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Naročnik: OBČINA SV. JURIJ  V SLOV. GORICAH 
JUROVSKI DOL 70/B 
2223 JUROVSKI DOL 

Predmet javnega naročila: Nakup in montaža – OPREMA OSNOVNE ŠOLE IN 
VRTCA 

Vrsta postopka za oddajo javnega 
naročila: Odprti postopek 
 
Št. javnega naročila: 430-9/2008 
 
Javni razpis je bil objavljen v Uradnem 
listu RS na portalu javnih naročil  
 
Datum objave: 16.06.2008  
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Št.: 430-9/2008 
 
Datum: 29.05.2008 
 
 
Predmet javnega naročila: »Nakup blaga in montaža - OPREMA OSNOVNE ŠOLE 
IN VRTCA«, s sklenitvijo pogodbe. 
 
 

 
VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 
 

v skladu z 71. členom Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128 z dne 
08.12.2006; v nadaljevanju ZJN-2). 
 
 
 
1. Povabilo k oddaji ponudbe.  
 
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 
3. Ponudba.  
 
4. Vzorec pogodbe.  
 
5. Predračun s popisom opreme. 
  
6. Navedba vrste finančnih zavarovanj.  
 
7. Drugi obrazci, določeni z navodilom za izdelavo ponudbe. 
 
8. Tehnične specifikacije-opis blaga. 

 
9. Obrazec za preverjanje sposobnosti 
 
 
 
 
 
                                           Žig:                                                                   Župan: 

    Peter ŠKRLEC     
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OBR-1  

 
Št.: 430-9/2008 
 
Datum: 29.05.2008 
 
 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
 

 
Na Portalu javnih naročil z dne 04.06.2008 pod št. objave JN 4488/2008, je bil objavljen 
javni razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2.  
 
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika: 
 
 
� Franc BELE 

 
 

� tel.: 02/729-52-54 

� faks: 02/729-52-55 

� e- pošta: franc.bele@obcinajurij.si 

 
 
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 15.07.2008 do 11.30  ure. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 15.07.2008 ob 12.00 uri v prostorih naročnika. 
 
 
 
  
 
                                         Žig:                                                                               Župan: 

                                                                                                    Peter ŠKRLEC
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OBR-2 
Št.: 430-9/2008 
Datum: 29.05.2008 
 
 
 
 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA  
IZDELAVO PONUDBE 

 
 
 

I. člen 
 
Naročnik: OBČINA SV. JURIJ V SLOV. GORICAH, je na Portalu javnih naročil z dne 
04.06.2008, pod št. Objave JN 4488/2008, objavil javni razpis po odprtem postopku, 
predmet javnega razpisa: »Nakup blaga in montaža – OPREMA OSNOVNE ŠOLE IN 
VRTCA« s sklenitvijo pogodbe. 
 
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana 
za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana 
dovoljenja. 
 

II. člen 
 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  
 

III. člen 
 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

� Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3); 
� Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo 

javnega naročila (OBR-4); 
� Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);   
� Predračun (OBR-16) s popisom del; 
� Dokumentacijo iz VIII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe; 
� Dokumentacijo iz  XII. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe; 
� Parafiran vzorec pogodbe (OBR-15). 

 
 

IV. člen 
 

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo  šest dni pred 
rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana do 
tega roka. 
 
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 
spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest  dni 
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pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne 
dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi 
podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo  ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S 
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov 
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 

 
V. člen 

 
Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge 
informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, 
navedeni v ponudbi. 
 

VI. člen 
 
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 
 

Občina Sv. Jurij v Slov. goricah 
            Jurovski Dol 70b 

                        2223 Jurovski Dol 
 
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave 
javnega razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila. 
 
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in 
bodo pravilno označene. 
 

VII. člen 
 
Ponudniki morajo ponuditi vse vrste blaga iz priloženega popisa opreme. Naročnik bo vse 
ponudnike, ki ne bodo ponudili vseh vrst blaga iz priloženega seznama izločil iz 
ocenjevanja ponudb. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša ali spremeni popis razpisane opreme oz. 
spremeni predviden čas začetka/zaključka dobave ali da ne izbere nobenega ponudnika. O 
tem mora obvestiti izvajalca oz. ponudnika. 

 
VIII. člen 

 
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom na osnovi 
izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 
A. Osnovna sposobnost ponudnika: 
      
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil 
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko 
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno 
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sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), 
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 4) 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso 
storili navedenih dejanj. Če država v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih 
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega 
zastopnika ponudnika.  
 
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek 
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno 
dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug 
postopek podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež. 
 
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake iz področja 
predmeta javnega naročila. 
 
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež. 
 
5. Da soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 
evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR-5).  
 
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 
 
B. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
 
6. Da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 
države članice, v kateri je registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski 
register . 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 4) 
 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v 
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da  zapriseženo 
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.  
 
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v 
kateri imajo svoj sedež opravljali storitev.  
 
Dokazila pod točko A: pod zaporedno številko 1, 2, 3, in 4, ponudnik predloži izjavo. 
(OBR-4) 
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Dokazila pod točko B: pod zaporedno številko 6 in 7, ponudnik predloži izjavo. (OBR-4) 
 
C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika: 
 
8. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 
 
9. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega 
transakcijskega računa. 
 
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun  ponudnika, iz katerega izhaja, da ni imel 
blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti 
toliko potrdil kot ima računov. Potrdilo ne sme starejše od 30 dni od datuma določenega za 
oddajo ponudbe. 
 
10. Da nudi najmanj 90 dnevni plačilni rok. 
Dokazilo:izjava  ponudnika. (OBR- 6) 
 
D. Tehnični pogoji: 
 
11. Ponudnik zagotavlja, zahtevane količine blaga za vse razpisane vrste blaga, da je 
oprema nova in da ima ustrezne izkušnje o dobavi tovrstnega blaga.  
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 7)  
 
12. Da zagotavlja dostavo blaga DDP na sedež osnovne šole, montirano in preizkušeno, da 
dobavni rok ni daljši od 30 dni od dneva naročila.  
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 8) 
 
13. Da zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 9) 
 
14. Da nudi odzivni čas za odpravo napak največ en delovni dan na naslovu osnovne šole. 
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 10) 
 
15. Da zagotavlja, da ima zagotovljen servis za vzdrževanje dobavljene opreme. 
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga fotokopija servisne pogodbe. (OBR-10) 
 
16. Da za dobavljeno opremo nudi garancijski rok v skladu z zahtevami naročnika iz 
tehnične specifikacije, ___________ vzdrževanje, ki je vključeno vključno s transportnimi 
stroški v ponudbeno ceno. Garancijski rok začne teči od prevzema opreme in podpisu 
primopredajnega zapisnika.  
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 10) 
 
17. Ponudnik zagotavlja, da bo na zahtevo naročnika v roku __________ dni dostavil 
ponujeno opremo na testiranje.  
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 10)  
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18. Ponudnik zagotavlja, da je odzivni čas servisa največ ___ delavni dan na naslovu 
naročnika, čas popravila lahko največ  ___________ dni od prijave okvare. Če se okvara 
ne odpravi v ____________ dneh, mora prodajalec okvarjeno opremo za čas popravila 
nadomestiti z ustrezno drugo opremo.  
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 10)  
 
19. Da je ponudnik kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih 
pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. Da naročniki niso vlagali upravičenih reklamacij 
glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe.  
Dokazilo: izjava ponudnika. (OBR- 11) 
 
20. Ponudnik zagotavlja, da je ponujena oprema skladna s tehnično specifikacijo 
naročnika. 
Dokazilo: izjava ponudnika in priloga – dokument oz. tehnični prospekti proizvajalca iz 
katerega mora biti razvidno izpolnjevanje zahtevanih minimalnih tehničnih karakteristik 
navedenih v specifikacijah naročnika (Priloga 1). (OBR-12) 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane 
pogoje in predložili ustrezna dokazila. 
 

IX. člen 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi 
in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdilo iz 8. točke VIII. člena navodil je 
lahko v kopiji vendar mora ustrezati vsebini originala. 
 

X. člen 
 
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja končna cena 
ponudbenega predračuna.  
 
Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške 
(prevozne, špediterske, DDV) popuste in rabate. Končna cena vključuje dobavo in 
montažo opreme. 
 
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 
 
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s količinami in tako 
dobljene vrednosti sešteje.  
 

XI. člen 
 

Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim ponudnikom, ki ga bo izbral ob uporabi meril za izbor v 
skladu z razpisno dokumentacijo.  
 
Naročnik bo izbral najugodnejšega ponudnika glede na uspešnost v okviru razpisanega merila, ki 
bo izpolnil vse zahtevane pogoje z vsemi izpolnjenimi in potrjenimi obrazci ter  prilogami.  
 
Naročnik bo z izbranim ponudnikom podpisal pogodbo najkasneje v osmih dneh po 
pravnomočnosti obvestila o izbiri. 
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Cene iz ponudbenega predračuna so fiksne.  
 

XII. člen 
 
Ponudnik mora predložiti: 
 
1. Garancijo za resnost ponudbe (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri 
zavarovalnici) v višini 5.000,00 € (OBR- 13). 
 

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 
 

� če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v 
ponudbi  
ali 

� če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v skladu z določbami 
navodil za izdelavo ponudbe. 

 
Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu. Finančno zavarovanje mora veljati za čas 
veljavnosti ponudbe. 
 
2. Original izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo 
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in jo 
predložil, če bo izbran kot dobavitelj.  
 

XIII. člen 
 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

XIV. člen 
 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 
javnem razpisu. 
 
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in 
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt 
o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino 
gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno  
solidarno do naročnika.  
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih 
subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 
* 
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz VIII. člena teh navodil od 01. do 07. točke, ugotavljal za vsakega 
ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  
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XV. člen 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali 
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja 
ponudnika. 
 
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo 
biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 
 

XVI. člen 
 
Ponudba mora veljati do vključno 30.08.2008.  

 
XVII. člen 

 
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe izpolniti  na zadnji strani žigosati in parafirati. 
 

XVIII. člen 
 

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja 
(Uradni list RS, št. 26/07; ZRPJN-UPB4, št. 53/07; ZRPJN-E in št.94/2007, UPB-5) vloži 
vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila 
ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo 
navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja. 
 
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri 
Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. 
členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. 
 
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih 
dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo 
vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in koncesije. 
 
Zahtevek za revizijo se pošlje pooblastitelju po pošti priporočeno s povratnico, ali v 
elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.  
 
 
 
 
                                           Žig:                                                                    Župan 

                                                                                                 Peter ŠKRLEC 
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OBR-3 

Ponudnik: _______________________________________________________ 
 
 
 

P O N U D BA 
 
 
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, pod št. 
______________ z dne_____________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo 
našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 
 
 
Podatki o gospodarskem subjektu 

 
Firma oziroma ime 

 
Zakoniti zastopnik 

 
Davčna številka 

 
Številka transakcijskega računa 

 
Matična številka 

 
Naslov 

 
Številka telefona 

 
Številka telefaxa 

 
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 
Odgovorna oseba za podpis sporazuma 

 
 
 
 
 
Datum:                                                    Žig                 Podpis ponudnika: 
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OBR-4 

Ponudnik: _______________________________________________________ 
 
 

 
IZJAVA 

 
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,40/04,37/05 in 17/06): 
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), 
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine(za fizične 
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril 
za nezakonito posredovanje, goljufija poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila 
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske skupnosti, pranje denarja. 
 
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne 
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega 
posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da 
nismo opustili poslovno dejavnost ali so v katerem koli podobnem položaju  in, da ni bil 
proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s 
predpisi države v kateri imamo sedež. 
 
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz področja 
predmeta javnega naročila. 
 
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s 
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež. 
  
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski 
register. 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES izpostava 
_______________ številka __________________ . 
 
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona 
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ 
izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije: 
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski 
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije). 
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C.  Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja 
in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni 
register Slovenije. 

 
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 
izpolnite točko C.) 
 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
 

� da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo 
javnega naročila; 

 
� da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih 

v zadnjih treh letih; 
 

� da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za : 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ___________, pod št. __________________. 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 
in resnični. 

 
Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji: 
 
� dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 5. iz VIII. člena Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudbe. 
 
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član 
posebne organizacije: 
 
� potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 
ali  
� lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je 

predmet javnega naročila, ne potrebujejo.  
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 
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OBR- 5 

Ponudnik: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 
 
 
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik 
___________________________________________________, za namene javnega 
razpisa ___________________________________________________ objavljenega na 
Portalu javnih naročil z dne_____________, pod številko objave ____________________, 
pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje: 
 
 
a) Ime in priimek:___________________________     Podpis: ______________________ 
 
b) Ime in priimek:___________________________     Podpis: ______________________ 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 
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OBR-6  

Ponudnik: ________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH 
 
 
Izjavljamo, da nudimo 90 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s 
strani naročnika. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ______________, pod št. __________________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                       Žig in podpis ponudnika 
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OBR- 7 

Ponudnik: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 
 

I Z J A V O 
 
 
Izjavljamo, da zagotavljamo: 
 

� da smo sposobni zagotoviti vse vrste blaga iz popisa opreme; 
 

� da imamo ustrezne izkušnje o dobavi tovrstnega blaga in 
 
� da je ponujena oprema nova. 

 
(ustrezno obkroži) 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ______________, pod št. _________________.  

 
 
 
 
Datum:______________                                             Žig in podpis ponudnika 
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OBR- 8  

Ponudnik: ______________________________________________________ 
 
 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 
 

I Z J A V O 
 

Izjavljamo, da zagotavljamo: 
 
� dostavo blaga DDP na sedež naročnika, razloženo, montirano in preizkušeno;  

 
� da dobavni rok ni daljši od 30 dni od dneva naročila. 

 
 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne _____________, pod št. __________________.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:______________                                                Žig in podpis ponudnika 
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OBR-9  

Ponudnik: _______________________________________________________ 
 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 
 

IZJAVO  
 
 
Izjavljamo, da smo kadrovsko in tehnično sposobni izvesti javno naročilo. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne _____________, pod št. __________________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_______________                                              Žig in podpis ponudnika 
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OBR-10  

Ponudnik: ______________________________________________________ 
 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 

IZJAVA 
 

Izjavljamo, da zagotavljamo: 
  

� za odpravo napak odzivni čas največ en delavni dan na naslovu osnovne šole; 
 
� v primeru večje okvare zagotavljamo, da bomo na zahtevo naročnika ponudil 

nadomestno opremo enake konfiguracije kot bo pokvarjena; 
 
� garancijski rok v skladu z zahtevami naročnika iz tehnične specifikacije (Priloga 1); 
 
� da imamo servis za vzdrževanje dobavljene opreme; 

 
� za dobavljeno opremo najmanj __________ mesečni garancijski rok in ______ 

mesečno redno vzdrževanje, ki je vključeno vključno s transportnimi stroški v 
ponudbeno ceno. Garancijski rok začne teči od prevzema opreme in podpisu 
primopredajnega zapisnika; 

 
� da bomo naročniku na poziv v roku ________ dni dostavili opremo za testiranje; 

 
� da bo čas popravila največ _______ dni od prijave okvare. Če se okvara ne odpravi 

v ________ dneh, bomo okvarjeno opremo za čas popravila nadomestili z ustrezno 
drugo opremo in bomo ustrezno tudi podaljšali garancijski rok.  
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne ______________, pod št. _________________.  
 

 
Priloga:Fotokopija servisne pogodbe. 
 
 
 
Datum:____________________                                    Žig in podpis ponudnika 
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OBR-11  

Ponudnik: _______________________________________________________ 
 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 

IZJAVO 
  

Izjavljamo, da: 
 
 
smo kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb 
sklenjenih v zadnjih treh letih. Da naročniki niso vlagali upravičenih reklamacij glede 
kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe.  
 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne _____________, pod št. ___________________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:_________________                                      Žig in podpis ponudnika 
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OBR-12  

Ponudnik: _______________________________________________________ 
 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 
 

IZJAVO 
  

Izjavljamo, da 
 
 

� je ponujena oprema skladna s tehnično specifikacijo naročnika; 
 

� bomo še vsaj __________ let od datuma zadnje dobavljene opreme zagotavljali 
nadomestne dele. 

