fiksna, izražena v €, brez DDV in 

mora zajemati vse stroške (delo, delo izven delovnega časa, uporaba strojev in stroške dostave 

materiala na naslov naročnika odstranitev in deponijo odpadnega materiala, čiščenje po izvedbi 

del in vse ostale stroške, ki niso posebej opredeljeni, razen materiala.  

 

Intervencijska popravila se izvajajo na poziv naročnika v primeru ogroženosti življenja ljudi in 

premoženja, ko gre za posledice vloma, vandalskih dejanj ali loma steklenih površin, katerih stanje 

zagotavlja nemoteno izvajanje tehnološkega procesa.  

 

Odzivni čas za intervencijska popravila: takoj oz. max. 3 ure, vse dni v letu, tudi ponoči  

 

Odzivni čas za ostala popravila: je takoj oz. po prejemu pisnega naročila oz. največ pet (5) dni, 

prav tako za posredovanje ocenjene vrednosti (za večja vzdrževalna dela v primeru zahteve 

naročila), je največ 5 dni. 

 

Strošek prevoza se zaračuna pavšalno glede na oddaljenost sedeža PE naročnika do objekta 

naročnika na katerem se opravlja storitev in vsebuje vse stroške prevoza izvajalca za vsakih 

prevoženih 10 km.  

Strošek prevoza se zaračunava sukcesivno po skupni oddaljenosti do objekta. Minimalni strošek 

prevoza je 10 km, zaokroževanje pa se izvaja na 5 km.  

(Primer obračuna: razdalja od lokacije PE do pošte znaša 28,59 km. Ponudnik je ponudil ceno za 

pavšal 10 km = 0,50 €. Potni stroški se tako izračunajo po ključu: 0,50+0,50+0,50=1,50 €, če je 

ponudnik bil na objektu 4 krat, znašajo potni stroški 1,50 € x 4 = 6 €.) 

V ceni mora biti zajet strošek delavcev na potovanju (1 do 2 osebi) na poti, kilometrina lahkega 

dostavnega vozila. Cena prevoza se zaračuna enkratno za vsak obisk objekta. Izvajalec mora 

skrbnika pogodbe opozoriti na zaračunavanje dodatnih stroškov prevoza, za katere smatra, da je 

do njih upravičen. Neupravičeno dodatno zaračunavanje stroškov prevoza s strani izvajalca ni 

dovoljeno.  

 

Oddaljenost za izračun pavšala se meri od sedeža posamezne PE in sicer so naslovi sedežev 

posamezne PE, od koder se meri oddaljenost do objektov v regiji so naslednji: 
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Sklop 1 

Območje Kopra področje, Vojkovo nabrežje 32, 6000 Koper 

 

Sklop 2 

Območje Nove Gorice, Kidričeva ulica 19, 5000 NOVA GORICA 

 

Sklop 3 

območje Murske Sobote, Trg zmage 6, 9000 MURSKA SOBOTA 

 

Sklop 4 

Območje Novega mesta, Novi trg 7, 8000 Novo mesto 

 

Opomba: Oddaljenost se meri z www.razdalje.si. 

 

Po preteku enega (1) leta od datuma začetka izvajanja storitev ali zadnje izvedene spremembe 

cen, lahko izvajalec ali naročnik predlagata spremembo (zvišanje ali znižanje) cen, glede na 

gibanje indeksa rasti cen življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. 

Predlog za spremembo cen pošljeta vsaj petnajst (15) dni pred predlaganim datumom za 

spremembo cen. Na podlagi prejetega predloga za spremembo cen pogodbeni stranki po 

predhodnih pogajanjih uskladita ceno največ do zvišanja ali znižanja indeksa rasti cen 

življenjskih potrebščin po podatkih Statističnega urada RS za preteklo leto. Pogodbeni 

stranki se zavežeta, da bosta spremembo cen izvedli oziroma potrdili s sklenitvijo aneksa k 

pogodbi, v katerem se določi tudi datum veljavnosti novih cen. 

 

1.12 Merila 

 

Merilo za ocenitev ponudbe je ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo ocenjeval 

ponudbe za vsak posamezni sklop posebej. Največje možno število točk za posamezni sklop  je 

100. Točke se seštevajo.  

Merila: 

M 1: najnižja povprečna cena na enoto (poz. od 1 do 2) – največje možno število točk 10 

M 2: najnižja povprečna cena na enoto (poz. od 3 do 18) – največje možno število točk je 40 

M 3: najnižja povprečna cena na enoto (poz. 19 do 22) – največje možno število točk je 20 

M 4: najnižja povprečna cena na enoto (poz. 23 do 24) – največje možno število točk je 20 

M 5: Najnižja cena pavšalnega zneska prevoza za vsakih prevoženih 10 km do prihoda na objekt, 

(prevoz se zaračunava sukcesivno po skupni oddaljenosti):  maksimalno število točk je 10 

 

 

Pri izračunu točk bo naročnik v merilih M1 – M5 uporabil spodnjo formulo: 

 

 

                                                         P min 

                                            T  =    ---------  x  T (max) 

                                                         P (1..x) 

Pri čemer je: 

 T – število točk  

 P min – najcenejša ponudba 

 P (1..x) – vrednost posamezne ponudbe 

 T (max) – maksimalno število točk 
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Točke se seštevajo, izbran bo ponudnik, ki bo na osnovi meril dosegel največje število točk za 

posamezni sklop. 

 

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov dosegla enako število točk za posamezni sklop, bo 

naročnik izbral ponudnika, ki bo ponudil nižjo ceno efektivne delovne ure.  

 

 

1.13 Okvirni sporazum 

 

Ponudnik izpolni vzorec pogodbe, ga podpiše in žigosa ter predloži v okviru poglavja 

“pogodba”, saj s tem potrdi, da se strinja z vzorcem pogodbe.  

 

Izbrani ponudnik bo prejel v podpis pogodbo katere vsebina bo enaka vzorcu pogodbe. 

