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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 

Naročnik  v  skladu z določili Zakona o javnem naročaju (Uradni list RS, št.  12/2013-UPB5 - 

v nadaljevanju ZJN-2) in na podlagi obvestila o naročilu male vrednosti v skladu s 30. a 

členom ZJN-2 vabi vse zainteresirane ponudnike, da skladno z razpisno dokumentacijo 

predložijo ponudbe za izvedbo prireditve »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 2013«. 

 

Postopek se izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega 

naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila 

predpisuje veljavna zakonodaja. 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu z določili tega vabila in navodil. 

 

Vse ponudnike vabimo, da oddajo ponudbo do 15.4.2013 do vključno 12.00 ure  v sprejemno 

pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, Koper. 

 

 

 

 

                                                                                                       ŽUPAN  

                                                                                                  Boris Popovič 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201312&stevilka=304
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1 NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE 

 

2.1 Jezik v ponudbi 

 

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

 

 

2.2 Objava v uradnih glasilih 

 

Javni razpis je objavljen na portalu javnih naročil RS. 

 

2.3 Rok začetka in končanja izvajanja javnega naročila 

 

Prireditev se bo odvijala 05. in 06. oktobra 2013 predvidoma na Ukmarjevem trgu in pomolu 

v Kopru oziroma na parkirišču za tržnico Koper. 

 

 

2.4 Pogoji za popolno ponudbo 

 

Za formalno popolnost in pravilnost  ponudbe mora ponudnik predložiti: 

 

 Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec ponudbe-predračuna  in  izjave o seznanjenosti 

z vsemi določili povabila, navodila za pripravo ponudbe in pogojev za udeležbo pri 

oddaji javnega naročila ter o strinjanju z njimi  (OBR-A) 

 

 Izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 42. do 47. člena 

ZJN-2 (OBR-B) 

 

 Izpolnjeno, podpisano in žigosano referenčno listo ponudnika s področja izvedbe 

prireditev primerljivih razpisani, z navedbo izvedb prireditev v zadnjih treh letih pred 

objavo predmetnega naročila, skupaj z zneski, datumi, navedbo naročnikov ter 

številom razstavljalcev. Vrednost vsake navedene storitve kot reference mora biti nad 

25.000,00 EUR in vsaka prireditev mora vključevati najmanj 80 razstavljalcev (OBR-

C) 

 

 Podpisan in žigosan osnutek pogodbe kar pomeni, da se strinjate z njenimi določili 

(OBR-D)  

 

 Projekt prireditve, ki mora vključevati: idejno zasnovo, način izvedbe projekta in 

izvedbene roke, natančen opis posameznih aktivnosti na prireditvi ter določitev 

prireditvenih prostorov, vrednost projekta s finančno konstrukcijo in predvideni način 

pokrivanja prireditvenih stroškov. 

 

Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pomeni, da naročnik ponudbo kot 

nepopolno zavrne. 

 

 

 

 



4 

 

2.5 Predmet javnega naročila 

 

Za izvedbo prireditve »Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 2013«  je potrebno 

pripraviti projekt predstavitve in organizacije, izvesti strokovni in zabavni del prireditve 

ter pripraviti plan in izvedbo promocije in oglaševanja prireditve. Zabavni del prireditve 

se mora nanašati na vsebine predstavitve in odražati identiteto kraja. V tem sklopu mora 

biti poskrbljeno tudi za aktivnosti, primerne tudi za otroke. Ravno tako mora biti 

spremljajoča gostinska ponudba pripravljena in izvedena v duhu te prireditve. Mestna 

občina Koper razpolaga s seznamom nekaterih subjektov, ki so pripravljeni sodelovati 

na prireditvi. 

 

 

2.6 Dodatni pogoji 

 

 Prireditev in druge spremljajoče aktivnosti morajo biti za vse obiskovalce brezplačni.  

 

 Promocija in oglaševanje morata obsegati najmanj 15% vrednosti ponudbene cene. 

 

 Razstavljalcem in uporabnikom stojnic oziroma prireditvenih prostorov lahko 

organizator zaračuna uporabnino oz. druge stroške po predhodnem dogovoru z 

organizacijskim odborom, imenovanim s sklepom župana.  

 

 Organizator prireditve mora postaviti primerne šotore za izvedbo prireditve in nosi 

tudi stroške za postavitev šotorov, kot tudi vse stroške drugih objektov, ki bodo 

uporabljene za izvedbo prireditve, promocijskih aktivnosti in zabavnih prireditev.  

 

 Organizator prireditve nosi tudi stroške zapiranja prireditve, varnostne službe, 

pospravljanja in čiščenja uporabljenih prostorov in drugih površin. 

 

 Organizator mora pridobiti tudi vsa potrebna upravna dovoljenja. 

 

 Po zaključku prireditve mora izvajalec pripraviti poročilo o vseh aktivnostih in poteku 

prireditve ter stroških, ki so zaradi nje nastali. 