 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
_____________________________________________________________________, 

 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne __________________, pod št. 

___________________________.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                      Žig in podpis ponudnika 
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OBR-13 

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 
 
 
Naziv banke: _________________________ 

Kraj in datum: ________________________ 

Upravičenec: _________________________ 

Garancija št.: _________________________ 

 
 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v na Portalu javnih naročil z dne …………. 
Št…………………….., za nabavo blaga in montaže: »OPREMA OSNOVNE ŠOLE IN 
VRTCA« za potrebe naročnika (t.j. upravičenca iz te garancije) Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah, Jurovski Dol 70b, 2223 Jurovski Dol, je ponudnik dolžan za resnost svoje 
ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini 5.000,00 
EUR. 
 
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v 

ponudbi ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil 

ponudnikom ali 
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v 

skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če 
v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali 
obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre 
 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da  so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original garancije št………………. 
 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek. 
 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe 
(30.8.2008). 
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Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 
30.8.2008 ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v  
 
…………….………………………………………………….. 
 
 
 
 
Datum 

Banka 
(žig in podpis) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POMEMBNO: Ta garancija mora biti originalno izpolnjena oz. izpisana s strani banke in 
priložena kot sestavni del ponudbene dokumentacije! 
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OBR-14  

PONUDNIK  
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
 
 
 
 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA  
 ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

 
 
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, 
da se namerava prijaviti na javni razpis  
 
za: ____________________________________________________________________, 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne _____________ pod št. objave _____________.  
 

 
 
 

IZJAVLJAMO 
 
 
 
da bo naročnik garancije v naši ___________________________________________ dobil 
garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, v višini 10 % pogodbene 
vrednosti in jo bo predložil, če bo izbran kot dobavitelj. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                                           Žig in podpis banke: 
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OBR-16  

Ponudnik: _______________________________________________________ 
 
 
 
 
 

PREDRAČUN ŠT.______________ S POPISOM DEL 
 
 
 
Predmet javnega naročila: Nakup in montaža -  OPREMA OSNOVNE ŠOLE IN 
VRTCA 
 
(Portal javnih naročil www.enarocanje.si/), št. naročila JN __________________/2008 
 
 
Vsota  (skupni znesek vse opreme po popisu):                                                                         €                                                                       

Popusti, rabati:                                                                                                                          € 

Vrednost brez DDV :                                                                                                                € 

DDV   :                                                                                                                                      € 

PONUDBENA CENA  ( KONČNA )         

                                                                                                 ______________________ € 

 
 
 
 
 
 
 
Datum:__________________                                      Žig in podpis ponudnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
IZPOLNJEN POPIS OPREME MORA BITI PRILOGA TEMU OBRAZCU ! 
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TEHNIČNI OPIS OPREME, MATERIALI IN OBDELAVA 
 
 
 
VRTEC: 
 
Otroško pohištvo v vrtcu je izdelano iz masivnega bukovega lesa, oplemenitene iverice in 
kombinirano z nesvetlečim ultrapasom. Vsi robovi so iz masivnega bukovega lesa in 
zaobljeni. Stoli so nakladalni , masivna bukev. Na njihovih nogah so pvc drsniki. Mize so 
iz masivnega bukovega lesa, delovna površina je ultrapas, različnih barv, masiven zaobljen 
rob. 
 
Premični elementi v vrtcu imajo gumijasta kolesca, pritrjena s ploščo za privijačenje in 
zavoro. Vsi kovinski deli, kolesca, so iz visoko kvalitetne vlečene pločevine, pocinkane in 
kromatizirane. 
 
Igralni kotički: konstrukcije iz masivnega bukovega lesa, oplemenitene iverice v lesnem 
designu, delavne površine so iverice, obložene z ultrapasom in zaobljenim masivnim 
robom, tobogani in stopnice so iz lepljene bioplošče – masivna bukev.  
 
Pohištvo za vzgojiteljice je izdelano iz ivernih plošč, različnih debelin, oplemenitene 
iverice in ultrapasom. Zaobljeni masivni bukovi robovi, nalimki v barvi furnirja. 
 
 
PRVA TRIADA – MATIČNE UČILNICE: 
 
Osnovna konstrukcija pri šolskih mizah in stolih je iz kovinskih krivljenih cevi. Cevi so 
barvane v poljubni barvi po izboru, prašno lakiranih in začepljenih z ustreznimi plastičnimi 
čepi za zaščito talnega poda. 
 
Mizne plošče  so oplemenitene z ultrapasom. Robovi so obdelani z masivnimi bukovimi 
zaokroženimi letvami – nalimki. Mize imajo odlagalne police in kavlje za obešanje torbic. 
Sedež in naslon stola sta izdelana iz vezane plošče s površinsko obdelavo. Stoli so takšne 
konstrukcije, da se lahko nakladajo drug na drugega. 
 
Šolske omare in kotički so izdelani iz oplemenitene iverice, robovi so zaključeni z 
masivnim zaobljenim bukovim lesom ali pri omarah z ABS robovi. Odmične spone 
zagotavljajo 270° kot odpiranja. Podnožja so izdelana iz vodo odporne vezane plošče. 
Omare so s policami, nosilci polic so kovinski. 
 
 
PREDMETNE UČILNICE 
 
Osnovna konstrukcija pri šolskih mizah in stolih je iz kovinskih krivljenih cevi. Cevi so 
barvane v poljubni barvi po izboru, prašno lakiranih in začepljenih z ustreznimi plastičnimi 
čepi za zaščito talnega poda. 
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Mizne plošče  so oplemenitene z ultrapasom. Robovi so obdelani z masivnimi bukovimi 
zaokroženimi letvami – nalimki. Mize imajo odlagalne police in kavlje za obešanje torbic. 
Sedež in naslon stola sta izdelana iz vezane plošče z površinsko obdelavo. Stoli so takšne 
konstrukcije, da se lahko nakladajo drug na drugega. 
Šolske omare so izdelane iz oplemenitene iverice, robovi so zaključeni z ABS robovi. 
Odmične spone zagotavljajo 270° kot odpiranja. Podnožja so izdelana iz vodo odporne 
vezane plošče. Omare so s policami, nosilci polic so kovinski. Visoke omare imajo 5 polic, 
nizke pa 1 polico. 
 
Table v razredih so magnetne, kovinske zelene ali bele barve in plutovinaste v okvirjih. 
Dimenzije in količine so razvidne v popisu. 
 
Garderobe; materiali so definirani v osnovnem popisu. 
 
 
UPRAVNI PROSTORI 
 
Pohištvo v upravnih prostorih, razen v prostorih vodje vrtca, je izdelano iz iverala v 
dekorju po izbiri projektanta. Robovi so zaključeni z ABS robovi. Delovne plošče na 
mizah so obložene z ultrapasom. Robovi so iz masivnega lesa. Vse omare se zaklepajo z 
ključavnico na cilinder in imajo za odpiranje ročaj po izboru. 
 
Pohištvo v pisarni vodje je izdelano v izvedbi furnir (češnja ipd.) po izboru. 
 
 
Za vso opremo je pred izvedbo potrebno preveriti točnost dimenzij na objektu! 
 
 
POMEMBNO: 
 

- Za vso pohištvo ter opremo za učilnice in kabinete mora dobavitelj predložiti 
dokazila o pridobljenem certifikatu o skladnosti s standardi, tudi za naravoslovne 
učilnice. 

 
- INVESTITOR SI PRIDRŽUJE PRAVICO PO DOBAVI OPREME NAROČITI 

PREGLED SKLADNOSTI OPREME S POPISOM IN STANDARDI S STRANI 
TESTNEGA LABORATORIJA V LJUBLJANI.  

 
- V PRIMERU ODSTOPANJ, NOSI VSE STROŠKE IZVAJALEC (PREGLED IN 

ZAMENJAVO OPREME). 
 