Dopolnjena bo le s podatki iz ponudbe. Naročnik izbranemu ponudniku ne bo dovolil 

spreminjanja pogodbenih določil. Če ponudnik ne bo v 8 dneh vrnil podpisane pogodbe, se šteje, 

da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo odstop od ponudbe štel kot negativno referenco v 

naslednjih treh letih, ne glede na razloge za odstop od ponudbe. Naročnik bo posebej obračunal 

škodo, ki jo je imel zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti s strani izbranega ponudnika 

oz. odstopa od pogodbe. 

 

V skladu z določilom 95. člena ZJN-3 se pogodba o izvedbi naročila lahko spremeni v primeru:  

 spremembe ne glede na vrednost, ki so predvidene v dokumentaciji (npr. indeks rasti cen, 

…), 

 dodatnih gradenj ali storitev,  

 okoliščin, ki jih ni bilo mogoče predvideti,  

 če izvajalca zamenja nov izvajalec, 

 če sprememba ne glede na vrednost ni bistvena. 

 

1.14 Varstvo podatkov 

 

Naročnik bo vse podatke varoval skladno z določbami zakonov, ki urejata javno naročanje. 

Naročnik bo zagotovil, da bodo vsi podatki, ki jih bo ponudnik skladno z zakonom, ki ureja 

gospodarske družbe, označil kot zaupne, obravnavani kot poslovna skrivnost. Naročnik bo v 

skladu z določili 35. člena ZJN-3 štel za poslovno skrivnost zgolj s strani ponudnika označene 

podatke.  

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, 

poslovna skrivnost. 

 

1.15 Ustavitev postopka 

 

Naročnik lahko skladno z zakonodajo kadarkoli ustavi postopek. 

 

Naročnik lahko zavrne vse ponudbe. O zavrnitvi vseh ponudb bodo ponudniki obveščeni. 

 

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati ponudnikom zaradi ustavitve postopka, 

zavrnitvijo vseh ponudb ali izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe. 

 

1.16 Prenehanje pogodbene obveznosti  
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Naročnik si pridružuje pravico odpovedati pogodbo dobavitelju, ki bo kršil določila OS. Takemu 

dobavitelju bo naročnik onemogočil sodelovanje na ostalih javnih razpisih naročnika v naslednjih 

treh letih. 

 

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik odstopi od pogodbe v skladu z določili 96. člena ZJN-

3.  

 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani 

izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.  

 

1.17 Revizija postopka 

 

Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega 

naročila, sklenitev okvirnega sporazuma ali vključitev v dinamični nabavni sistem in sistem 

ugotavljanja sposobnosti in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda. 

 

Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku,po pošti priporočeno ali 

priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z 

elektronskimi sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih 

vlog, v skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru 

mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim z 

kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, 

pristojnemu za finance. O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od 

prejema tega zahtevka obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali 

ponudbo. 

 

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno 

osebo, ime naročnika, oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju 

sposobnosti, predmet javnega naročila, očitane kršitve, dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve 

dokazujejo, pooblastilo za zastopanje v pred revizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem, navedbo ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za 

sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz katerega sklada, potrdilo o plačilu takse.  

 

Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, 

pristojnem za finance, takso, ki znaša 2.000 eurov, če se zahtevek za revizijo nanaša na 

vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo v postopku 

oddaje naročil male vrednosti. 

 

Številka transakcijskega računa je: št. 01100-1000358802.  

Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. 

1. model   11 

2. P1:   šifra proračunskega porabnika (16110 - Ministrstvo za finance -štirimestna številka plus 

kontrolna številka)  

3. P2:     številka podkonta s kontrolno številko (7111290) 

4. P3:   Uporabi se zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna 

številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 mesti za 

leto)  

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj. 
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2 POGOJI ZA UDELEŽBO 

 

Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno priložiti dokazilo ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne bodo 

izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne 

ponudbe in bodo izločene iz postopka.  

 

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76. člena ZJN-3 mora ponudnik v skladu s 3. odstavkom 

47. člena predložiti lastno izjavo, ki izkazuje izpolnjevanje naslednjih pogojev: 

 

Za dokazovanje pogojev iz 75. in 76 člena ZJN-3 mora ponudnik predložiti: 

 

P 1 Nekaznovanost – naročnik bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika/kandidata, 

če je bil le-ta ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

ponudnika ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

izrečena, pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku RS in našteta v 1. odstavku 75. člena ZJN-3, če od datuma izreka 

pravnomočne sodbe za kaznivo dejanje še ni preteklo pet let (razen če ni obdobje določila 

že sodba). 

 V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da 

ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 

 

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca 

»izjave«).  

 

P 2 Ponudnik na dan roka za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 75. člena ZJN-3. Naročnik bo iz postopka izločil ponudbo 

ponudnika, če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, uvrščen v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; v primeru da 

ponudnik nastopa s podizvajalci morajo pogoj izpolniti tudi podizvajalci. 

 

Dokazilo: 

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca 

»izjave«).  

 

P 3 Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: ponudnik mora biti vpisan v enega od 

poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski 

subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije 

določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak partner v obsegu posla, za katerega 

je predviden. 

 

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca 

»izjave«).  

 

P 4 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, če:  

 se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali 

prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in 

prisilnega prenehanja ali  

 postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva 

ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali  
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 če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali  

 če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali je nastal 

položaj z enakimi pravnimi posledicami.  

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. 

 

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca 

»izjave«).  

 

P 5 Ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni smel imeti blokiranih svojih računov 

(pogoj se nanaša na vse račune ponudnika).  

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; 

 

Dokazilo: izjava ponudnika (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca 

»izjave«).  

 

P 6 Iz postopka bo izločen ponudnik, če so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega 

naročila, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 

izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od 

prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge 

primerljive sankcije.  

 

Kot dokazila o nekvalitetno izvedenih delih bo naročnik štel tudi pisne reklamacije, pisna 

opozorila dobavitelju o kršitvah pogodbenih obveznosti, obračunane pogodbene kazni ali 

unovčenje bančne garancije zaradi enega navedenih razlogov. 

 V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev; 

 

P 7 V kolikor ponudnik ponuja izvedbo naročila s podizvajalcem/ci, mora predložiti 

dokumentacijo v skladu s poglavjem 1.5 te dokumentacije (obrazec »izjava« za vsakega 

podizvajalca).  

