
Naročnik:

CEROP d.o.o.

Vaneča 81 B, 9201 Puconci

PONUDBENI DEL - OBRAZCI

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

DOBAVA HORIZONTALNE STISKALNICE
ZA BALIRANJE VSEH VRST ODPADNE

EMBALAŽE IN RDF-A S HORIZONTALNO
VEZALNO NAPRAVO



PRILOGA št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Na osnovi javnega razpisa »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenega na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213, dajemo ponudbo, kot sledi:

Številka ponudbe:
Datum:

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

samostojno v skupnem nastopu* s podizvajalci*

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase)
tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži izpolnjen obrazec Podatki o ponudniku in drugih
gospodarskih subjektih na prilogi št. 2.

PONUDNIK1:

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

Identifikacijska številka za DDV:

PONUDBENI POGOJI:
Ponudba je veljavna še najmanj devetdeset (90) koledarskih dni od datuma, določenega za odpiranje
ponudb.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa
naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo
ponudb.

KRAJ

________________________

ŽIG PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________

_______________________
1v primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja
V primeru skupne ponudbe ponudniki za to stranjo priložijo pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in
žigosan s strani vseh ponudnikov, ki sodelujejo pri izvedbi naročila.



PONUDBENI PREDRAČUN

Na osnovi javnega razpisa »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenega na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213, dajemo ponudbo, kot sledi:

1. PONUDBENA VREDNOST

Predmet naročila Količina
(kos)

Cena na enoto
(v EUR/kos) brez DDV

Horizontalna stiskalnica za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo, vključno
z montažo/zagonom in uvajanjem v delo

1

Skupna ponudbena cena v EUR brez DDV

DDV _______ %

Skupna ponudbena cena v EUR z DDV

Ponudbena cena vključuje vse materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta
naročila, vključno s stroški dela in stroški izdelave ter predložitve ponudbene dokumentacije. V
ponudbeno ceno so zajeti tudi stroški montaže/zagona predmeta naročila na lokaciji naročnika in
uvajanje predstavnikov naročnika v delo s predmetom naročila. V času veljavnosti pogodbe
zagotavljamo fiksnost cene.

2. DOBAVNI ROK

Dobavni rok znaša ______________ koledarskih dni (vpisati; največ 30 koledarskih dni od dneva
podpisa pogodbe).

3. GARANCIJSKA DOBA

Za predmet naročila nudimo:
̵ osemnajst (18) mesečno garancijo za hidravlično enoto in elektro opremo, za ostalo

šestintrideset (36) mesečno garancijo,
̵ garancijo proti koroziji pet (5) let.

KRAJ

________________________

ŽIG PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________



PRILOGA št. 2

PODATKI O PONUDNIKU IN DRUGIH GOSPODARSKIH SUBJEKTIH2

naziv gospodarskega subjekta: ____________________________________________________

naslov gospodarskega subjekta: ____________________________________________________

kontaktna oseba: ____________________________________________________

elektronski naslov kontaktne

osebe: ____________________________________________________

telefon: ____________________________________________________

telefaks: ____________________________________________________

ID za DDV: ____________________________________________________

finančni urad: ____________________________________________________

matična številka gospodarskega

subjekta: ____________________________________________________

številka transakcijskega računa: ____________________________________________________

Ponudnik je MSP* (označi): ⃞ Da ⃞ Ne
*MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES.

pooblaščena oseba za podpis

ponudbe in pogodbe: ____________________________________________________

OSEBE, KI SO člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali
ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem*:

1

2

3

4

5

*V primeru, da je teh oseb več, se seznam oseb priloži ločeno za prilogo št. 2

VLOGA PRI PREDMETNEM JAVNEM NAROČILU (ustrezno obkrožite):

ponudnik partner podizvajalec
v skupnem nastopu

Opomba: po javnem odpiranju ponudb bo naročnik Zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila,
zahteve za dopolnitve, popravke ali pojasnila ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljal
po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v tem obrazcu.

________________________
2Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.



Če ima ponudnik sedež v drugi državi, mora navesti svojega pooblaščenca (-ko) za vročitve, v skladu z
določbami Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP):

naziv pooblaščenca za vročanje: __________________________________________________

naslov pooblaščenca za vročanje: __________________________________________________

kontaktna oseba: __________________________________________________

elektronski naslov kontaktne

osebe: __________________________________________________

telefon: __________________________________________________

telefaks: __________________________________________________

KRAJ

________________________

ŽIG GOSPODARSKI SUBJEKT
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________



PRILOGA št. 3

IZJAVA PONUDNIKA O UDELEŽBI PODIZVAJALCEV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213

(ustrezno obkrožite A ali B)

A. izjavljamo, da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno
udeležbo le-teh:

PODIZVAJALCI:
NAZIV, POLNI NASLOV

OBSEG IN VRSTA DEL
PODIZVAJALCA

PREDMET, KOLIČINA,
VREDNOST IZVEDBE DEL
PODIZVAJALCA (V EUR,

UPOŠTEVAJE DANI POPUST)

NEPOSREDNO
PLAČILO

(ustrezno
obkrožite)

DA             NE

DA             NE

DA             NE

Izjavljamo,
̵ da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s

podizvajalci,
̵ da bomo dela izvajali le s podizvajalci, ki bodo priglašeni in bomo v primeru spremembe

podizvajalcev pravočasno obvestili naročnika o spremembi,
̵ da bomo v primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo v pogodbi, pooblastili naročnika,

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje
podizvajalcu, podizvajalec pa bo predložil soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto
ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika in bomo svojemu računu ali situaciji
priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki smo ga predhodno potrdili,

̵ da bomo v primeru, da se neposredno plačilo podizvajalcem ne bo izvajalo, naročniku najpozneje v
60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh
podizvajalcev, ki ne bodo neposredno plačani s strani naročnika, da je podizvajalec, ki ni bil
neposredno plačan, prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago,
neposredno povezano s predmetom javnega naročila.