- PONUDNIK JE DOLŽAN K PONUDBI PREDLOŽITI CERTIFIKATE O 
SKLADNOSTI (LOČENO ZA OPREMO  KNJIŽNICE) 
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POPIS OPREME ZA PRIZIDEK ŠOLA - VRTEC 

         

             

  OSNOVNA ŠOLA J. HUDALESA JUROVSKI DOL          

            

             

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 UČILNICA 1. RAZRED          

1. 
kateder s predalnikom, četrt krožnim delom in računalniško mizo dim: 
130x60+60x60+100x60 1 kpl    

2. stol za učitelja, oblazinjen 1 kom    

3. tabla 240x120,preklopna pol bela pol (zelena s črtami) 1 kom    

4. projekcijsko platno, dim:180x180 cm 1 kom    

5. omara, dim:90x40x200, zgoraj steklena vrata, spodaj polna-2x ključavnica 1 kom    

6. igralni kotiček knjižnica, štiristranski, mobilni, z zabojnikom za slikanice 1 kom    

7. 
igralni kotiček likovni, dvostranski z dvema tablama dim:90x40x120, 
spodnji del dvostranska omarica s prekati 1 kom    

8. oglasni pano pluta, dim:90x120 4 kom    

9. sedežna garnitura, dolžina 150 cm 1 kom    

10. igralni kotiček lutke, dim:120x40x120 1 kom    

11. miza s klopmi, z nasloni - za zunanjo uporabo (za teraso pred razredom) 1 kom    

12. stojalo za sušenje risb, mobilno 1 kom    

13. omara, odprta, dim:90x40x80, z 8 predali  3 kom    

14. omara, dim 90x55x200, zgoraj stek., spodaj pol.s ključ 2 kom    

15. omara, dim 90x55x200, s polnimi vrati .s ključavnicami 2 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 UČILNICA 2. RAZRED        

1. 
kateder s predalnikom, četrt krožnim delom in računalniško mizo 
dim:130x60+60x60+100x60 1 kpl    

2. stol za učitelja, oblazinjen 1 kom    

3. tabla 240x120,preklopna pol bela pol (zelena s črtami)  1 kom    

4. projekcijsko platno, dim:180x180 cm 1 kom    

5. omara, dim:90x55x200, zgoraj steklena vrata, spodaj polna, s ključavnico  2 kom    

6. omara, dim:90x55x200, s polnimi vrati,s ključavnico 2 kom    

7. omara, odprta, dim:90x40x80, z 8 predali  3 kom    

8. oglasni pano pluta, dim:90x120 2 kom    

9. stojalo za sušenje risb, mobilno 1 kom    

10. omara nizka, odprta, dim:90x40x80, z 8 predali   1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 KABINET ZA PRVO TRIADO        

1. miza za učitelja, dim:130x50, 2x predal 4 kom    

2. stol liftomat 4 kom    

3. omara, dim:90x55x200, zgoraj steklena, spodaj polna vrata, s ključavnico 4 kom    
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4. pano, magnetni, dim:90x120 2 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 UČILNICA 3. RAZRED        

1. 
kateder s predalinkom, četrtkrožnim delom in računalniško mizo 
dim:130x60+60x60+100x60 1 kpl    

2. stol za učitelja, oblazinjen 1 kom    

3. tabla 240x120,preklopna pol bela pol (zelena s črtami) 1 kom    

4. projekcijsko platno, dim:180x180 cm 1 kom    

5. miza, šolska, enosed, dim:60x50xiso 24 kom    

6. stol, šolski iso:.. 24 kom    

7. omara, dim:90x55x200, zgoraj steklena vrata, spodaj polna, s klučavnico 2 kom    

8. omara, dim:90x55x200, s polnimi vrati, s ključavnico 2 kom    

9. omara, odprta, dim:90x40x80, z 8 predali  1 kom    

10. oglasni pano pluta, dim:90x120 4 kom    

11. stojalo za sušenje rizb, mobilno 1 kom    

12. mobilni peskovnik s pleksi koritom in spo. poličko 90x60 1 kom    

13. igralni kotiček knjižnica, štiristranski, mobilni, z zabojnikom 1 kom    

 SKUPAJ                  

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 GARDEROBE        

1. garderobne omarice, 6 delne, kovinske, rumene barve,         

 
1 omarica dimenzij 30x80 globina 48 cm, s polico in obešalnikom, s 
ključavnico na kombinacijo številk  40 kom      

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 JEDILNICA        

1. miza jedilniška, dim:130x70 8 kom    

2. stol jedilniški, kot EDA 2000 48 kom    

3. elektromotorno platno, dim:240x240 1 kom    

4. daljinec za spust in dvig elektro platna 1 kom    

5. omara za ozvočenje  1 kpl    

6. pano pluta, dim:90x120 6 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM   Vrednost   

 MULTIMEDIJSKA UČILNICA        

1. 

učiteljeva računalniška delovna miza dim:160x80x72, z nosilcem za 
računalnik na desni strani, parapetni kanal s vtičnicami 220V (4x) z 
mrežno vtičnico  1 kom    

2. 
dim:160x80x72, z nosilcemema za računalnik na desni in levi strani, z el. 
Kanalom, vtičnicami 220V, mrežno vtičnico in tel. priključkom 14 kom    

3. stol za učitelja, oblazinjen, vrtljiv z liftomatom in rokon. 1 kom    

4. stol oblazinjen, vrtljiv z liftomatom 28 kom    
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5. zidna šolska tabla dim:120x240 - bela 1 kom    

6. projekcijsko platno dim:180x180 1 kom    

7. pano pluta dim:90x120 4 kom    

8. omara, visoka zaprta s steklenimi vrati dim:90x55x200 s ključavnico 4 kom    

9. koš za odpadke, kovinski, perforiran 1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM   Vrednost   

 KABINET (MULTIMEDIJSKI)        

1. 
učiteljeva delovna miza dim:150x75x76 -1x predalnik+obešalo za 
računalnik 2 kom    

2. stol - liftomat - za učitelja oblazinjen 2 kom    

3. 
visoka omara dim:90x40x203, zgoraj steklena vrata, spodaj polna, s 
ključavnico 2 kom    

4. obešalnik dim:60x200 1 kom    

5. koš za odpadke, kovinski, perforiran 1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM   Vrednost   

 KNJIŽNICA        

1. 
leseni pult za izposojo knjig v obliki črke L (po načrtu) z dvignjenim 
delom za izdajo knjig dim:180x75x76/110+160x75x76 1 kom    

2. stol liftomat - oblazinjen za učitelja, z rokonaslonom 1 kom    

3. visok odprt lesen regal, 5x poševna polica, dim:75x26x190 2 kom    

4. 
visok odprt lesen regal za razstavo in shranjevanje revij dim:90x40x203 
cm opremljen s petimi poševnimi policami in pleksi žepki 2 kom    

5. visoka omara dim:90x40x150, polna vrata polna,s ključavnico 3 kom    

6. odprt nizki knjižni regal s policami, dim:90x27x150 4 kom    

7. voziček za knjige dim:95x50x78 2 kom    

8. čitalniška miza, kovinska konstrukcija dim:80x100x76 6 kom    

9. čitalniška miza  - okrogla 100x60, kov kons., viš 60cm 2 kom    

10. stol šolski, nizki 12 kom    

11. stol delovni , oblazinjeni, vrtljiv z liftomatom 30 kom    

12. računalniška miza enosed dim:80x70x76 3 kom    

13. dvostranski knjižni regal dim:90x54x200 cm, masivna bukev 16 kom    

14. sedežna garnitura, dva dvoseda z mizico oblazinjena z umetnim usnjem 1 kpl    

15. 
igralni kotiček knjižnica - mobilna, štiristranska dim:60x60x80 z 
zabojnikom za slikanice zgoraj 1 kom    

16. projekcijsko platno dim:180x180 1 kom    

17. koš za odpadke, kovinski, perforiran 2 kom    

18. omara za TV, cd player in videorekorder 1 kom    

19. stenski pano, pluta 90x120 do 180 3 kom    

20. tabla 240x120,preklopna pol bela pol (zelena s črtami)  1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM   Vrednost   

 KABINET V MANSARDI        



Naročnik: 

 

Javno naročilo: Nakup blaga in montaža-OPREMA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA 
 

 

 Razpisna dokumentacija stran 31/44  

 

1. učiteljeva delovna miza dim:130x75x76 1 kom    

2. stol liftomat - oblazinjen 1 kom    

3. pano pluta dim:90X120 2 kom    

4. 
visoka omara dim:90x55x203 zgoraj steklena vrata, spodaj polna, polna s 
klučavnico 3 kom    

5. obešalnik dim:60x200 1 kom    

6. koš za odpadke, kovinski, perforiran 1 kom    

7. miza dim:120x120 cm 1 kom    

8. stol liftomat - oblazinjen 4 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 UČILNICA v mansardi, nivojski pouk 8,9 r.        