  

 Naročnik bo zavrnil podizvajalca, če obstajajo razlogi za izključitev v skladu s pogoji P1, P2, 

P3 ali P4. 

 

POSEBNI POGOJI:  

 

P 8 Izjava ponudnika, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti JN (za dokaz izpolnjevanja 

pogoja zadostuje podpis obrazca »izjave«).  

 

P 9 Izjava ponudnika, da bo delo izvajal kakovostno in v predpisanih rokih (za dokaz izpolnjevanja 

pogoja zadostuje podpis obrazca »izjave«).  

 

P 10 Izvajalec se zavezuje, da bo vgrajeval material oz. proizvode, katerih skladnost je potrjena s 

certifikati. (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca »izjave«).  

 

P 11 Izvajalec se obvezuje, da bo podal izjavo za zagotavljanje varstva pred požarom in varnosti 

pri delu. (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca »izjave«).  

 

P 12 V primeru večjih vzdrževalnih del morajo ponudniki, kadar to izhaja iz vsebine naročila, 

upoštevati vse temeljne okoljske zahteve kot so navedne v prilogi Prilogi 8 Uredbe o zelenem 
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javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/2017). (za dokaz izpolnjevanja pogoja zadostuje podpis obrazca 

»izjave«).  

 

 

3 NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del 

razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz 

prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani 

ponudnika.  

 

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

»Ponudbeni predračun v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. 

 

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

»Ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. Vse ostale 

potrebne obrazce (Izjave, požarni red, Protikorupcijska izjava, ipd.) pa naloži v razdelek »Drugi 

dokumenti«.  

 

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. 

 

Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju »Pogoji za udeležbo« (v kolikor 

so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu »Izjave«, je dovolj, da ponudnik žigosa in 

podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter izpolnjen, podpisan in žigosan 

vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek »Drugi dokumenti«. 

Izbrani ponudnik bo moral ob pravnomočnosti odločitve predložiti seznam delavcev (z osebnimi 

podatki), ki bodo izvajali dela in vstopali v prostore naročnika. 

 

Izbrani ponudnik bo v skladu s 6. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 

korupcije (ZIntPK-B) naročniku takoj po obvestilu o sprejemu odločitve o izbiri in še pred 

pravnomočnostjo le-te posredoval izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 

lastništvu družbe, 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 

ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. 

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za 

posledico ničnost pogodbe. 

 

 

4 OPIS NAROČILA – TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

 

4.1 Predmet naročila 

 

Predmet javnega naročila je opravljanje manjših steklarskih del v okviru tekočega vzdrževanja na 

poštah, po navedenih območjih za obdobje do 30. 11. 2022.  

 

Steklarska dela na poštah se izvajajo po potrebah naročnika, in sicer popravila na različnih 

notranjih in zunanjih površinah, kot so stekla na pultih, vitrine, vrata, okna, nadstreški in steklene 

stene z navadno in izolacijsko zasteklitvijo, predelave posameznih delov pohištvene opreme 

zaradi preureditve prostorov, spremembe delovnih mest ali opreme z namenom zagotoviti čim 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011102&stevilka=4404
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boljše pogoje dela pri izvajanju tehnološkega procesa, za doseganje dobre storilnosti in 

zadostitev zahtevam varnosti in zdravja pri delu. Dela se izvajajo skladno s standardi in tehničnimi 

predpisi stroke.  

 

Redna steklarska dela zajemajo največkrat popravilo, zamenjavo in vgradnjo stekel, dodatno 

obdelavo stekla (peskanje, izvrtine, brušenje, fasetiranje robov, ipd.) 

Poleg najpogosteje uporabljenih artiklov in opravljenih del, si naročnik pridržuje pravico naročati 

tudi druge materiale in naročiti dodatna opravila, ki jih potrebuje za svoje delo. Dodatno delo se 

obračuna po uradnem ceniku izvajalca, ki mora biti primerljiv s cenami na tržišču. 

 

Obsega steklarskih del ni mogoče terminsko in količinsko predvideti za celotno pogodbeno 

obdobje.  

 

Glede na naravo poštnega dela - poslovalnice so odprte ves dan in tudi ob sobotah, je potrebno 

dela na objektu prilagoditi razmeram na delovni enoti in v kolikor del ne bo mogoče izvesti 

drugače, bo dela potrebno izvesti tudi ob sobotah popoldan, oz.  po potrebi tudi ob nedeljah.  

 

Za posamezni objekt je potrebno predhodno izdati predračun (oceno stroškov), ki je osnova za 

naročilo. Izvedba del je sukcesivna po vsakem posameznem naročilu. Obračun vseh količin mora 

biti obračunan po dejanski porabi (kvadraturi, količini) in po postavkah iz ponudbe. Obračun del 

mora biti primerljiv s cenami na trgu. 

V primeru potrebe po dodatnih delovnih pripomočkih (npr. postavitev montažnega odra, 

avtodvigala, ipd.), je potrebna predhodna odobritev naročnika. Izbira delovnih pripomočkov mora 

biti optimalna za naročnika. 

Za morebitna dodatna, večja dela oz. večje količine porabe materiala mora izvajalec predhodno 

obvestiti naročnika z okvirno vrednostjo predvidenih stroškov in sestaviti predračun za izvedbo 

del ter pridobiti soglasja naročnika. 

Dela v manjšem obsegu, ki ne motijo delovnega procesa v pošt. poslovalnicah, se lahko izvajajo 

tudi v času poslovanja pošte, ostala dela pa je potrebno izvajati izven delovnega časa pošt. 

Izvajalec je dolžan poskrbeti za zaščito obstoječe opreme, naprav, prostora ter odstranitev zaščite 

in izvedbo čiščenja po zaključku del. 

Izvajalec je dolžan opozoriti oz. seznaniti naročnika z objektivnim stanjem elementov in predlagati 

popravila in izboljšave ob zavezi, da ne bo zavajal naročnika z informacijami in predlogi izvedbe 

popravil, ki bi z nepotrebnimi in dodatnimi deli podražila izvajanje. Izvajalec je obvezno dolžan 

poskrbeti za ustrezno varstvo, oziroma organizacijo varstva pri delu tako izvajalcev samih kot 

uslužbencev pošte, obiskovalcev oz. strank pošte in naključno mimoidoče. 