Opomba:
Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalcem. Če ponudnik nastopa
z več podizvajalci, se ta obrazec fotokopira.

B. izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Seznanjeni smo 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.

KRAJ

________________________

ŽIG PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________



PRILOGA št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA3

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

izjavljamo, da:

- bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

OBSEG IN VRSTA DEL
PODIZVAJALCA

PREDMET, KOLIČINA, VREDNOST
IZVEDBE DEL PODIZVAJALCA (V

EUR, UPOŠTEVAJE DANI POPUST)

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik
neposredno plačevati podizvajalcu le, če podizvajalec to pravočasno zahteva.

KRAJ

________________________

ŽIG PODIZVAJALEC
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________

________________________
3Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.



PRILOGA št. 5

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE –
PRAVNE OSEBE

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

__________________________________________________________________________
(naziv pooblastitelja)

dajemo soglasje CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, kot naročniku, da za potrebe izvedbe
javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo, Sektor
za izvrševanje kazenskih sankcij, glede izpolnjevanja pogojev, opredeljenih v prvem odstavku 75. člena
ZJN-3.

Podatki o pravni osebi – gospodarskem subjektu4:

Polno ime gospodarskega subjekta: ____________________________________________

Sedež gospodarskega subjekta: ____________________________________________

Občina sedeža gospodarskega subjekta: ____________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ____________________________________________

Matična številka gospodarskega subjekta: ____________________________________________

KRAJ

________________________

ŽIG GOSPODARSKI SUBJEKT
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________

________________________
4Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.



PRILOGA št. 6

SOGLASJE ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE –
FIZIČNE OSEBE5

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

izjavljam, da CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, kot naročniku, dajem soglasje, da za potrebe
izvedbe javnega naročila po odprtem postopku, pridobi podatke od Direktorata za pravosodno upravo,
Sektor za izvrševanje kazenskih sankcij, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

IME IN PRIIMEK: ______________________________________________________

EMŠO: ______________________________________________________

Datum rojstva: ______________________________________________________

Kraj rojstva: ______________________________________________________

Občina rojstva: ______________________________________________________

Država rojstva: ______________________________________________________

Ulica (naslov stalnega

prebivališča): ______________________________________________________

Pošta številka in kraj stalnega

prebivališča: ______________________________________________________

Državljanstvo: ______________________________________________________

Prejšnji priimek: ______________________________________________________

OPOMBA: Soglasje se predloži za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem.

Obrazec mora obvezno podpisati fizična oseba, na katero se izjava nanaša, osebno.

KRAJ

________________________
ime in priimek fizične osebe in podpis

______________________________
DATUM

_________________________

________________________
5Predložiti za fizične osebe vsakega gospodarskega subjekta, ki nastopa v predmetnem postopku javnega naročila



PRILOGA št. 7

ESPD OBRAZEC

Ponudnik predloži za vsakega gospodarskega subjekta, ki sodeluje v okviru predmetnega postopka
javnega naročanja, ESPD obrazec. Izpolnjen ESPD obrazec se natisne, podpiše in priloži ponudbi.



PRILOGA št. 8

EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ GOSPODARSKEGA SUBJEKTA6

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

i z j a v l j a m o :

da v preteklih šestih (6) mesecih pred rokom za oddajo ponudbe nismo imeli blokiranih poslovnih
računov pri katerikoli banki, ki vodi naš poslovni račun.

Ponudnik za to stranjo predloži potrdila vseh poslovnih bank, pri katerih ima gospodarski
subjekt odprt poslovni račun ali ustrezni obrazec BON, izdajatelja AJPES. Potrdila oziroma
obrazec BON ne smejo biti starejši od trideset (30) dni od datuma, ki je določen za odpiranje
ponudb.

KRAJ

________________________

ŽIG GOSPODARSKI SUBJEKT
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________

________________________
6Ponudnik predloži za ponudnika, vsakega partnerja v skupnem nastopu in vsakega podizvajalca.



PRILOGA št. 9

SEZNAM REFERENČNIH POSLOV

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

v nadaljevanju navajamo najmanj dve (2) referenci za dobavo blaga v zadnjih treh (3) letih, šteto od
datuma, določenega za oddajo ponudb, kot navedeno v točki 3.2.3. razpisne dokumentacije.

Opombe:
Naročnik si pridržuje pravico, da predložene reference preveri sam pri investitorju in jih ne upošteva, v
kolikor le-teh ne bo mogoče pridobiti oziroma preveriti (preverba istovrstnosti in ustreznosti referenčnih
poslov). Naročnik si pridržuje pravico, da si pri investitorju napravo, za katero se daje referenca, tudi
ogleda in preveri ustreznost delovanja le-te.

Naziv naročnika Javni naročnik Predmet naročila

DA              NE

DA                NE

DA                NE

KRAJ

________________________

ŽIG PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________



PRILOGA št. 10

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM REFERENČNEM DELU

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih delih
resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni
izvedbi navedenih referenčnih del oziroma uspešno izvedenih poslov ponudnika.

Kupec (Izdajatelj reference):

Naslov kupca:

Ime in priimek kontaktne osebe
kupca:

- telefonska številka:

- elektronski naslov:

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Prodajalec (ponudnik):

Obdobje dobave (mesec/leto):

Kraj dobavljenega blaga:

Kratek opis dobavljenega blaga:

- dimenzija bal (mm): _______________________________

- kapaciteta naprave (ton/h): _________________________

- teža baliranih materialov/m3: ________________________

- min. potisna moč glavnega cilindra ________________ ton

Vrednost v EUR brez DDV:

(kraj, datum) žig (podpis zakonitega zastopnika
ponudnika)

IZPOLNI KUPEC (Izdajatelj reference)!!!