1. 
kateder s predalinkom, četrtkrožnim delom in računalniško mizo 
dim:130x60+60x60+100x60 1 kpl    

2. stol za učitelja, oblazinjen 1 kom    

3. tabla 240x120,preklopna pol bela pol zelena+B338 1 kom    

4. projekcijsko platno, dim:180x180 cm 1 kom    

5. miza, šolska, enosed, dim:60x50xiso 24 kom    

6. stol, šolski iso:.. 24 kom    

7. omara, dim:90x55x200, zgoraj steklena vrata, spodaj polna, s ključavnico 2 kom    

8. omara, dim:90x55x200, s polnimi vrati, s ključavnico 1 kom    

9. omara nizka, dim:90x55x70, s polnimi vrati,s ključavnico 1 kom    

10. oglasni pano pluta, dim:90x120 4 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 UČILNICA ANGLEŠKEGA JEZIKA        

1. omara visoka 90x55x200 zgorj stek. Vrata, spo. Polna 2 kom    

2. omara visoka 90x55x200 polna vrata  v ključavnicami 2 kom    

3. nizka omara 90x50x70, s polnimi vrati, s ključavnico 2 kom    

4. oglasni pano pluta, dim:90x120 4 kom    

5. tabla 240x120,preklopna pol bela pol zelena 1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 DVA KABINETA ZA SVETOVALNO SLUŽBO        

1. 
učiteljeva delovna miza dim:150x75x76, s polico za računalnik, predalnik 
2x 2 kom    

2. stol - liftomat - za učitelja oblazinjen 2 kom    

3. 
visoka omara dim:90x40x203, zgoraj steklena vrata, spodaj polna, s 
ključavnico  4 kom    

4. koš za odpadke, kovinski, perforiran 2 kom    

5. visoka omara 90x50x200, brez vrat s policami 4 kom    

6. miza dim:120x120 cm 2 kom    

7. stol liftomat - oblazinjen 8 kom    

8. omara visoka 90x55x200 polna vrata  v ključavnicami 2 kom    
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9. oglasni pano pluta, dim:90x120 6 kom    

 SKUPAJ        

       

 SKUPAJ ŠOLA       

 
       

 VRTEC        

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM   Vrednost   

 01. IGRALNICA 1 STAROSTNO OBDOBJE        
1. Miza za vzgojitelja, dim.: 90x60x75 cm, masivna bukev 1 kom    
2. Stol za vzgojitelja, masiva bukev, oblazinjen 2 kom    
3. Predalnik, dim.: 50x50x60 cm, s ključavnico 1 kom    
4. Omara za ležalnike, dim.: 140x60x120 cm, nad njo omare za shranjevanje 

posteljnine s polnimi vrati, višine 80 cm od teh ena s ključavnico 2 kom    
5. Četrtkrožni zaključek viš.:40x40x80 1 kom    
6. Mizica dim:90x90, masiva bukev 4 kom    
7. Stolček, višina 26 cm, masiva bukev – 4 z nasloni za roke, 10 brez 14 kom    
8. Gibljivi pano, dim.: 80x100 - 120 cm – z izrezom za zavesico - lutke 1 kom    
9. Omarica s policami, odprta, dim.: 90x40x80 cm 2 kom    

10. Kotiček dom - kuhinja, dim :120x40x52 cm (štedilnik s pečico, element s 
koritom, hladilnik) 1 kom    

11. Četrtkrožni zaključek viš.:40x40x120 1 kom    
12. Ležalniki kot napr. WESCO z dvema kompletoma posteljnine in odejic 14 kom    
13. Previljalna miza s stopnicami in blazino dim:100x80x90 cm 1 kom    
14. Viseča omarica - poličnik za pleničke dim:60x30x65 1 kom    
15. Igralni kotiček - kotni podest dim cca:200x200, 1 kom    

  - spodnji del leseni predali na kolesih 3x      

  - odprte omarice - dvostranske  s PVC globokimi      

 predali, dim:90x50x80-90 cm 4x      

  - četrtkrožni element 1x      

 
 - podest je od tal dvignjen cca 16-20 cm, zgornji del je oblazinjen z 
umetnim usnjem      

16. Stenski pano ogledalo dim:90x120 1 kom    

17. Oglasni pano pluta dim:90x120 4 kom    

18. 
posteljica otroška z vzmetnico, ograjo in dvojno posteljnino 
dim:130x70xvišina 3 kom    

19. koš za odpadke, PVC, s pokrovom 1 kom    
20. radiatorska maska po izmeri cca 5mt 1 kom    

 SKUPAJ       
          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 02. IGRALNICA        
1. Miza za vzgojitelja, dim.: 90x60x75 cm, masivna bukev 1 kom    
2. Stol za vzgojitelja, masiva bukev, oblazinjen 2 kom    
3. Predalnik, dim.: 50x50x60 cm, s ključavnico 1 kom    
4. Omara za ležalnike, dim.: 140x60x120 cm, nad njo omare za shranjevanje 

posteljnine s polnimi vrati, višine 80 cm od teh ena s klučavnico 2 kom    
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5. Igralna hiška Brlog manjše dimenzije, podest    dim.: 100x180+ stopnice z 
ograjico, tobogan, spodaj izrez - prostor za igranje. 1 kpl    

6. Mizica, dim:90x90, višine 52 cm, masiva bukev 3 kom    

7. Stolček, višina 30 cm, masiva bukev 20 kom    

8. stolček, višina 26 cm 4 kom    

9. 
Omarica s policami in vrati, zgoraj zaprta, spodaj odprta, 90x40x200, 
ključavnica, masivna bukev, dim:90x40x120  1 kom    

10. Omarica odprta s prekati (12 prekatov) dim:90x40x120 2 kom    
11. Igralni kotiček likovni dim:90x40x120 - 130 cm,     z dvema zelenima 

tablama dim:90x60cm, s poličko AL za odlaganje krede, dolžine 90 cm 
2x, spodnji del dvostransko prekati za pribor (maisvna bukova 
konstrukcija), 1 kom    

12. Igralni kotiček lutkovni dim: 90x40x120 cm, masivna bukova konstrukcija 1 kom    
13. Kotiček mobilni s PVC globokimi predalii (8 kom)  za shranjevanje 

risalnega pribora ipd. - dvostranski, dim.: 70x46x95 cm 1 kom    
14. Četrtkrožni element 40x40x120 2 kom    
15. kotiček knjižnica - štiristranski, z elementom za slikanice - kombinirani, 

spodnji del police za knjige in PVC žepki (8x) za razstavo revij, zgornji 
del zabojnik za slikanice. Dim:65x65x80 1 kom    

16. Kotiček dom - kuhinja (masivna bukova konstrukcija, dim:90x40x120 1 kom    
17. Ležalniki kot napr. WESCO z dvema kompletoma posteljnine in odejic 19 kom    
18. Stenski pano ogledalo dim:90x120 1 kom    
19. Oglasni pano pluta dim:90x120 4 kom    

20. koš za odpadke, PVC, s pokrovom 1 kom    

21. Mizica, dim:90x90, višine 46 cm, masiva bukev 1 kom    

22. Mizica polkrožna lesena fi 90, višine 52 2 kom    

23. Mizica pravokotna lesena 90x45x52 2 kom    

24. radiatorska maska po izmeri cca 5mt 1 kom    

 SKUPAJ      

        