 

K računu mora biti priložen potrjen delovni nalog s strani pooblaščenega delavca naročnika, ki 

mora vsebovati naslednje podatke: lokacijo opravljene storitve, vrsto storitve iz ponudbenega 

predračuna, ime in priimek ter podpis izvajalca. 

 

 

4.2 Kraj, način in roki izvajanja naročila 

 

 Kraj izvedbe naročila:  

Pošte na območju Kopra, Nove Gorice, Murske Sobote in Novega mesta. 

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pogodbenega obdobja na seznam objektov doda 

nov objekt oz. da katerega izmed objektov črta ali spremeni naslov - lokacijo, vsi pogoji 

razpisne dokumentacije, pogodbe in ponudbe pa bodo veljali tudi naknadno navedene 

objekte. 
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 Veljavnost okvirnega sporazuma:  

Sklop 1: območje Kopra, velja od 1.12.2018 do 30.11.2022 

Sklop 2: območje Nove Gorice, velja od 1.12.2018 do 30.11.2022 

Sklop 3: območje Murske Sobote, velja od 16.6.2019 do 30.11.2022 

Sklop 4: območje Novega mesta, velja od 1.12.2018 do 30.11.2022 

 

1. Rok izvedbe: 

 Popravila: takoj po prejemu pisnega naročila oz. največ pet (5) delovnih dni. 

Dokončanje del mora biti v najkrajšem možnem času ob upoštevanju pravil stroke. Za 

podaljšanje roka izvedbe mora obstajati objektiven razlog, ki mora biti usklajen in 

dogovorjen z naročnikom. 

 Intervencijska popravila: se izvajajo na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, 

vendar najkasneje v roku treh (3) ur od trenutka prijave okvare (ustno, po faxu, e-

mailu,..). V primeru ogrožanja življenja ljudi ali nepopravljive materialne škode za 

naročnika izvajalec intervenira takoj, vse dni v letu in tudi ponoči. 

 

2. Porabljeni material se obračuna po veljavnem ceniku. 

 

3. Reklamacije: popravila se izvajajo na poziv naročnika v najkrajšem možnem roku oz. po 

dogovoru z naročnikom 

 

4. Vsa dodatna dela se izvajajo le na podlagi predhodnega soglasja naročnika na osnovi 

popisa in predračuna stroškov. V primeru porabe večje količine materiala je potrebno 

naročnika seznaniti z okvirno vrednostjo stroškov, ali sestaviti predračun za izvedbo posla. 

Spremembe ali odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete material so dopustne le s 

pisnim soglasjem naročnika.  

 

5. Kontaktna oseba naročnika za izvajanje pogodbe:  

 

Sklop 1: območje Kopra, telefon: 05 666 6640 Miran Palčič 

Sklop 2: območje Nove Gorice, telefon: 05 666 6640 Miran Palčič 

Sklop 3: območje Murske Sobote: Franc Kerenc, telefon: (02) 449 2715, franc.kerenc@posta.si 

Sklop 4: območje Novega mesta, Dejan Guzej, telefon (03) 424 36 14 

 

4.3 Seznam pošt:  

 

Sklop 1: območje Koper 

Zap.št.  POŠTA NASLOV 

1. 6280  ANKARAN REGENTOVA 2 

2. 6275  ČRNI KAL ČRNI KAL 61 

3. 6271  DEKANI DEKANI 209 

4. 6215  DIVAČA KRAŠKA CESTA 77 

5. 6272  GRAČIŠČE GRAČIŠČE 4 

6. 6250  ILIRSKA BISTRICA BAZOVIŠKA 17 

7. 6251  ILIRSKA BISTRICA VILHARJEVA 4 

8. 6310  IZOLA - ISOLA CANKARJEV DREVORED 1 

9. 6311  IZOLA - ISOLA MOROVA 25 E 

10. 6223  KOMEN KOMEN 118 

11. 6103  KOPER-CAPODISTRIA BEBLERJEVA 7 

12. 6104  KOPER-CAPODISTRIA KOLODVORSKA 9 
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13. 6105  KOPER-CAPODISTRIA C.MAREŽGANSKEGA UPORA 4 

14. 6240  KOZINA RODIŠKA ULICA 3 

17. 6330  PIRAN-PIRANO LENINOVA 1 

18. 6257  PIVKA PREČNA 1 

19. 6276  POBEGI CESTA I.ISTRSKE BR. 29 

20. 6244  PODGRAD PODGRAD 16 

21. 6320  PORTOROŽ-PORTOROSE OBALA 107 

22. 6322  PORTOROŽ-PORTOROSE OBALA 43 A 

23. 6230  POSTOJNA ULICA I.MAJA 2A 

24. 6333  SEČOVLJE-SICCIOLE SEČOVLJE 19 

25. 6210  SEŽANA PARTIZANSKA C. 48 A 

26. 6211  SEŽANA PARTIZANSKA C. 109 

27. 6281  ŠKOFIJE SPODNJE ŠKOFIJE 207 

28. 6274  ŠMARJE ŠMARJE 89 

29. 6222  ŠTANJEL ŠTANJEL 42 C 

 

Sklop 2: območje Nove Gorice 

Zap. 