Potrjujemo, da nam je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni prodajalec dobavil navedeno blago
v skladu s sklenjeno pogodbo oziroma v roku, količini in kvaliteti, navedeni v prodajalčevi ponudbi.
Potrdilo izdajamo na prošnjo prodajalca in velja izključno za potrebe pri njegovi oddaji ponudbe za
pridobitev javnega naročila – Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo. Naročniku predmetnega javnega naročila
(CEROP d.o.o.) smo pripravljeni na njegovo zahtevo omogočiti tudi ogled naprave, za katero se daje
to potrdilo, v času obratovanja le-te.

Izjavljamo, da smo javni  /  zasebni naročnik. (ustrezno obkrožite)

KRAJ IN DATUM

________________________

ŽIG IZDAJATELJ REFERENCE
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________



PRILOGA št. 11

IZJAVA O SERVISIRANJU

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

i z j a v l j a m o :

da zagotavljamo izvedbo servisnih storitev in rezervne dele za predmet javnega naročila za obdobje
najmanj 10 let od dobave predmeta naročila; servisne storitve zagotavljamo z odzivnim časom
šestintrideset (36) ur od pisnega naročila s hkratnim zagotavljanjem in zamenjavo obrabljivih rezervnih
delov.

Ponudnik za to stranjo priloži seznam pooblaščenih servisov v Republiki Sloveniji!

KRAJ

________________________

ŽIG PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

DATUM

_________________________



PRILOGA št. 12

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Navodilo: Ponudnik mora izpolniti prilogo št. 12 ali priložiti ponudbi menično izjavo, ki bo vsebinsko
identična temu obrazcu, in menico. Menična izjava mora biti v celoti izpolnjena, datirana in podpisana s
strani zakonitega zastopnika ponudnika.
_________________________________________________________________________________

Kraj in datum, _______________
(ponudnik/ izdajatelj menice)

______________________________

______________________________
ID številka za DDV: ______________

MENIČNA IZJAVA

Za zavarovanje resnosti ponudbe v postopku oddaje javnega naročila »Dobava horizontalne stiskalnice
za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, po odprtem
postopku, objavljenim na portalu javnih naročil dne 19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v
Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave 2017/S 179-366213, izročamo naročniku CEROP
d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci (v nadaljevanju: CEROP d.o.o.), eno (1) bianko menico s klavzulo
»brez protesta« ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje kot zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 3 % od ponudbene vrednosti brez DDV, kar znaša __________________ EUR.

Na menicah je podpisan zakoniti zastopnik:

___________________________________________________________, _____________________
(ime in priimek, funkcija) (podpis)

___________________________________________________________, _____________________
(ime in priimek, funkcija) (podpis)

Izdajatelj menice izrecno potrjuje, da je podpisnik menice pooblaščen za podpis menice in da velja to
pooblastilo in podpisana menica tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menice.

S podpisom te izjave izdajatelj menice nepreklicno in brezpogojno pooblašča CEROP d.o.o., da izpolni
bianko menico za znesek naših obveznosti ter da izpolni vse druge sestavne dele bianko menice, ki
niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti ter
klavzulo »brez protesta«.

Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjeni bianko menici in se zavezuje v celoti
plačati menico ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma
izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjene menice.



Podpisnik pooblaščam CEROP d.o.o., da menico domicilira pri __________________________ banki,
ki vodi naš račun št. ____________________________________ ali katerikoli drugi poslovni banki, ki
v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zastopnik ponudnika _______________________ izjavljam, da sem pooblaščen za
razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno
pooblaščam meničnega upnika CEROP d.o.o., da pri __________________ banki, ki vodi naš račun št.
__________________________________ ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda
nalog za prenos meničnega zneska na račun meničnega upnika CEROP d.o.o., ki bo izvršen v breme
meničnega dolžnika ______________________________________.

Spodaj podpisani zastopnik ponudnika _______________________ izjavljam, da dajem soglasje
__________________ banki, ki vodi naš račun št. __________________________________ ali
katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro meničnega upnika
CEROP d.o.o. in v breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju
računa.

Priloga: 1 kom bianko menica

Ta izjava velja do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je še najmanj devetdeset (90) koledarskih
dni od datuma, določenega za odpiranje ponudb.

žig
Izdajatelj menice:

_______________________________
(ponudnik)

_______________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________
(funkcija)

_______________________________
(podpis)



PRILOGA št. 13

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA
ZA DOBRO IZVEDBO

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

se zavezujemo, da bomo naročniku skupaj s podpisano pogodbo o izvedbi javnega naročila »Dobava
horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno
napravo« predložiti tri (3) bianko menice in menično izjavo, kot zavarovanje za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v skladu s spodnjim vzorcem.

KRAJ IN DATUM

________________________

ŽIG PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

_________________________________________________________________________________
VZOREC!

Kraj in datum, _______________
(dobavitelj/ izdajatelj menice)
______________________________
______________________________
ID številka za DDV: ______________

(upravičenec)
______________________________
______________________________

MENIČNA IZJAVA
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

V skladu s pogodbo ___________________________, št. ____________ za javno naročilo »Dobava
horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno
napravo«, sklenjeno dne ________________________, med naročnikom CEROP d.o.o., Vaneča 81B,
9201 Puconci in dobaviteljem: ____________________________, kot garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi, kot dobavitelj izdajamo tri (3) bianko menice s
pooblastilom za njihovo izpolnitev in unovčenje, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša
______________ EUR.

Na menicah je podpisan zakoniti zastopnik:



___________________________________________________________, _____________________
(ime in priimek, funkcija) (podpis)
___________________________________________________________, _____________________
(ime in priimek, funkcija) (podpis)

Izdajatelj menic izrecno potrjuje, da je podpisnik menic pooblaščen za podpis menic in da velja to
pooblastilo in podpisane menice tudi v primeru spremembe zakonitih zastopnikov izdajatelja menic.