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 03. IGRALNICA        
1. Miza za vzgojitelja, dim.: 90x60x75 cm, masiva bukev 1 kom    
2. Stol za vzgojitelja, masiva bukev, oblazinjen 2 kom    
3. Predalnik, dim.: 50x50x60 cm, s ključavnico 1 kom    
4. Omara za ležalnike, dim.: 140x60x120 cm, nad njo omare za shranjevanje 

posteljnine s polnimi vrati, višine 80 cm,od teh ena s ključavnico 2 kom    
5. Igralna hiška Brlog manjše dimenzije, podest    dim.: 100x180+ stopnice z 

ograjico, tobogan, spodaj izrez - prostor za igranje. 1 kpl    
6. Otroška sedežna dim:60x40x70 1 kom    
7. Mizica, dim:90x90, višine 52 cm 2 kom    
8. Stolček, višina 30 cm, masiva bukev,  8 kom    
9. stolček, višina 34 cm,masiva bukev, 16 kom    

10. Omarica s policami in vrati, zgoraj zaprta, spodaj odprta, 90x40x200, 
ključavnica 1 kom    

11. Omarica odprta s prekati (12 prekatov) dim:90x40x120 2 kom    
12. Igralni kotiček kombinirani (lutke, gledališče, banka, trgovina, prehod ipd. 

z elementi z okni in streho) dim:180x40x135 cm 1 kom    
13. Kotiček mobilni s PVC globokimi predali (8 kom)  za shranjevanje 

risalnega pribora,          dim.:70x46x95 cm 1 kom    
14. Četrtkrožni element 40x40x120 2 kom    
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15. Pregradni element s pluto, dim.: 90x135x3 cm 2 kom    
16. Igralni kotiček knjižnica, dim.:90x40x120 1 kom    
17. Kotiček dom - kuhinja, masivna bukova konstrukcija, dim:90x40x120 cm 1 kom    
18. Ležalniki kot napr. WESCO z dvema kompletoma posteljnine in odejic 24 kom    
19. Stenski pano ogledalo dim:90x120 1 kom    
20. Kotiček za igre s peskom 90x60x60, kovinska konstrukcija, prozorno 

plekksi korito, na kolesih 1 kom    
21. Oglasni pano pluta dim:90x120 4 kom    
22. 

koš za odpadke, PVC, s pokrovom 1 kom    
23. Mizica, dim:90x90, višine 58 cm 2 kom    
24. Mizica polkrožna lesena fi 90, višine 58 2 kom    
25. Mizica pravokotna lesena 90x45x58 2 kom    
26. zabojček za slikanice 1 kom    
27. radiatorska maska po izmeri, cca 5mt 1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 04. IGRALNICA        
1. Miza za vzgojitelja, dim.: 90x60x75 cm, masivna bukev 1 kom    
2. Stol za vzgojitelja, masiva bukev, oblazinjen 2 kom    
3. Predalnik, dim.: 50x50x60 cm, s ključavnico 1 kom    
4. Omara za ležalnike, dim.: 140x60x120 cm, nad njo omare za shranjevanje 

posteljnine s polnimi vrati, višine 80 cm,od teh ena s ključavnico 2 kom    
5. Igralni kot. Liko. dim:90x40x120 - 130 cm, z dvema zele. tablama 

dim:90x60cm, s poličko AL za odla. krede, dol. 90 cm 2x, spo. del dvost. 
prekati za pribor (maisvna bukova konst.), 1 kpl    

6. Otroška sedežna dim:60x40x70 1 kom    
7. Mizica, dim:90x90, višine 58 cm 4 kom    
8. Stolček, višina 34 cm, masiva bukev 24 kom    
9. Omarica s policami in vrati, zgoraj zaprta, spodaj odprta, 90x40x200, 

ključavnica 
1 kom 

   
10. Omarica odprta s prekati (12 prekatov) dim:90x40x120 2 kom    
11. Igralni kotiček kombinirani (lutke, gledališče, banka, trgovina, prehod ipd. 

z elementi z okni in streho) dim:180x40x135 cm 
1 kom 

   
12. Kotiček mobilni s PVC globokimi predali (8 kom)  za shranj. risalnega 

pribora,          dim.:70x46x95 cm 
1 kom 

   
13. Četrtkrožni element 40x40x120 2 kom    
14. Pregradni element s pluto, dim.: 90x135x3 cm 2 kom    
15. Igralni kotiček knjižnica, dim.:90x40x120 1 kom    
16. Kotiček dom - kuhinja, masivna bukova konstrukcija, dim:90x40x120 cm 1 kom    
17. Ležalniki kot napr. WESCO z dvema kompletoma posteljnine in odejic 24 kom    
18. Stenski pano ogledalo dim:90x120 1 kom    
19. Kotiček za igre s peskom 90x60x60, kovinska konstrukcija, prozorno 

pleksi korito, na kolesih 
1 kom 

   
20. Oglasni pano pluta dim:90x120 4 kom    
21. koš za odpadke, PVC, s pokrovom 1 kom    

22. 
Igralni kotiček likovni dim:90x40x120 - 130 cm,    z dvema tablama za 
pripenjanje, dim:90x60cm, s poličko AL za odlaganje dolžine 90 cm 2x, 
spodnji del dvostransko prekati za pribor (masivna bukova konstrukcija) 

1 kom 
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23. Mizica polkrožna lesena fi 90, višine 58 2 kom    
24. Mizica pravokotna lesena 90x45x58 2 kom    
25. Zabojček za slikanice 1 kom    

26. radiatorska maska po izmeri, dim: cca 5 mt 1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 05. SKUPNA IGRALNICA        
1. Letvenik pritrjen v steno 60x180 cm z blazino 4 kom    

2. Plezalna stena z oprijemki, umetna masa 1 kpl    

3. Otroška blazina dim 200x100x5 cm 10 kom    

4 Blazine različnih oblik (pol valja, kvadrati, kocke) 3 kom    
5 Klop dolžine 200 cm (masiva bukev) 

2 kom    
6 Brv za ravnotežje, dolžine 150 cm 1 kom    
7 Omara s poševnimi policami in pleksi žepki (5 dvižnih in 5 fiksnih 

knjižnih polic) 
1 kom 

   
8. koš za odpadke, PVC, s pokrovom 1 kom    

9. miza okrogla fi90 3 kom    

10. stolček masiva bukev 12 kom    

11. bazen s kroglicami 1 kom    

12. platno za projeciranje 180x180 1 kom    

13. radiatorska maska po izmeri, dim: cca 5 mt 1 kom    

14. Demontaža igrala v 1.r. in montaža v skupni igralnici 1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 06. SANITARIJE        

1. koš za odpadke, kovinski, perforiran 5 kom    

2. polička za kahlice 2 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 07. PREVIJALNICA        

1. previjalna miza dim:200x80x90 1 kom    

  - zgornja plošča kerrock z dvignjenimi robovi     
                    
-         

  - blazina za previjanje - umetno usnje     
                    
-         

  - spodaj omarice z vrati      
                    
-         

  - stopničke - masiva bukev     
                    
-         

  - bana - večja - kerrock dim:100x65     
                    
-         

  - koš za umazane pleničke      
                    
-         

2. koš za odpadke, PVC, visok, s pokrovom 1 kom    

3. polička s 14.prekati za čiste pleničke, 15 cm na otroka, globine 25 cm  1 kom    
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 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 08. GARDEROBE        
1. Garderoba ob steni z obeš. kljukami in prekati, 20 cm na otroka, spodaj 

klop s prekati za copatke, na kovinski konst. z regulirnimi nogicami,  
dim:120x40x135, za jasli (14) zaprtih predalov 20x20 cm), omarice za 
jasli morajo imeti predal na vratca 12 kom    

2. Kot pozicija 1 samo zgoraj z omarico dim: cca 150x40x135 cm, 1 kpl za 7 
otrok  

2 kom 
   

3. Oglasni pano pluta 120x90 cm 4 kom    

4. 
Previjalna miza, dim.: 100x80x90 cm, spodaj omarica, zgoraj blazina iz 
umetnega usnja 

1 kom    

5. Klop masiva bukev dim:120x30x42 2 kom    

6. Koš za odpadke, PVC, s pokrovi, visok 2 kom    

7. Stenski pano ogledalo dim:90x120 2 kom    

8. radiatorska maska po izmeri, dim: cca 3 mt 1 kom    

 SKUPAJ       

          

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost 
 

 09. PISARNA ZA VODJO VRTCA        

1. 
Konferenčna miza, dim.: 160x90x75 cm, polkrožno zaključena, kovinska 
konstrukcija, fi 8 cm, fiksno varjena, plošča UT po izboru, debelina 28 
mm 