št. POŠTA 

1. 5270 AJDOVŠČINA, CESTA 5.MAJA 2 

2. 5230 BOVEC, TRG GOLOBARSKIH ŽRTEV 9 

3. 5295 BRANIK, BRANIK 46A 

4. 5282 CERKNO, BEVKOVA 9 

6. 5263 DOBRAVLJE, DOBRAVLJE 2 

7. 5212 DOBROVO V B., TRG 25.MAJA 2 

8. 5294 DORNBERK, ULICA BOJANA VODOPIVCA 5 

9. 5251 GRGAR, GRGAR 28 

10. 5280 IDRIJA, VODNIKOVA ULICA 1 

11. 5213 KANAL, GRADNIKOVA ULICA 2 

12. 5222 KOBARID, MARKOVA ULICA 18 

14. 5291 MIREN, MIREN 125C 

15. 5216 MOST NA SOČI, MOST NA SOČI 5 

16. 5101 NOVA GORICA, KIDRIČEVA ULICA 19 

17. 5102 NOVA GORICA, INDUSTRIJSKA CESTA 9 

19. 5292 RENČE, TRG 69 

20. 5250 SOLKAN, CESTA 9 KORPUSA 84 

22. 5261 ŠEMPAS, ŠEMPAS 52B 

23. 5290 ŠEMPETER PRI GORICI, VRTOJBENSKA CESTA 19C 

24. 5220 TOLMIN, TRG MARŠALA TITA 10 

25. 5271 VIPAVA, GLAVNI TRG 16A 

 

 

Sklop 3: območje Murske Sobote 

 

Poštna 

številka POŠTA Naslov   

9253 Apače Apače 42 a Apače 

9231 Beltinci Ulica Štefana Kovača 2 Beltinci 
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9222 Bogojina Bogojina 10 a Bogojina 

9232 Črenšovci Ulica Prekmurske čete 14 Črenšovci 

9223 Dobrovnik-Dobr. Dobrovnik 297 h Dobrovnik - Dobronak 

9250 Gor. Radgona Cesta na stadion 1 Gornja Radgona 

9264 Grad (kont. tč.) Grad 172 Grad 

9242 Križevci pri L. Križevci pri Ljutomeru 3 b Križevci pri Ljutomeru 

9220 Lendava-Lendva Trg Ljudske pravice 7 Lendava - Lendva 

9240 Ljutomer Ulica Rajh Nade 2 Ljutomer 

9202 Mačkovci Mačkovci 49 a Mačkovci 

9243 Mala Nedelja Mala Nedelja 21 Mala Nedelja 

9226 Moravske Top. Kranjčeva ulica 3 Moravske Toplice 

9101 Murska Sobota Trg zmage 6 Murska Sobota 

9102 Murska Sobota Nemčavci 1 d Murska Sobota 

9103 Murska Sobota Ulica dr. Vrbnjaka 6 Rakičan 

9233 Odranci Panonska ulica 33 a Odranci 

9203 Petrovci Gornji Petrovci 40 e Gornji Petrovci 

9207 Prosenjakovci-P Prosenjakovci 70 Prosenjakovci - Partosfalva 

9201 Puconci Puconci 150 Puconci 

9252 Radenci Panonska cesta 5 Radenci 

9262 Rogašovci Sveti Jurij 15 b Rogašovci 

9244 Sv.Jurij ob Šč. Videm 28 Sveti Jurij ob Ščavnici 

9204 Šalovci Šalovci 161 Šalovci 

9251 Tišina Tišina 4 Tišina 

9224 Turnišče Ulica Štefana Kovača 97 a Turnišče 

9225 Velika Polana Velika Polana 111 Velika Polana 

9241 Veržej Ulica Bratstva in enotnosti 7 Veržej 

 

 

Sklop 4: območje Novega mesta 
 

pošte novomeški deI PE Celje 

1 8280 Brestanica Cesta prvih borcev 12 

2 8250 Brežice Stare pravde 34 

3 8340 Črnomelj Kolodvorska 30a 

4 8257 Dobova Ul. Bratov Gerjovič 52 

5 8350 Dolenjske Toplice Zdraviliški trg 3 

6 8261 Jesenice na Dolenjskem Jesenice na Dol. 9 

7 8311 Kostanjevica na Krki Oražnova 3 

8 8296 Krmelj Krmelj 52 

9 8270 Krško CKŽ 135 c 

10 8271 Krško Trg Matije Gubca 1 

11 8330 Metlika Naselje Borisa Kidriča 2 

12 8233 Mirna   Cesta na Fužine 3 

13 8216 Mirna Peč Trg 2 

14 8230 Mokronog Pod Gradom 2 
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15 8101 Novo mesto Podbevškova ulica 17 a 

16 8102 Novo mesto Ul. Slavka Gruma 7 

17 8104 Novo mesto Ljubljanska c. 27 

18 8105 Novo mesto Novi trg 7 

19 8274 Raka Raka 113 

20 8333 Semič Črnomaljska cesta 2 

21 8281 Senovo Titova cesta 98 

22 8290 Sevnica Trg svobode 9 

23 8351 Straža Ul. talcev 7 

24 8310 Šentjernej Prvomajska cesta 3 

25 8232 Šentrupert Šentrupert 124 

26 8275 Škocjan Škocjan 

27 8220 Šmarješke Toplice Šmarješke Toplice 115 

28 8210 Trebnje Goliev trg 11 

29 8212 Velika Loka Velika Loka 79 

30 8360 Žužemberk Grajski trg 29 
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Ponudnik predloži obrazec Ponudba v razdelek »Ponudbeni predračun«. 

 

Obrazec 

PONUDBA 

 

Na osnovi javnega razpisa »Steklarska dela PE KP (območje KP in NG), PE MB (območje MS) 

in PE CE (območje NM)« po postopku naročila male vrednosti, dajemo ponudbo, kot sledi: 

 

1. PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

POLNI NAZIV IN FIRMA  

PONUDNIKA: 

 

 

 

 

NASLOV PONUDNIKA: 

 

 

 

 

 

TELEFON: 

 

 

 

 

IDENTIFIKACIJSKA (DAVČNA) 

ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 

 

 

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 

 

 

 

 

 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 

 

 

 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 

POGODBE: 

 

 

ZAKONITI ZASTOPNIKI 

PONUDNIKA 

 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

 

Ponudnik: 

  

Podpis in štampiljka: 
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Ponudnik predloži obrazec Ponudbeni predračun v razdelek »Ponudbeni predračun«. 

 

Obrazec  

 

2. PONUDBENI PREDRAČUN 

 SKLOP_____________ (ponudnik vpiše za kateri sklop se prijavlja, če se prijavi za dva ali več 

sklopov obrazec po potrebi kopira). 

Predmet naročila količina/

EM 

 

Cena  v EUR 

(brez DDV) 

Cena  v EUR 

(z DDV) 

1. Efektivna delovna ura, ki zajema: razna pripravljalna, 

nepredvidena dela, kot npr. premestitev pohištvene opreme-

demontaža, ponovna montaža, ipd. 