S podpisom te izjave izdajatelj menic nepreklicno in brezpogojno pooblašča CEROP d.o.o., da v
primeru, če kot dobavitelj ne bomo izpolnili obveznosti iz pogodbe v dogovorjeni kvaliteti, količini ali
rokih, opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi, izpolni bianko menice za znesek naših obveznosti ter da
izpolni vse druge sestavne dele bianko menic, ki  niso izpolnjeni in to brez poprejšnjega obvestila, in
sicer z vpisom poljubnega datuma dospelosti ter klavzulo »brez protesta«.

Podpisnik se odpoveduje vsem ugovorom proti tako izpolnjenim bianko menicam in se zavezuje v celoti
plačati menice ob dospelosti. Podpisnik se odpoveduje ugovoru proti plačilnemu nalogu oziroma
izvršilnemu dovolilu, izdanemu na podlagi izpolnjenih menic.

Podpisnik pooblaščam CEROP d.o.o., da menice domicilira pri __________________________ banki,
ki vodi naš račun št. ____________________________________ ali katerikoli drugi poslovni banki, ki
v času unovčenja vodi naš račun.

Spodaj podpisani zastopnik dobavitelja _______________________ izjavljam, da sem pooblaščen za
razpolaganje s sredstvi na računih pri poslovnih bankah ter hkrati nepreklicno in brezpogojno
pooblaščam CEROP d.o.o., da pri __________________ banki, ki vodi naš račun št.
__________________________________ ali katerihkoli drugih bankah, ki vodijo naše račune, izda
nalog za prenos meničnega zneska na račun CEROP d.o.o., ki bo izvršen v breme izdajatelja menice
____________________________________.

Spodaj podpisani zastopnik dobavitelja _______________________ izjavljam, da dajem soglasje
__________________ banki, ki vodi naš račun št. __________________________________ ali
katerimkoli drugim bankam, ki vodijo naše račune, da izvršijo transakcijo v dobro CEROP d.o.o. in v
breme kateregakoli našega računa, ne glede na sicer dogovorjene pogoje o vodenju računa.

Priloga: 3 kom bianko menic

Ta izjava velja še vsaj trideset (30) dni po pravilno izvršeni dobavi predmeta pogodba. Menična
obveznost avtomatično ugasne po izteku navedenega roka ne glede na to, ali je instrument zavarovanja
vrnjen izdajatelju.

žig
Izdajatelj menice:

_______________________________
(ponudnik)

_______________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________
(funkcija)

_______________________________
(podpis)



PRILOGA št. 14

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA
ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

V zvezi z javnim naročilom »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne
embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«, objavljenim na portalu javnih naročil dne
19.09.2017 pod št. objave JN008252/2017-B01 in v Uradnem listu EU dne 19.09.2017 pod št. objave
2017/S 179-366213,

se zavezujemo, da bomo naročniku v osmih (8) dneh po uspešno opravljeni primopredaji predmeta
naročila »Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s
horizontalno vezalno napravo« predložili bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje, kot zavarovanje
za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in zapadlostjo garancije v
dveh (2) letih od dneva uspešno opravljene primopredaje predmeta naročila, v skladu s spodnjim
vzorcem.

KRAJ IN DATUM

________________________

ŽIG PONUDNIK
ime in priimek zakonitega zastopnika in

podpis

______________________________

_________________________________________________________________________________
VZOREC!

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za: ______ (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum: _____ (vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

ŠTEVILKA GARANCIJE: _____ (vpiše se številka garancije)

GARANT: ______ (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK GARANCIJE: ______ (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega
naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: ______ (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: pogodba ______ št. _____ z dne _____, katerega predmet je Dobava horizontalne
stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo
(vpiše se pogodba o izvedbi javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: _____ (vpiše se znesek s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena



JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte 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. Če kraj
predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: ______ (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: _____ (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek
do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), ter v vsakem primeru skupaj z
izjavo upravičenca, ki je bodisi 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 garancije ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim
v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri
MTZ pod št. 758.

Garant:

(žig in podpis)



PRILOGA št. 15

VZOREC POGODBE

NAROČNIK: CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, ki ga zastopa direktor Franc
CIPOT

identifikacijska številka za DDV: SI67396704
matična številka: 3356655000

(v nadaljevanju: naročnik),

in

DOBAVITELJ: _________________________________________________________,
ki ga zastopa ______________________________________________

številka transakcijskega računa: SI56__________________________________
identifikacijska številka za DDV: SI____________________________________
matična številka:                      ________________________________________

(v nadaljevanju: dobavitelj).

sklepata naslednjo

P O G O D B O

O DOBAVI HORIZONTALNE STISKALNICE ZA BALIRANJE VSEH VRST
ODPADNE EMBALAŽE IN RDF-A S HORIZONTALNO VEZALNO NAPRAVO

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik izvedel postopek javnega naročila po odprtem postopku,
v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljnjem besedilu:
ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave _______________ ter v
Uradnem listu Evropske unije dne ______________ pod št. objave ____________ z namenom sklenitve
pogodbe za dobavo horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s
horizontalno vezalno napravo, v katerem je naročnik dobavitelja izbral na podlagi meril in pogojev,
opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika.

2. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank in ima rok veljavnosti do izpolnitve
obveznosti obeh pogodbenih strank. Glede garancijskih določil, servisnih storitev in finančnih
zavarovanj se pogodba uporablja do izteka garancijskih rokov oziroma morebitnega podaljšanja le-teh,
roka zagotavljanja servisnih storitev ter rokov izteka finančnih zavarovanj.



II. PREDMET POGODBE

3. člen

Predmet te pogodbe je dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže
in RDF-a s horizontalno vezalno napravo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije naročnika št.
CEROP000170/2017 (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) in ponudbo dobavitelja št.
______________ z dne __________ (v nadaljevanju: ponudba).

III. POGODBENA VREDNOST

4. člen

Pogodbena vrednost dobave horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-
a s horizontalno vezalno napravo znaša:

EUR brez DDV
(z besedo: …………………………………………………………………….. evrov in ..../100).