1 kom    

2. Stol, konferenčni, oblazinjen  4 kom    

3. Stol, liftomat - oblazinjen 1 kom    

4. miza za računalnik 1 kom    

5. Pano pluta dim:90x120 2 kom    

6. Omara s steklenimi vrati zgoraj, spodaj polna vrata 2 kom    

7. Prostostoječi obešalnik 1 kom    

8. Nizka omarica dim:90x55x76 cm, s polnimi vrati 1 kom    

  SKUPAJ         

             

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 10. ZBORNICA          

1. 
Konferenčna miza, dim.: 160x90x75 cm, polkrožno zaključena, kovinska 
konstrukcija, fi 8 cm, fiksno varjena, plošča UT po izboru, debeline 28 
mm 

2 kom   
 

2. Stol, konferenčni, oblazinjen (boljši) 10 kom    

3. miza za računalnik 2 kom    

4. Stol, liftomat - oblazinjen 2 kom    

5. Pano pluta dim:90x120 4 kom    

6. 
Omara s steklenimi vrati zgoraj, spodaj polna vrata, dim:80x40x200 cm s 
trozaporno ključavnico 

4 kom   
 

7. Omara s polnimi vrati dim:80x40x200 cm 3 kom    

8. Nizka omarica dim:90x55x76 cm, s polnimi vrati 3 kom    

9. Prostostoječi obešalnik 2 kom    

10. Koš kovinski  2 kom    

11. Nizka omarica dim:90x55x76 cm, odprta s policami 1 kom    

12. Stenski pano ogledalo dim:90x120 1 kom    

  SKUPAJ         
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Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

  11. KABINET ZA INDIVIDUALNO DELO Z OTROCI          
1. omara s polnimi vrati dim:90x55x200 2 kom    
2. miza s predalnikom (2x predal) dim:130x60x76 2 kom    
3. stol liftomat, oblazinjen z blagom 4 kom    

4. odprt kovinski regal dim: 150x55x200 s policami 4 kom    

  - police vezana plošča 20 mm, 6x polica,          

5. Mizica pravokotna lesena 90x45x58 3 kom    

6. Stolček, višina 34 cm, masiva bukev 12 kom    

7. koš za odpadke, kovinski, perforiran 2 kom    

  SKUPAJ         

       
Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

  12. KABINET ZA VZGOJNA SREDSTVA IN PRIPOMOČKE          
1. omara s polnimi vrati dim:90x55x200 4 kom    

2. 
odprt kovinski regal dim:150x55x200 s policami – 6x polica, police 
vezana plošča 20 mm 

4 kom    

3. miza s predalnikom (2x predal) dim:130x60x76 2 kom    
4. stol liftomat, oblazinjen z blagom 2 kom    

5. koš za odpadke, kovinski, perforiran 2 kom    

  SKUPAJ         

             

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

 13. SKLADIŠČE ZA ZUNANJA IGRALA        

1. omara brez vrat s policami 90x55x200 2 kom    

  SKUPAJ       

           

Št. Vrsta blaga Kol EM  Cena/EM  Vrednost  

  14. ZUNANJE IGRIŠČE        

1. vlakec -deblo 1 kom    

2. prestavitev obstoječih igral  1 kom    

3. gugalnica za dva otroka s sedeži 2 kos    

4. igrala na vzmet   6 kom    

5. igralo na vzmet za 4 otroke  1 kom    

6. hišica 2x2 z mizo in klopmi - nizka 1 kom    

7. previsna gugalnica za dva otroka - les 2 kom    

8. vrtiljak za 10 otrok  1 kom    

9.  peskovnik s peskom in ponjavo 2,5x2,5 m 2 kom    

10. miza s klopmi - zunanja s streho 2 kom    

11. lesene grede za ravnotežje  15 metrov   - vsa igrala z montažo 1 kom    

  SKUPAJ       

           

 SKUPAJ OPREMA ZA VRTEC        

           

 ŠOLA IN VRTEC SKUPAJ        
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  + 20 % DDV       

           

 SKUPAJ VREDNOST OPREME Z DDV          

 
VZOREC POGODBE                                                                                                    OBR-15 

 
(Ponudnik mora izpolniti priloženi vzorec pogodbe in ga parafirati na vsaki strani ter na 
koncu ožigosati in podpisati) 
 
Naročnik: OBČINA SVETI JURIJ V SLOVENSKIH GORICAH, Jurovski Dol 70b, 2223  
                Jurovski Dol,  ki jo zastopa župan Peter ŠKRLEC (v nadaljevanju: naročnik) 
                Davčna številka: SI 58481435. 
 
in 
 
IZVAJALEC: ______________________________________________________________ 
                       ki ga zastopa ______________________________________________ 
                       (v nadaljevanju: izvajalec) 
                       Davčna številka: 
 
 

PREDMET POGODBE 
 

1. člen 
 

Na podlagi izvedenega javnega razpisa za izbiro izvajalca dobave blaga po odprtem postopku za 
»Nakup blaga in montaža – OPREMA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA«,  objavljenega objavljen 
Portalu javnih naročil (http://www.enarocanje.si/)  pod št. ………………., sklepa naročnika o 
izbiri najugodnejše ponudbe št. ……………………………………, z dne …………………, s to 
pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del: dobavo in montažo 
OPREME OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA. 
 

POGODBENA VREDNOST DEL 
2. člen 

 
Pogodbena vrednost del iz 1. čl. te pogodbe je določena na osnovi ponudbe izvajalca, 
št………………………, z dne ………………….. v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti s 
strani naročnika, ki znaša  

__________________ € 
 

(z besedo: ______________________________________________________) 
 

Pogodbena cena je fiksna v € in vključuje vse davke in druge dajatve, razen v primeru, da se 
dejanske količine del ali materialov spremenijo od tistih navedenih v predračunu. Izvajalec ni 
upravičen do sprememb pri cenah na enoto posameznega dela ali materiala iz ponudbenega 
predračuna. 
Izvajalec bo izvedel dela  po sistemu "funkcionalni ključ v roke", torej vsa dela, ki so potrebna 
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za normalno delovanje opreme, četudi posameznih detajlov ni v tehnični dokumentaciji in druge 
razmere  zahtevnejše od predvidenih po projektu. 
 
 

ROK DOKONČANJA 
3. člen 

 
Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v času od 15.08.2008 do 31. 08. 2008. 
Blago se bo dobavljalo sukcesivno, na osnovi odpoklica naročnika. 
 
V primeru višje sile, to so vsi nepredvidljivi in neodklonljivi dogodki, na katere ne moreta 
vplivati niti naročnik niti izvajalec, se rok podaljša za čas, ki ni krajši od časa trajanja zapreke. 
Pogodbena stranka, na katere strani je višja sila nastala, je dolžna nemudoma obvestiti nasprotno 
stranko o nastopu in prenehanju višje sile. 
 
 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
4. člen 

 
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izročiti dobavitelju: 
 

 - pripravljen objekt za dobavo in montažo opreme. 
 
 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
5. člen 

 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je 
seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. sprejeto tehnično dokumentacijo ter da so mu razumljivi in 
jasni pogoji ter okoliščine za pravilno izvedbo del. 
 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo: 

 - izvršil dela solidno in kvalitetno in v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 
normativi, 

 - izročil naročniku dokazila - ateste o vgrajenih materialih, standarde po katerih je izdelana 
oprema,…, 

 - z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del, 
 - dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del, 
 - predstavniku naročnika kadarkoli omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del in upošteval 

njegova navodila o posameznih vprašanjih, 
 - naročnika sproti obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev prevzetih obveznosti. 

 
6. člen 

 
Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen, če za to ni 
dobil predhodnega pisnega soglasja naročnika. 
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NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 
7. člen 

 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah in količinah iz 
predračuna. 
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo računov za dobavljeno blago. 
Pogodbene cene na enoto so fiksne in izvajalec  ni upravičen do podražitev za opravljena dela. 
 
Za vsa morebitna dodatna dela, za katera se naročnik dodatno odloči in ne sodijo v sistem 
» funkcionalni ključ v roke », bosta naročnik in izvajalec pred začetkom teh del, sklenila 
aneks k tej pogodbi na osnovi predhodno potrjenega predračuna, ki ga predloži izvajalec. 
Cene v takšnem predračunu morajo biti primerljive cenam iz osnovnega predračuna. 
 