1 /ura   

2. Intervencijska delovna ura, ki zajema: nujna dela, ko se je 

potrebno odzvati na poziv naročnika v roku 2 ur (v primeru 

nevarnosti poškodb občanov oz. uslužbencev, npr. odstranitev 

nevarnih delov poškodovanega stekla, začasna ureditev, 

namestitev ustrezne zaščite prostora zaradi varnosti premoženja, 

ipd.) 

1 /ura   

M1: POVPREČNA CENA (sum od 1 do 2) : 2 --------   

3. Zamenjava stekla (izmere, dobava materiala, montaža) 

debeline: 3 mm za okna in vrata 

1 /m 2   

4. Zamenjava stekla (izmere, dobava materiala, montaža) 

debeline: 4 mm za okna in vrata 

1 /m 2   

5. Zamenjava stekla (izmere, dobava materiala, montaža) 

debeline: 5 mm za okna in vrata 

1 /m 2   

6. Zamenjava stekla (izmere, dobava materiala, montaža)  

debeline: 6 mm za okna in vrata 
1 /m 2   

7. Žično steklo (izmere, dobava materiala, montaža) 1 /m 2   

8. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) - Termopan 

steklo tip 4-12-4 

1 /m 2   

9. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) - Termopan 

steklo tip 5-12-5 

1 /m 2   

10. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) -Termopan 

steklo tip 6-12-6 

1 /m 2   

11. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) - Termopan 

steklo tip 4-9-4-9-4 

1 /m 2   

12. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) Termopan 

steklo tip K1,1W/m
2
K4-16-4 

1 /m 2   

13. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) Troslojni 

termopan tip 4-12-4-12-4 

1 /m 2   

14. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) Steklo 

debeline 8 mm, za pulte-obdelano 

1 /m 2   

15. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) Steklo 

debeline 10 mm, za pulte-obdelano 

1 /m 2   

16. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) Kaljeno 

steklo debeline 10 mm, brez okovja – fiksna  

1 /m 2   

17. Zamenjava (izmere, dobava materiala, montaža) Kaljeno 

steklo debeline 10 mm, brez okovja – vrata 

1 /m 2   

18. Zamenjava poškodovanega stekla copelit, zajema: 

- odstranitev poškodovanega z odvozom na trajno deponijo, 

- točne izmere, dobava materiala in montaža novega stekla 

vključno s pomožnim materialom 

- čiščenje po končanih delih 

1 /m 2   
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2.1 Veljavnost ponudbe je najmanj do 31.03.2019. 

 

2.2 Cene so fiksne in izražene v evrih (€) brez davka na dodano vrednost DDV, vsi stroški so 

vračunani v ceni. 

 

2.3 Garancijski rok:  

Za kvaliteto materiala jamčimo za dobo __________ mesecev. (izpolni ponudnik - najmanj 12 

mesecev) 

 

Za kvalitetno izvedbo storitve jamčimo za dobo __________ mesecev. (izpolni ponudnik - najmanj 

12 mesecev) 

 

2.4 Seznam lokacij je okviren in se lahko v času trajanje pogodbe spreminja.   

 

V/Na: Ponudnik: 

  

 

Štampiljka in podpis: 

M2: POVPREČNA CENA (sum od 3 do 18) : 16 

 

-------   

19.  Dobava in lepljenje protivlomne folije za stekla na pultih. 

175 mikronov zunaj in 350 mikronov na notranji strani. 

Folija mora zagotavljati 90% prosojnost, dovoljena je minimalna 

refleksnost (največ 10%), garancija najmanj 5 let, odpornost na 

čiščenje z vsemi čistili iz maloprodaje, dokazilo o ustreznosti  

standard SIST EN 1063-preizkušanje in klasifikacija odpornosti 

proti strelom (certifikat), naročnik si pridržuje možnost izvedbe 

testiranja, ki ga zagotovi ponudnik. 

1 /m 2   

20. Dobava in lepljenje protivlomne folije na steklene površine 

stavbnega pohištva na notranji strani. Minimalna debelina 170  

mikronov. Folija mora zagotavljati 90% prosojnost, dovoljena je 

minimalna refleksnost (največ 10%), garancija najmanj 5 let, 

odpornost na čiščenje z vsemi čistili iz maloprodaje, dokazilo o 

ustreznosti  standard SIST EN 1063-preizkušanje in klasifikacija 

odpornosti proti strelom (certifikat), naročnik si pridržuje 

možnost izvedbe testiranja, ki ga zagotovi ponudnik. 

1 /m 2   

21.  Dobava in lepljenje peskane folije na notranji strani 

steklenih površin stavbnega pohištva 

1 /m 2   

22.  Dobava in lepljenje termoreflektivne folije za toplotno in 

sončno zaščito za zunanje apliciranje (primerljivo SOL 102 z 79 % 

sončno zaščito) na notranji strani steklenih površin stavbnega 

pohištva. 

1 /m 2   

M 3: POVPREČNA CENA (sum 18 do 22) : 4 --------   

23. Dodatna obdelava stekla – peskanje, zajema dodatno 

peskanje celotne površine oz. črt ali drugih vzorcev, kjer je 

potrebna dodelava 

1 /m 2   

24. Dodatna obdelava stekla brušenje, fasetiranje, zajema: 

brušenje, fasetiranje robov 

1 /m 2   

M 4: POVPREČNA CENA (sum 23 do 24) : 2 --------   

M 5: Pavšalni strošek prevoza za 10 km 

  

1/10km   
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Ponudnik predloži obrazec Izjave v razdelek »Drugi dokumenti«. 