V pogodbeni ceni DDV ni upoštevan in ga bo dobavitelj obračunal v skladu z veljavno zakonodajo.

Cena, navedena v ponudbi dobavitelja št. ________________ z dne ___________, ki je sestavni del te
pogodbe, je v času veljavnosti te pogodbe fiksna in se ne spreminja pod nobenim pogojem.

V pogodbeno ceno so vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki so potrebni za izvedbo predmeta
naročila, vključno s stroški dela ter stroški izdelave in predložitve ponudbene dokumentacije. V
pogodbeno ceno so zajeti tudi stroški montaže/zagona predmeta naročila na lokaciji naročnika in
uvajanje predstavnikov naročnika v delo s predmetom naročila.

IV. KAKOVOST

5. člen

Kakovost dobavljenega predmeta te pogodbe mora biti v skladu s tehničnimi specifikacijami naročnika,
veljavno zakonodajo, ki se nanaša na predmet pogodbe in tehnično dokumentacijo, ki jo je dobavitelj
predložil k ponudbi.

V primeru neskladnosti dobavljenega predmeta pogodbe s tehnično dokumentacijo, ki jo je prodajalec
predložil k ponudbi, lahko naročnik odstopi od pogodbe in unovči finančno zavarovanje dobre izvedbe
pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

V. GARANCIJSKI ROKI

6. člen

Dobavitelj zagotavlja za dobavljen predmet pogodbe:

̵ osemnajst (18) mesečno garancijo za hidravlično enoto in elektro opremo, za ostalo
šestintrideset (36) mesečno garancijo,

̵ garancijo proti koroziji pet (5) let.



Garancijski roki iz tega člena začnejo teči po uspešni primopredaji predmeta naročila in izročitvi
pripadajoče zahtevane dokumentacije. Garancija mora veljati za vse dele predmeta naročila, razen
tistih, katerih življenjska doba je krajša, kot je čas garancije, kot npr. obrabni deli, tekočine, ipd. Garancija
mora zajemati rezervne dele vključno z njihovo zamenjavo (delom).

Dobavitelj izrecno zagotavlja, da bo predmet te pogodbe v garancijski dobi deloval brezhibno ob
normalni uporabi in v skladu z navodili proizvajalca.

V kolikor kupec ne uporablja predmeta te pogodbe po navodilih proizvajalca, servisne knjižice oziroma
garancijskega lista, izgubi pravico garancije, ki je predmet te pogodbe.

7. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo vse okvare in napake predmeta pogodbe v času garancijskega roka
odpravljal na lastne stroške in v roku šestintrideset (36) ur od pisnega (priporočena pošta, faks, e-
mail) obvestila naročnika. Ta čas se lahko izjemoma podaljša, v kolikor se pogodbeni stranki
zapisniško strinjata, da je za naravo napake potreben daljši čas. V kolikor dobavitelj napake ne odpravi
v skladu z gornjimi določili, se zaveže plačati pogodbeno kazen v višini 30,00 EUR za vsako uro zamude,
pri čemer se upošteva na dan 16 delovnih ur. Dobavitelj mora naročnika pisno seznaniti o opravljenem
delu ter zamenjanih delih.

8. člen

V kolikor naročnik v 14 dneh po prevzemu predmeta pogodbe ugotovi, da le-ta ne ustreza opisu in
tehničnim podatkom iz ponudbe, lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, odstopi od pogodbe, vrne predmet pogodbe in postane prost svojih pogodbenih obveznosti.
Dobavitelj v tem primeru nima od naročnika pravice zahtevati nikakršne odškodnine.

V primeru, da je okvara oziroma pomanjkljivost definirana s strani naročnika v garancijskem roku in jo
dobavitelj ni uspel trajno odstraniti, oziroma je napaka take narave, da je ni mogoče zagotovo ugotoviti
ali odpraviti v garancijskem roku (t.i. skrita napaka), jo je dobavitelj dolžan na svoje stroške odpraviti
tudi po preteku garancijskega roka ali na svoje stroške zamenjati predmet pogodbe oziroma naročnik
vrne predmet naročila proti plačilu odškodnine.

9. člen

Dobavitelj zagotavlja izvedbo servisnih storitev in redno dobavo rezervnih delov za predmete
naročila za obdobje najmanj desetih (10) let od dobave predmeta pogodbe; servisne storitve
zagotavlja z odzivnim časom šestintrideset (36) ur od pisnega naročila s hkratnim zagotavljanjem in
zamenjavo obrabljivih rezervnih delov.

VI. ROK DOBAVE

10. člen

Rok dobave predmeta pogodbe znaša _________ koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe.
Dobavitelj se obvezuje, pisno ali po telefonu, obvestiti naročnika o dobavi, vsaj en (1) dan pred
nameravano dobavo.

Dobava se bo štela za pravilno izvršeno, ko bo dobavitelj naročniku izročil predmet pogodbe vključno z
vso zahtevano dokumentacijo in ko naročnik in dobavitelj podpišeta prevzemni zapisnik (dobavnico).



11. člen

Predmet pogodbe mora ob prevzemu uspešno opraviti pregled vseh zahtevanih tehničnih zahtev in
funkcionalnosti ter preizkus delovanja, kar se opravi na lokaciji naročnika – Vaneča 81B in zapiše v
primopredajnem zapisniku (dobavnici).

V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti na predmetu naročila oziroma njegovi funkcionalnosti (ali če
dobavitelj ni predal vseh ustreznih dokumentov) se dobavitelj obveže le-te odpraviti na svoje stroške v
roku petih (5) koledarskih dni od datuma prevzema na primopredajnem zapisniku. V kolikor se zaradi
odprave pomanjkljivosti rok dobave podaljša preko roka, navedenega v prvem odstavku 10. člena te
pogodbe, dobavitelj pride v zamudo.

Primopredajni zapisnik podpišeta predstavnika pogodbenih strank po odpravi vseh ugotovljenih
pomanjkljivosti.

