






 





           OBR-3 

 

Ponudnik:_________________________  

 

 

Naročnik:  ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC 

  KOROŠKA ULICA 11 

  2380 SLOVENJ GRADEC  

 

ostane 

 

 

PONUDBA 

 

 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ___________, pod 

številko objave _____/2015, predmet »KURILNO OLJE«, 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 pogodbe 
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PONUDNIK: ________________________________ 

 

Sedež: __________________________________________________  

 

Reg. sodišče: _________________________________  

 

Št. vpisa v sodni register: ___________ 

 

 

IZJAVA 

 

V zvezi z našo ponudbo/predračunom štev.: _______ z dne ________ za (predmet javnega 

naročila): sukcesivna dobava kurilnega olja za potrebe Šolskega centra Slovenj Gradec 

izjavljamo:                                              

- da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za katero dajemo 

ponudbo, 

- da glede na predmet javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje ter 

imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, 

- da ponudnik/partner ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi 

kaznivih dejanj opredeljenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2, 

- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena 

ZJN-2 oziroma 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV, 

- da na dan oddaje ponudbe: 

 nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni podan predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni podan predlog za začetek stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, 

 nismo v postopku prisilnega prenehanja in zoper nas podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo in z 

njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil poslovne 

dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju, 

- da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več, 

- da nam v zadnjih 3 letih šteto od roka za objavo naročila na Portalu javnih naročil ni bila s 

strani kateregakoli naročnika na kakršnikoli pravni podlagi dokazana velika strokovna 

napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil, 

- da nismo nikoli pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 

veljavnega Zakona o javnem naročanju, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali 

zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; 

- da v ponudbi niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi 

družinski člani niso udeleženi pri ponudniku/partnerju, kot poslovodje, člani poslovodstva 

ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % 

deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu; 

 

 

 



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 smo izrecno seznanjeni z dejstvom, da skupne predvidene količine dobavljenega 

kurilnega olja niso natančno določene in da se lahko v primeru spremenjenih okoliščin 

(sprememba načina ogrevanja ...) dobavijo manjše količine in da bo ob morebitni manjši 

količini dobavljenega kurilnega olja izvajalec zagotovil enak fiksen popust, kot ga podaja 

na obrazcu 5; 

 da so vsa tveganja zaradi morebitnih spremenjenih količin dobave vključena v ponudbeno 

višino popusta. 

 

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

resnični, kar lahko na željo naročnika izkažemo z ustreznimi listinskimi dokazili. 

 

Izjavljamo tudi, da se strinjamo in s to izjavo tudi pooblaščamo poslovodnega delavca 

naročnika, da v primeru dvoma naročnika o navajanjih v tej izjavi lahko pridobi podatke iz 

uradnih evidenc in iz drugih virov, vključno s pridobitvijo osebnih podatkov za našega 

zakonitega zastopnika ___________________________, ki se nanašajo na zahtevane pogoje in 

ugotavljanje sposobnosti za izvedbo javnega naročila. 

 

 

Kraj in datum: _____________   

 

 

 

 

     Žig   Zakoniti zastopnik ponudnika: 

 

        _________________________ 
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PONUDNIK: ________________________________ 

 

Sedež: __________________________________________________  

 

 

PREDRAČUN št. _______ 

 

 

Skupina blaga: KURILNO OLJE  

 

Okvirna količina: 34.000 litrov kurilnega olja 

 

 

Zap. 

št. Opis Količina EM 

Trenutno 

veljavna cena po 

Uredbi / enoto 

Cena brez 

DDV 

Popust 

% 

Vrednost brez 

DDV 

 1 Kurilno olje   34.000  liter         

        

         

 Stopnja DDV Davčna osnova  

Znesek 

davka  

Vrednost z 

DDV 

 20%     EUR 

   SKUPAJ:   EUR 

 

Ponudnik poda trenutno veljavno ceno v skladu z veljavno Uredbo o oblikovanju cen naftnih 

derivatov. Cena se spreminja v skladu z vsakokrat veljavno Uredbo o oblikovanju cen naftnih 

derivatov. 

 

POPUST = _______,_____ % (izkazan na štiri decimalna mesta natančno)1 

 

Višina popusta je fiksna za celoten čas trajanja pogodbe. 

 

V ceno so vključeni vsi stroški za dobavo kurilnega olja na lokacijo Koroška cesta 53 na 

Muti. 

 

Dobavni rok: najkasneje 1 (en) delovni dan po prejemu posameznega naročila o delni dobavi 

s strani naročnika. 

 

Kraj in datum: 

 

                                               Žig     Podpis ponudnika: 

                                                                                

  ______________________        

 

 

                                                 
1 merilo za ocenjevanje ponudb 
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VZOREC PRODAJNE POGODBE 

 

 

Šolski center Slovenj Gradec, Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 
matična št.:      5089417000 

ID številka za DDV:  SI73346276 

transakcijski račun: 01100-6030705082, odprt pri UJP Slovenska Bistrica 

ki ga zastopa direktorica mag. Gabrijela Kotnik  

(v nadaljevanju: naročnik) 

 

in 

 

___________________________________________________________________________ 

matična št: __________________ 

ID številka za DDV: ___________________ 

transakcijski račun: ________________________, odprt pri _______________________ 

ki ga zastopa _____________________________ 

 (v nadaljevanju: dobavitelj) 

 

sklepata naslednjo 

 

 

P R O D A J N O    P O G O D B O     št.  _______ 

  

 

PREDMET POGODBE IN LOKACIJA DOBAVE 

 

1. člen 

 

Predmet pogodbe je dobava KURILNEGA OLJA za potrebe naročnika, na podlagi javnega 

razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, dne __________, pod številko objave 

___________. 

 

Dobavitelj je bil izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi javnega naročila male vrednosti. 