 

Obrazec  

 

IZJAVE O SPREJEMU IN IZPOLNJEVANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

Naziv ponudnika ______________________________________________________________________________ 

 

Ulica ____________________________________________________________________________________________ 

 

Poštna štev. in kraj ____________________________________________________________________________ 

 

KONTAKTNA OSEBA: __________________________________________________________________________ 

 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE: ________________________________________________ 

 

 

Št. Izjavljamo: 

1. da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila, 

2. da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, 

3. da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični ter da fotokopije 

priloženih listin ustrezajo originalu, 

4. da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno 

odgovornost, 

5. da se v celoti strinjamo s razpisnimi pogoji naročnika, 

6. da bomo naročilo opravljali strokovno in korektno v skladu z veljavnimi predpisi in pravili 

stroke, 

7. določili kontaktno osebo, ki bo: zagotavljala strokovno in pravočasno izvedbo naročila, 

reševala in koordinirala naročnikove reklamacije, 

8. vse informacije in podatke naročnika varovali kot poslovno skrivnost tudi po prenehanju 

veljavnosti tega naročila, 

9. da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, 

10. da kot pravna oseba in tudi naši člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa niti 

oseba, ki ima pooblastila za naše zastopanje ali odločanje ali nadzor, nismo bili 

pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so navedena v 1. odst. 75. členu ZJN-3 v 

skladu s pogojem P 1 

11. da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oz. da imamo registrirano dejavnost oz. 

smo vpisani v register poklicev ali trgovski register (pogoj P 5). 

12 da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami Ministrstva za javno 

upravo RS (pogoj P 3) 

13. da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da nismo opustili poslovne 

dejavnosti oz. nismo v kateremkoli podobnem položaju, v skladu s pogojem P 6, 

14. da v zadnjih šestih mesecih poslovanja nismo imeli blokiranega nobenega računa (pogoj P 

7). 

17. da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti JN, 

18.    da ponujene storitve popolnoma ustrezajo tehničnim zahtevam naročnika 

19. da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti JN (pogoj P 8).  

20. da bomo delo izvajali kakovostno in v predpisanih rokih (pogoj P9)  

21. zavezuje se, da bomo vgrajevali material oz. proizvode, katerih skladnost je potrjena s 

certifikati (pogoj P10).  
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22. obvezujemo se, da bomo podali izjavo za zagotavljanje varstva pred požarom in varnosti 

pri delu. (P11).  

23. V primeru večjih vzdrževalnih del bomo upoštevati vse temeljne okoljske zahteve kot so 

navedene v prilogi Prilogi 8 Uredbe o zelenem javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 51/2017). (P 

12).  

 

 

…………………………………………………….. 

                    kraj in datum 

      štampiljka      

        ……………..………..……….……………….. 

         odgovorna oseba 

 

 

* S podpisom tega obrazca vam ni potrebno prilagati pri pogojih navedene izjave.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2011102&stevilka=4404
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Ponudnik predloži obrazec Podatki o podizvajalcu v razdelek »Drugi dokumenti«. 

 

Obrazec 

 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

 

Vrsta dela, ki ga bo izvedel podizvajalec ________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________________________________ 

 

Naziv podizvajalca ________________________________________________________________________________ 

 

Naslov podizvajalca _______________________________________________________________________________ 

 

Matična številka podizvajalca ____________________________________________________________________ 

 

Davčna številka podizvajalca _____________________________________________________________________ 

 

Transakcijski račun podizvajalca _________________________________________________________________ 

 

Predmet del, ki jih izvede podizvajalec __________________________________________________________ 

 

Količina del podizvajalca _________________________________________________________________________ 

 

Vrednost del podizvajalca ________________________________________________________________________ 

 

Kraj izvedbe teh del _______________________________________________________________________________ 

 

Rok izvedbe teh del _______________________________________________________________________________ 

 

 

 

………………………….....……………………………… 

                    kraj in datum 

      štampiljka      

        …..…………………………......................... 

         odgovorna oseba 

 

 

* Obrazec po potrebi kopirati. 



 25/29 

Ponudnik predloži obrazec Požarni red v razdelek »Drugi dokumenti«. 

 

Obrazec  

 

IZJAVA POŽARNI RED 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA 

o seznanitvi s požarnim redom in navodilom za varstvo pred požarom 

 

 

Izjavljamo, da smo bili pred začetkom izvajanja del, ki jih bomo opravljali v:  

 

…………………………………...……………………………………………………………………………………………………………………… 

(naziv PE in kraja delovišča) 

 

na podlagi pogodbe/naročilnice št. …………….….., z dne ……………………………. , seznanjeni s Požarnim 

redom Pošte Slovenije d. o. o. in Navodilom za varstvo pred požarom za zunanje izvajalce del. 

 

Obvezujemo se, da bomo pri izvajanju dela upoštevali določila Požarnega reda in Navodila za 

varstvo pred požarom in da ne bomo povzročali nevarnosti za nastanek požara ali eksplozije in s 

tem ogrožali varnosti ljudi in premoženja naročnika.  

 

 

 

Naša odgovorna oseba za izvajanje ukrepov varstva pred požarom je:  

 

……………………………………………………………                                        …………………………………….. 

                (ime in priimek)                                                                        (telefon) 

 

 

Datum: …………………..…………………………. 

 

 

 

 

 

Opomba: Podpisano izjavo je dolžan izvajalec del pred začetkom izvajanja del posredovati 

strokovnemu delavcu za izvajanje ukrepov varstva pred požarom. 

NAVODILO ZA VARSTVO PRED POŽAROM 

(izvajalci storitev) 

 

 

 

 

                 (naziv in naslov izvajalca storitev) 
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I. ORGANIZACIJA VARSTVA PRED POŽAROM 

 

Vsak izvajalec storitev, ki izvaja kakršnokoli delo v objektih družbe, je dolžan skrbeti za varstvo 

pred požarom. V zvezi s tem ima predvsem naslednje naloge, dolžnosti in odgovornosti: 

• dela sme izvajati samo z delavci, ki so usposobljeni in imajo opravljen preizkus znanja iz 

varstva pred požarom; 

• za opravljanje dela sme uporabljati samo namensko in brezhibno delovno opremo; 

• pred začetkom izvajanja dela: 

o se mora seznaniti z izvlečkom požarnega reda, ki je nameščen v objektu, kjer se bodo dela 

izvajala; 

o urediti mora delovišče in poskrbeti za ustrezne ukrepe varstva pred požarom. Po potrebi je 

treba delovišče opremiti z dodatno opremo in sredstvi za gašenje in preprečevanje nastanka 

požara; 

o seznaniti mora odgovorno osebo za varstvo pred požarom o datumu in času začetka dela 

in o načrtovanih ukrepih za varstvo pred požarom; 

• delo mora izvajati tako, da ne slabi urejenega stanja varstva pred požarom in ne povzroča 

nevarnosti za nastanek požara; 

• med izvajanjem del mora upoštevati predloge in pripombe odgovorne osebe za varstvo 

pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, ki sta navedena 

v izvlečku požarnega reda; 

• pred začetkom izvajanja požarno nevarnih del si mora pridobiti pisno dovoljenje od 

strokovnega delavca in po potrebi organizirati požarno stražo; 

• o vsaki opaženi ali ugotovljeni pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki bi lahko vpliva na 

varstvo pred požarom, mora takoj obvestiti odgovorno osebo za varstvo pred požarom ali 

strokovnega delavca, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda. 