12. člen

Ob predaji predmeta pogodbe mora dobavitelj naročniku predati vso dokumentacijo, potrebno za
takojšnjo in nemoteno uporabo. Vsa dokumentacija mora biti priložena v slovenskem jeziku in obsega:

a) tehnično dokumentacijo:
̵ dokumentacija s tehničnimi podatki, vključno z načrti in shemami sistemov (elektro, hidravlični),
̵ navodila za upravljalno osebje s tehničnim opisom delovanja,
̵ tehnična dokumentacija za vzdrževanje in servisiranje naprave z vsemi električnimi in hidravličnimi

shemami,
̵ katalog rezervnih/nadomestnih delov,
̵ potrdilo o izdelavi naprave v skladu z veljavnimi standardi,
̵ seznam pooblaščenih servisov,
̵ račun z vsemi podatki,
̵ pisno potrdilo o usposabljanju upravljavcev naročnika,
b) garancijsko dokumentacijo:
̵ garancijski listi z garancijskimi pogoji.

13. člen

V kolikor dobavitelj ne dobavi predmeta pogodbe v dogovorjenem roku, lahko naročnik dobavitelju
zaračuna pogodbeno kazen iz 23. člena te pogodbe.

14. člen

Dobavitelj ni odgovoren za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti, če je to posledica višje sile.

Kot višja sila se razumejo vse okoliščine izjemnega značaja, ki so se pojavile po sklenitvi pogodbe in jih
sodna praksa priznava za višjo silo. Če so dela delno ali v celoti motena oziroma preprečena, je
dobavitelj o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o
prenehanju takih okoliščin. Na zahtevo naročnika je dobavitelj dolžan dokazati obstoj višje sile.

Le v primerih, navedenih v tem členu, naročnik ne bo izvajal sankcij proti dobavitelju po 23. členu te
pogodbe.



VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

15. člen

Dobavitelj izstavi naročniku račun po uspešnem prevzemu predmeta naročila. Pogoj za izstavljen račun
je podpisan prevzemni zapisnik (dobavnica).

Naročnik se obvezuje, da bo prejeti račun za dobavljen predmet pogodbe poravnal v trideset (30) –
dnevnem plačilnem roku, ki prične teči z dnem prejema pravilno izstavljenega računa, na račun
dobavitelja št. ______________, odprt pri _______________________.

V primeru naročnikove zamude pri plačilu ima dobavitelj pravico zaračunati zakonite zamudne obresti.

16. člen

Stranki te pogodbe se zavezujeta, da po tej pogodbi velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih
terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru
odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega
učinka.

VIII. PODIZVAJALCI

17. člen

/se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalci/
Dobavitelj v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjim/i podizvajalcem/ci:
Naziv podizvajalca
Polni naslov
Matična številka podizvajalca
Davčna številka podizvajalca
Transakcijski račun podizvajalca
Podizvajalec zahteva neposredno
plačilo DA / NE

Del javnega naročila, ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)
Količina/Delež (%) v podizvajanju
Vrednost del
Kraj izvedbe
Rok izvedbe

Dobavitelj v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo obveznosti iz pogodbe, ne glede na
število podizvajalcev.

Dobavitelj mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz
drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno
vključiti v izvedbo pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve
novih podizvajalcev mora dobavitelj skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in
dokumente, in sicer: kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev, izpolnjene obrazce
ESPD v skladu z 79. členom ZJN-3 in pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če
novi podizvajalec to zahteva.



Obveznosti po tej pogodbi veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca ali nadaljnje
podizvajalce v podizvajalski verigi.

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če
bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje obveznosti in če novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji št. CEROP000170/2017.

se upošteva v primeru, da dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo:
Dobavitelj s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma
potrjenih računov, neposredno plačuje vsem v tej pogodbi navedenim podizvajalcem, ki so zahtevali
neposredno plačilo. Podizvajalec je ob oddaji ponudbe predložil soglasje za neposredna plačila, na
podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja.

Dobavitelj mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob računu priložiti:
– račun podizvajalca za opravljene obveznosti iz pogodbe, potrjen s strani dobavitelja, na podlagi

katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti iz pogodbe neposredno na račun
podizvajalca ali

– podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno
izstavljenim računom dobavitelja oziroma, da pri obveznostih iz pogodbe, ki jih obravnava
račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa dobavitelja nima
in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni
predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v
zamudo pri plačilu.

Naročnik bo potrjene račune podizvajalcev poravnal neposredno podizvajalcem na način in v roku kot
je dogovorjeno za plačilo dobavitelju.

se upošteva v primeru, da podizvajalec neposrednega plačila ne bo zahteval:
Dobavitelj mora na zahtevo naročnika najpozneje v šestdesetih (60) dneh od plačila računa poslati svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so
neposredno povezana s predmetom, kadar dobavitelj nastopa s podizvajalcem, ki ni zahteval
neposrednega plačila.

/ se upošteva v primeru, da dobavitelj ne nastopa s podizvajalcem /
Dobavitelj ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za dobavo
predmeta pogodbe.

V kolikor bo dobavitelj naknadno vključil podizvajalca, bo vključeni podizvajalec moral izpolnjevati vse
pogoje in ostale zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so bili navedeni v razpisni dokumentaciji,
na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba.

Za vključitev podizvajalca za izvedbo predmeta te pogodbe, mora dobavitelj predhodno pridobiti
soglasje naročnika in skleniti aneks k tej pogodbi.

IX. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA IN NAROČNIKA

18. člen

Dobavitelj se obvezuje:



 prevzeto naročilo izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z vsemi veljavnimi
tehničnimi predpisi, standardi in normativi, razpisnimi pogoji in ob tesnem sodelovanju z
naročnikom (skrbnost dobrega strokovnjaka),

 obveščati naročnika o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti,
 poravnati vso morebitno nastalo škodo, ki bi jo morebiti povzročil na objektu ali napravah naročnika

ali drugim osebam med izvrševanjem pogodbenih obveznosti.