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o splošnih pogojih izvajanja javnega naročila. 

Sestavni del pogodbe so pogoji, določeni z razpisno dokumentacijo naročnika in ponudbena 

dokumentacija dobavitelja. 

 

2. člen 

 

Dobavitelj se zaveže, da bo dobavljal kurilno olje na sedež dislocirane enote naročnika, in 

sicer na Koroško cesto 53, 2366 Muta. 

 

POGODBENA VREDNOST 

 

3. člen 

 

Odstotek popusta na ceno po aktualnem ceniku znaša _____,_____ %. 

Odstotek popusta je fiksen ves čas trajanja pogodbe. 



 

Vrednost skupne dobave za okvirno letno količino (34.000 litrov) po ponudbenem predračunu 

znaša ________________ EUR brez DDV z vključenim popustom oziroma 

______________________ EUR z DDV z vključenim popustom.  

 

Pogodbena vrednost je izračunana na dan ____________ in vključuje fiksni popust ter  DDV. 

Osnovna cena se lahko spremeni samo v skladu z Uredbo o oblikovanju cen naftnih 

derivatov, odstotek popusta, ki je merilo za izbor najugodnejšega ponudnika, ostaja ves čas 

trajanja pogodbe nespremenjen. 

 

Dobavitelj popust v vrednosti ______,______ % obračuna na računu pri posamezni dobavi 

kurilnega olja.  

 

Ocenjene količine dobave so okvirne in naročnik ne nosi odškodninske odgovornosti zaradi 

ne doseganja navedenih okvirnih letnih količin (predvidene količine dobavljenega kurilnega 

olja niso natančno določene in se lahko v primeru spremenjenih okoliščin (sprememba načina 

ogrevanja) dobavijo manjše količine)). Dejansko naročene dobave lahko varirajo glede na 

dejanske potrebe naročnika. 

 

Naročnik ne priznava nobenih dodatnih stroškov iz naslova prevoza kurilnega olja do 

lokacije, navedene v 2. členu te pogodbe. 

 

 

ROKI 

 

4. člen 

 

Dobavitelj prične z dobavo v mesecu septembru 2015. 

 

5. člen 

 

Dobavitelj bo moral dobavljati kurilno olje sukcesivno na osnovi naročil naročnika, v roku 1 

(enega) delovnega dne od prejema pisnega naročila o delni dobavi. Naročnik prevzame 

naročeno blago z dobavnico.  

 

 

TRAJANJE POGODBE 

 

6. člen 

 

Pogodba se sklepa za obdobje od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016. 

 

 

NAČIN PLAČILA 

  

7. člen  

 

Naročnik bo izvedeno dobavo plačal na osnovi računa, ki mu morajo biti predložene potrjene 

dobavnice s strani pooblaščene osebe. 

 

Naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v roku 8 dni od prejema. 

 



Naročnik bo račun plačal na transakcijski račun dobavitelja št. .................................................. 

pri banki .......................................................... v roku 30  dni po prejemu pravilnega računa.  

 

 

NADZOR IN POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI 

 

8. člen  

 

Dobavitelj je dolžan omogočiti nadzor nad dobavo. 

 

Skrbnik pogodbe  za naročnika je: Roman Založnik.  

 

Skrbnik pogodbe za dobavitelja je: ............................................... 

 

 

REŠEVANJE SPOROV 

 

9.  člen 

 

Vsaka od pogodbenih strank lahko odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s 

priporočenim pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke. 

 

10. člen 

 

Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem te pogodbe sporočal dobavitelju v pisni 

obliki. Če dobavitelj pri naslednjih dobavah ne upošteva upravičenih pripomb naročnika, 

lahko naročnik odstopi od pogodbe takoj, ne glede na določilo 10. člena te pogodbe. O 

odstopu od pogodbe naročnik pisno obvesti dobavitelja.  

 

11. člen 

 

Vse morebitne spore v zvezi s to pogodbo bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem 

primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.  

 

 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

12. člen 

 

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali 

posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 

nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku 

organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni 

stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku je nična.  

 

 

 



 

 

13.  člen 

 

Pogodba je sestavljena in podpisana v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od 

pogodbenih strank po dva izvoda. 

 

 

 

Št.: ......................... 

 

 

 

V ........................, dne: ………….   V Slovenj Gradcu, dne ..................... 

 

Dobavitelj:      Naročnik: 

 

…………………………………   Šolski center Slovenj Gradec 

       Koroška ulica 11, 2380 Slovenj Gradec 

Direktor:       Direktorica 

       mag. Gabrijela Kotnik  

 

 