 

NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 
8. člen 

 
Izvajalec je obvezen dostaviti račun v roku 8 (osem) dni po dobavi in montaži blaga. Naročnik je 
dolžan situacijo v roku 15 dni od njenega uradnega prejema potrditi, v  90-tih dneh po dospelosti 
računa pa nesporni znesek plačati. 
Naročnik si pridržuje korekcijo predloženega računa, kar pa ne zadrži izplačila za nesporni 
znesek računa. 
Pogodbeni stranki eventualne sporne postavke razčistita in jih izvajalec obračuna v naslednjem 
računu. Končni obračun mora izvajalec predati naročniku najkasneje v roku 30 dni po 
dokončanju pogodbenih del. 
Če naročnik ne pregleda in ne potrdi računa v roku 15 dni od njegovega prejema in ga tudi ne 
ugovarja, se šteje, da je potrjen s potekom tega roka. 
Plačilo je izvršeno z dnem prispetja nakazila na transakcijskega  račun izvajalca. 
 
V vsakem primeru bo naročnik zadržal plačilo 10 % pogodbene vrednosti do kvalitetnega 
prevzema in odprave vseh kvalitetnih pomanjkljivosti, ugotovljenih na kvalitetnem 
prevzemu objekta. 
 
Za nepravočasno izvršena plačila priznava naročnik izvajalcu zakonske zamudne obresti. 
 
 

POGODBENA KAZEN 
9. člen 

 
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil pogodbenih obveznosti v dogovorjenem roku ali v 
sporazumno podaljšanem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5% (pol 
odstotka) od skupne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni koledarski dan. Rok dokončanja 
je določen z 31.08.2008. V vsakem primeru se pogodbena kazen prične zaračunavati od 
03.09.2008 dalje, če do tega roka naročnik ne prejme pisnega obvestila, da je oprema zmontirana 
in pripravljena za kvalitetni pregled. 
 V primeru, da je bil kvalitetni prevzem izveden  in se ugotovljene napake niso odpravile v roku 
30 koledarskih dni, se pogodbena kazen zaračunava od izteka roka za odpravo kvalitetnih napak 
za vse dni do odprave vseh kvalitetnih napak objekta in zapisniškega prevzema objekta. 
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Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od vrednosti 
pogodbenih obveznosti. Pogodbena kazen se obračuna z zadnjim računom. 
 

KVALITETA DEL 
 

10. člen 
Izvajalec jamči, da bodo s to pogodbo prevzeta dela izvršena po predračunu, po veljavnih 
standardih in tehničnih predpisih in v skladu z določbami te pogodbe ter prevzema popolno 
odgovornost za strokovnost na višjem nivoju. 
 
V primeru morebitnega spora o kvaliteti uporabljenega materiala je merodajen izvid 
pooblaščenega zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij. Stroške zavoda založi predhodno 
naročnik, definitivno pa jih plača tista pogodbena stranka, katere mnenje je z izvidom zavoda 
ovrženo. 
 
 

PREDAJA IN PREVZEM DEL 
11. člen 

Pred izvedbo prevzema, morata izvajalec in naročnik opraviti pregled in prevzem opreme. 
Ugotovljene napake na kvalitetnem pregledu opreme, se morajo odpraviti v 30 koledarskih 
dnevih od dneva kvalitetnega pregleda opreme. Če teh napak izvajalec v tem roku ne odpravi, 
sme naročnik angažirati drugega izvajalca, vrednost tako izvedenih del, pa si naročnik poračuna 
s končnim računom. 
 

GARANCIJA 
12. člen 

Izvajalec bo zagotavljal garancijsko dobo za dobro kakovost opreme 3 (tri) leta od dneva 
prevzema opreme, ki se izvede na podlagi zapisnika, po odpravi vseh kvalitetnih napak, 
ugotovljenih na kvalitetnem prevzemu opreme. 
Garancijska doba se ne glede na gornjo izjavo o številu let garancijske dobe, tudi uveljavlja v 
skladu z vsemi uzancami in normami za garancijske dobe za posamezna dela, materiale, naprave, 
sisteme, ipd. 
 

1. člen 
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v 
dogovorjenem roku. V primeru, da izvajalec ugotovljenih napak v garancijski dobi, ne odpravi, 
stori to naročnik in račun izstavi  izvajalcu del po tej pogodbi. 
 
 

VARSTVO PRI DELU 
14. člen 

 
Izvajalec je dolžan v času del na celotnem objektu upoštevati vse zakonske in druge predpise in 
določbe varstva pri delu. V primeru, da bo izvajalec povzročil kakršnekoli poškodbe 
novozgrajenega objekta ali druge škode na lastnini, bo škodo nemudoma odpravil na lastne 
stroške.  
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POOBLAŠČENCI STRANK 
15. člen 

 
Zastopnik naročnika po tej pogodbi je: Samo KRISTL 
Odgovorni vodja del s strani dobavitelja je _________________________________. 
 
 

REŠEVANJE SPOROV 
16. člen 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali 
rešiti sporazumno. V nasprotnem primeru rešuje spor stvarno pristojno sodišče. 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
17. člen 

 
Pogodbeni stranki soglašata, da je sestavni del pogodbe ponudba izvajalca, navedena v 2. členu 
te pogodbe in terminski plan izvajalca z dne _____________________ (definiran bo ob podpisu 
pogodbe!) 
 
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe. 
 
Če se sporazumno podaljšajo roki v tej pogodbi, se mora temu ustrezno podaljšati tudi rok 
veljavnosti garancije. 
 

18. člen 
Pogodba postane veljavna po podpisu obeh pogodbenih strank. 
 

19. člen 
Ta pogodba je napisana v 4 enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 
izvoda.  
 
Podpisano dne: _____________                                                  Podpisano dne: _____________ 
 
 
 
 IZVAJALEC: NAROČNIK: 
  OBČINA SVETI JURIJ 
  V SLOVENSKIH GORICAH 
  Župan 
                                                                                                             Peter ŠKRLEC 
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OBRAZEC ZA  PREVERJANJE SPOSOBNOSTI PONUDBE 
 

»Nakup blaga – OPREMA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA« 
 

IZLOČITVENI  POGOJ ŠT.OBR. USTREZA 
1.  Ponudnik je podal ponudbo OBR - 3 DA NE 
2. »*« Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev iz 8. člena navodil; OBR - 4 DA NE 
3. Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega 

transakcijskega računa v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila (izjava banke); 
Banka DA NE 

4. Izjava za pridobitev osebnih podatkov;   OBR - 5 DA NE 
5. Izjava o plačilnih pogojih;          (minimalno  90 dnevi plačilni rok) OBR - 6 DA NE 
6. Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila; OBR - 7 DA NE 
7. Izjava ponudnika za dostavo blaga in dobavni rok (maksimalno 30 dni)  OBR - 8 DA NE 
8. Izjava ponudnika o tehnični in kadrovski sposobnosti OBR - 9 DA NE 
9. Izjava ponudnika o odzivnem času za odpravo napak, servisiranja, itd… OBR - 10 DA NE 
10.  Izjava ponudnika o kvalitetnem in strokovnem izpolnjevanju pogodbenih obveznosti OBR - 11 DA NE 
11. Izjava ponudnika o skladnosti opreme s tehnično specifikacijo naročnika OBR - 12 DA NE 
12. Ponudnik prilaga originalno finančno zavarovanje banke za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR; Banka 

(OBR-13) 
DA NE 

13. Izjava banke, da bo dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi; OBR - 14 DA NE 
14. Vzorec pogodbe  OBR - 15 DA NE 
15. Ponudnik prilaga predračun s popisom del;   

PRILOGA  popis del (izpolnjeno) 
OBR – 16 DA NE 

16.  Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila  skupine gospodarskih subjektov  (v primeru skupne ponudbe)  DA NE 
Dokazila označena z *, to je pod zap. št. 2, se v primeru skupne ponudbe več gospodarskih subjektov izpolni  za vsaki gospodarski subjekt 
posebej. 
 
Ponudniki ne izpolnjujejo tega obrazca ! 