19. člen

Naročnik se obvezuje:
 sodelovati z dobaviteljem z namenom, da se pogodbene obveznosti izvrši pravočasno,
 tekoče obveščati dobavitelja o vseh spremembah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih

obveznosti,
 poravnati obveznosti do dobavitelja in njegovih nominiranih podizvajalcev.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobro gospodarja in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev
pogodbe. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega
zakonika.

X. FINANČNA ZAVAROVANJA

20. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo skupaj s podpisano pogodbo o izvedbi predmeta naročila, naročniku
predložil tri (3) podpisane in žigosane bianko menice z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično
izjavo s pooblastilom za unovčenje, kot zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti, v višini
10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ________________ EUR (z besedo:
_____________________ evrov in ___/100),  z veljavnostjo še vsaj trideset (30) dni po pravilno izvršeni
dobavi predmeta pogodbe.

Predložitev finančnega zavarovanja iz tega člena je pogoj za veljavnost te pogodbe. V kolikor dobavitelj
naročniku ne bo predložil finančnega zavarovanja skladno s pogoji iz tega člena, bo naročnik unovčil
finančno zavarovanje resnosti ponudbe, brez kakršnekoli obveznosti do dobavitelja.

21. člen

V kolikor dobavitelj ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, lahko naročnik unovči finančno
zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti iz 20. člena te pogodbe in od pogodbe odstopi, brez
kakršnekoli obveznosti do dobavitelja. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja
dobavitelja pisno pozval k izpolnjevanju pogodbenih obveznosti in mu določil rok za izpolnitev.
Unovčenje finančnega zavarovanja ne odvezuje dobavitelja od njegove obveznosti, povrniti naročniku
škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja
obveznosti dobavitelja iz te pogodbe utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

22. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo naročniku v osmih (8) dneh po uspešno opravljeni primopredaji predmeta
naročila, predložil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski
dobi, v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša ________________ EUR (z
besedo: _____________________ evrov in ___/100) in rokom zapadlosti garancije v dveh (2) letih od
dneva uspešno opravljene primopredaje predmeta naročila.



Finančno zavarovanje služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje dobaviteljevih obveznosti do naročnika
v času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas
tudi veljavnost finančnega zavarovanja.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka,
je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Finančno zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če dobavitelj krši svoje
pogodbene obveznosti iz naslova garancije za odpravo napak ali če dobavitelj v času garancije ne izvaja
garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi.

XI. POGODBENA KAZEN

23. člen

V primeru, da pride do zamude dobavnega roka in le-ta ni posledica višje sile, kot je zapisano v 14.
členu te pogodbe, je dogovorjena pogodbena kazen v višini 1 % (en odstotek) pogodbene vrednosti
brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme pogodbena kazen znašati največ 10 % (deset odstotkov)
skupne pogodbene vrednosti brez DDV.
V kolikor pogodbena kazen preseže 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, lahko naročnik unovči
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in od pogodbe odstopi, brez kakršnekoli
obveznosti do dobavitelja.

Za uveljavljanje kazni iz te pogodbe bo naročnik dobavitelju izstavil račun s plačilnim rokom osem (8)
koledarskih dni od dneva izstavitve računa, čeprav ob kršitvi roka dobave dobavitelja na to ni posebej
opozoril. V primeru zamude pri plačilu računa, je dobavitelj dolžan naročniku plačati zakonske zamudne
obresti.

Če zaradi zamude pri dobavi po pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do
povrnitve nastale škode s strani dobavitelja.

Naročnik in dobavitelj soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom
škode pri naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma bo škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

24. člen

Predstavnik naročnika za izvajanje te pogodbe je ____________________________, tel.:
______________________, e-pošta: ______________________________, faks:
______________________

Predstavnik dobavitelja za izvajanje te pogodbe je ____________________________, tel.:
______________________, e-pošta: ______________________________, faks:
______________________

Spremembo predstavnikov morata pogodbeni stranki sporočiti druga drugi v pisni obliki (preko e-pošte)
najkasneje v petih (5) dneh po nastopu spremembe.



XIII. SESTAVNI DELI POGODBE

25. člen

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so sestavni deli te pogodbe:
 razpisna dokumentacija naročnika št. CEROP000170/2017,
 ponudba dobavitelj št. _____________________ z dne____________________ ,
 tehnična specifikacija naročnika,
 tehnična dokumentacija dobavitelja,
 ostala relevantna dokumentacija.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno
izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato pa dokumenti v
vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

XIV. ODPOVED POGODBE

26. člen

V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje svojih obveznosti v skladu z določili te pogodbe, ga bo naročnik
pisno opozoril in pozval k izpolnitvi svojih obveznosti ter mu določil primeren rok za izpolnitev. Če
dobavitelj ne upošteva pisnega opozorila naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe brez
odpovednega roka in brez obveznosti do dobavitelja.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez vnaprejšnjega opozorila in brez obveznosti do dobavitelja v
primeru, kadar dobavitelj svoje obveznosti iz pogodbe izvaja v nasprotju z izrecnimi zahtevami/navodili
naročnika ali v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo ali v
primeru kadar je očitno, da dobavitelj ne bo izpolnil svojih obveznosti iz te pogodbe.

O odstopu od pogodbe bo naročnik dobavitelja pisno obvestil priporočeno po pošti. V primeru odstopa
od pogodbe sta stranki pogodbe dolžni do tedaj prevzete obveznosti izpolniti tako, kot je bilo to
dogovorjeno pred odstopom.

Dobavitelj ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil te pogodbe s strani naročnika.
V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo poslano priporočeno po
pošti o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja,
odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

27. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe, če je seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja
ali njegovega podizvajalca in je ugotovljena kršitev v neposredni zvezi z izvedbo predmeta pogodbe.