 

II.  PREVENTIVNI UKREPI 

 

V objektih družbe ali na delovišču se je treba obnašati  in ravnati tako, da se ne slabi ali ogroža  

varstvo pred požarom in da se ne povzroča nevarnost za nastanek požara. V zvezi s tem je treba 

upoštevati in izvajati predvsem naslednje preventivne ukrepe: 

- gasilnikov, ki so nameščeni v objektu, ni dovoljeno prestavljati z določenih in urejenih 

mest; 

- gasilnikov, hidrantov, električnih omaric ipd. ni dovoljeno zalagati s predmeti dela, 

opremo, odpadki ipd. Pred njimi mora biti vsaj 70 cm prostega prostora; 

- na hodnikih, stopniščih in na evakuacijskih poteh ni dovoljeno ničesar odlagati ali 

shranjevati, biti morajo vedno proste in normalno prehodne; 

- odpadke, ki nastajajo pri izvajanju dela, je treba zbirati ločeno in jih z delovišča 

odstranjevati sproti ali najkasneje ob zaključku delovnega dne; 

- izvajanje požarno nevarnih del ni dovoljeno brez pisnega dovoljenja strokovnega delavca 

za izvajanje ukrepov varstva pred požarom; 

- v objekt ali na delovišče se lahko dovaža in hrani le toliko nevarnih snovi, kot jih je 

potrebnih za dnevno uporabo; 

- ob vsakem zapuščanju objekta ali delovišča je treba obvezno preveriti, ali so odstranjeni 

vsi potencialni viri za nastanek požara. 

 

III. POSTOPKI IN NALOGE V PRIMERU POŽARA 

 

V primeru požara ostanite mirni in prisebni in ocenite velikost požara.  

Če ocenite, da lahko požar pogasite sami, brez nevarnosti zase in druge, uporabite gasilna 

sredstva in požar pogasite.  
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Če ocenite, da požara ne morete pogasiti, ravnajte po naslednjem postopku: 

- na požar takoj opozorite prisotne osebe v objektu in poskrbite za prijavo požara gasilcem; 

- pri požaru ne izpostavljate svoje varnosti in življenja; 

- pred reševanjem opreme, dokumentacije itd. pomagajte ogroženim osebam; 

- rešujte predvsem dragocenejšo opremo in najpomembnejšo dokumentacijo; 

- ko se umikate iz prostora, v katerem je požar, zaprite okna, izključite električne in plinske 

uporabnike, izključite prezračevanje in zaprite vrata za seboj, če je vse to mogoče; 

- na evakuacijski poti odprite okna, da preprečite ali zmanjšate zadimljenost poti; 

- poskrbite za neoviran dovoz intervencijskih vozil do objekta; 

- zberite se pred objektom ali na zbirnem mestu, določenem v načrtu evakuacije, kjer se 

javite odgovorni osebi za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije; 

- če se iz objekta ne morete umakniti zaradi neprehodnosti evakuacijskih poti, se pred 

požarom umaknite v najvarnejši prostor z oknom. Vrata prostora zatesnite pred vdorom dima in s 

klicanjem z okna opozorite nase. 

 

IV. POSTOPKI IN NALOGE PO POŽARU 

 

O vsakem požaru, ne glede na njegovo velikost, je treba takoj po požaru obvestiti odgovorno 

osebo za varstvo pred požarom in strokovnega delavca za izvajanje ukrepov varstva pred 

požarom, ki sta navedena v izvlečku požarnega reda. 

Takoj po požaru je treba zavarovati mesto požara. Na požarišču ni dovoljeno ničesar pospravljati, 

premikati ipd., dokler se ne opravi raziskava požara. 

Po požaru je prepovedano uporabljati opremo in naprave na elektriko ali plin, ki je bila 

izpostavljena požaru, dokler ni pregledana in je ugotovljeno, da je varna za uporabo. 

Po požaru je treba napisati izjavo o času in vzroku nastanka požara, uničeni opremi itd. 
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Ponudnik predloži obrazec Izjava v razdelek »Drugi dokumenti«. 

 

Obrazec  

 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

 

i  z  j  a  v  l  j  a  m  o 

 

 

da, bomo pri sklepanju pogodb v postopkih javnega naročanja z naročnikom - Pošta Slovenije 

d.o.o., Slomškov trg 10, 2500 Maribor, identifikacijska številka SI25028022, matična številka 

5881447 ravnali v skladu z določili zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije. 

 

 

Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj v skladu s šestim 

odstavkom 14. člena zakona, ki ureja integriteto in preprečevanje korupcije, s to izjavo 

posredujemo podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, 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 ponudnikom.  

 

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

PRAVNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka, delež lastništva) 

 

 

 

FIZIČNA OSEBA: ________________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 
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FIZIČNA OSEBA: _______________________________________________________________________ 

(ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva) 

 

 

 

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: ______________________________________________________ 

(fizična ali pravna oseba) 

 

NAVEDBA TIHEGA DRUŽBENIKA: ______________________________________________________ 

(fizična ali pravna oseba) 

 

 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

NAVEDBA POVEZANE DRUŽBE: ________________________________________________________ 

(firma družbe, poslovni naslov, matična številka, davčna številka) 

 

 

 

 

        _____________________________ 

        (žig in podpis) 

  

 

 
 