XV. REŠEVANJE SPOROV

28. člen



Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali rešiti
sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev
spora pri stvarno pristojnem sodišču v Murski Soboti.

XVI. OSTALE DOLOČBE

29. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba
ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun dobavitelja, predstavniku ali posredniku naročnika
ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist
za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega
nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je
naročniku, organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku naročnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega
sektorja, dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

30. člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve te pogodbe veljajo samo v pisni obliki in v primeru, da jih podpišeta
obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostala določila te pogodbe.
Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči
pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

Dobavitelj s podpisom te pogodbe jamči, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo
spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu
razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

31. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter
drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma v zvezi z njim, ali iz siceršnjega
opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves
čas veljavnosti pogodbe, razen podatkov, ki po veljavnih predpisih štejejo za javne.

32. člen

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse, kar je potrebno za izvršitev te pogodbe in da
bosta ravnali kot dobra gospodarstvenika. Za urejanje razmerij, ki niso urejena s to pogodbo se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika.

33. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko dobavitelj
naročniku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 15. člena te
pogodbe.



Ta pogodba v celoti zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih
strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko – statusnih ter lastninskih sprememb.

34. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena
stranka po en (1) izvod.

________________, dne ___________ _____________, dne _________

DOBAVITELJ: NAROČNIK:
CEROP d.o.o.
Direktor:
Franc CIPOT



PRILOGA št. 16

TEHNIČNA SPECIFIKACIJA

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnične specifikacije naročnika. Vse ponudbe,
ki ne bodo v celoti vsebovale zahtev naročnika glede tehničnih specifikacij predmet naročila bodo
izločene iz nadaljnje obravnave.

Predmet naročila:

Dobava horizontalne stiskalnice za baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno
vezalno napravo, ki je sestavni del stiskalnice (brez nadgradnje oziroma dodelave), vključno z
montažo/zagonom in uvajanjem v delo.

Pogoji in tehnično – tehnološke lastnosti predmeta naročila:

̵ glede na to, da se bosta na napravi balirala tako mešana embalaža, kot tudi RDF, mora naprava
imeti tak sistem, ki omogoča baliranje materiala ob uporabi jeklene žice tudi plastično žico ob
primerni nadgradnji, ki jo je možno zamenjati vsakodnevno v manj kot dveh urah,

̵ dimenzije bal: višina 1000 – 1100 mm, širina 1000 – 1100 mm, dolžina poljubno
̵ kapaciteta naprave: 8 – 40 ton/uro v odvisnosti od materiala:

PET plastenke, PP, PS, HDPE: nad 8 ton/uro
papir: nad 25 ton/uro
RDF: nad 30 ton/uro

̵ teža baliranih materialov/m3:
PET plastenke, PP, PS, HDPE: nad 360 kg/m3

papir: nad 550 kg/m3

RDF: nad 650 kg/m3

̵ konstrukcija iz jeklene pločevine/izhodni kanal bal 4-stransko obdan s proti obrabno
pločevino/možnost zamenjave samo proti obrabne pločevine ob obrabljenosti,

̵ minimalna potisna moč glavnega cilindra 150 ton,
̵ maksimalna višina vsipnega korita stiskalnice 5000 mm,
̵ zaščita elektro instalacij pred glodalci v obliki jeklenih požirk/cevi,
̵ centralna komandna plošča ločena od naprave,
̵ ureditev delovnega okolja balirne enote z vsemi podesti za dostopnost, stojali za žice in izhodnim

podestom za bale.

Garancija:

̵ osemnajst (18) mesečna garancija za hidravlično enoto in elektro opremo, za ostalo šestintrideset
(36) mesečna garancija,

̵ garancija proti koroziji pet (5) let,
̵ garancijski roki začnejo teči po uspešni primopredaji predmeta naročila,
̵ garancija mora veljati za vse dele predmeta naročila, razen tistih, katerih življenjska doba je krajša,

kot je čas garancije, kot  npr. obrabni deli, tekočine, ipd. garancija mora zajemati rezervne dele
vključno z njihovo zamenjavo (delom).

Servisiranje:



̵ ponudnik mora zagotoviti izvedbo servisnih storitev in redno dobavo rezervnih delov za predmet
naročila za obdobje najmanj desetih (10) let od dobave predmeta pogodbe; servisne storitve mora
zagotavljati z odzivnim časom šestintrideset (36) ur od pisnega naročila s hkratnim zagotavljanjem
in zamenjavo obrabljivih rezervnih delov,

̵ ponudnik servisiranje iz zgornje alineje dokazuje z izjavo, ki je priloga k ponudbi.

OPOZORILO: ob prevzemu predmeta naročila bomo ugotavljali ustreznost vseh postavk, zahtevanih v
tem obrazcu razpisne dokumentacije. Prav tako bomo zahtevali vso potrebno dokumentacijo, ki izkazuje
resnične dimenzije, kakovost in ostale zahtevane parametre. Odstopanja od tehničnih zahtev niso
dovoljena. V kolikor naprava ne bo izpolnjevala vseh zapisanih tehničnih zahteve oziroma le-teh ne bo
mogoče dokazati, ne bo prevzeta in bo nepreklicno zavrnjena.

Za tem obrazcem ponudnik priloži zahtevano tehnično dokumentacijo ter lasten prospektni
material.



OVOJNICA

POŠILJATELJ (ponudnik): PREJEM PONUDBE:

OSEBNO PO POŠTI

Datum:

Ura:

Številka:

Zaporedna številka:

Zadeva: CEROP000170/2017

»OZNAKA PONUDBE«

»NE ODPIRAJ - PONUDBA: CEROP000170/2017 – Dobava horizontalne stiskalnice za
baliranje vseh vrst odpadne embalaže in RDF-a s horizontalno vezalno napravo«.

Ta obrazec nalepite na kuverto!

PREJEMNIK:

CEROP d.o.o.

Vaneča 81B

9201 PUCONCI