 

 Naročnik si pridržuje pravico, da glede na predstavljene projekte zmanjša obseg 

ponujenih aktivnosti glede na sredstva, ki jih ima na razpolago za izvedbo tega 

javnega naročila, lahko pa s ponudniki izvede postopek s pogajanji, skladno z določili  

drugega odstavka 30.a člena ZJN-2, če bi ponudbena cena presegala višino sredstev, s 

katerim razpolaga naročnik za izvedbo tega javnega naročila. 

 

 

2.7 Način, kraj in rok za predložitev ponudbe 

 

Obravnavali bomo ponudbe, ki bodo prispele pravočasno do 15.4.2013 do vključno 12.00 

ure, po pošti na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper, ali bodo oddane 

osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva 10, 6000 Koper. 

 

Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oziroma ovitku, na hrbtni strani mora biti naslov 

pošiljatelja. Na prednji strani kuverte mora biti označeno: 
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 " NE ODPIRAJ-ponudba za izvedbo prireditve Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 

2013 št. 330-2/2013". 

Ponudbo, ki ne prispe pravočasno, se šteje za prepozno in se jo neodprto vrne pošiljatelju. 

 

2.8 Javno odpiranje ponudb 
 
Javno odpiranje ponudb bo 15.04.2013 ob 13.00 uri v prostorih Mestne občine Koper, 

Verdijeva 10, Koper. 

 

Odpiranje ponudb bo vodila strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, št. 330-

2/2013, z dne 29.03.2013. 

 

Predstavniki ponudnikov se na javnem odpiranju ponudb naročniku izkažejo s pisnim 

pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, 

ki so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati 

dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika. 

 

2.9 Ponudbena cena 

 

Ponudbena cena je končna cena, ki vsebuje vse stroške, je fiksna in nespremenljiva do 31. 12. 

2013. 

 

2.10 Določitev valute 
 

Ponudbena cena mora biti izražena v eurih. 

 

2.11 Merila  

 

Projekt mora vključevati: idejno zasnovo, način izvedbe projekta in izvedbene roke, natančen 

opis posameznih aktivnosti na prireditvi ter določitev prireditvenih prostorov, vrednost 

projekta s finančno konstrukcijo in predvideni način pokrivanja prireditvenih stroškov. 

 

Ponudnik, ki bo glede na merila  ponudil najugodnejše in najprimernejše rešitve, bo dobil 

največje število točk, ostali pa ustrezno manj, v skladu s predstavljenim točkovanjem: 

 

 Projekt prireditve: 60 točk 

 

V projektu se bodo ovrednotili naslednji elementi: 

- število raznovrstnih, vsebinsko primernih aktivnosti (strokovni program, zabavni program, 

delavnice, animacije…) (10 točk), 

- plan in vsebino izvedbe promocije in oglaševanja prireditve (10 točk), 

- število razstavljalcev (10 točk), 

- raznolikost programa iz vidika področja kmetijskih dejavnosti (20 točk), 

- zagotovilo po realni vključitvi sponzorskih sredstev (10 točk). 

 

Slabše ovrednotene ponudbe pridobijo po 3 točke manj. 

 

 Cena: 40 točk 
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- nižji stroški izvedbe celotne prireditve in spremljajočih dejavnosti (npr. dodatne 

predstavitve). Ponudnik, ki ponudi najnižjo ceno dobi 40 točk, ostali ponudniki pa po 10 točk 

manj. 

 

2.12 Ostalo 

 

Veljavnost ponudbe 
 

Rok, do katerega morajo biti ponudbe veljavne: do 31.12.2013.  

 

Rok za sklenitev pogodbe 
 

Izbrani ponudnik je dolžan pristopiti k podpisu pogodbe v roku treh dni po prejemu čistopisa 

pogodbe v štirih izvodih.  

 

Variante ponudbe 
 

Variante ponudbe niso dopustne. 

 

Obseg ponudbe 

 

Javno naročilo se odda v celoti.  
 
 
Opozorila ponudnikom in izbranemu ponudniku 

 

 Vsa ostala razmerja oziroma pogoji, ki niso navedeni v navodilih, so urejeni v osnutku 

pogodbe.  

 

 Na podlagi 6. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni 

list RS, št. 45/10, 26/11 in 43/11)  je izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe dolžan 

dostaviti izjavo oz. podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika 

vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede 

na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s 

ponudnikom.  

 

 Naročnik si pridržuje pravico zahtevati podatke o  

- ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali 

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

Izbrani ponudnik mora zahtevane podatke iz prejšnjega odstavka posredovati naročniku 

v roku osmih dni od prejema poziva.  

 

 Naročnik si pridržuje pravico do zavrnitve vseh ponudb, če ponujene cene za naročnika 

ne bodo sprejemljive. 

 

 Izbira ponudbe je izključna pravica naročnika. Naročnik ne plača ponudnikom nobenih 

stroškov in ne prevzema odškodninske odgovornosti v zvezi z izdelavo ponudb ali 

kasnejšimi opravili. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo utrpel ponudnik, ker ni 

bila sprejeta njegova ponudba.  
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 Naročnik si pridržuje možnost izvedbe pogajanj. 

 

 

2.13 Način plačila 
 

Izvajalec bo račun za izvedene aktivnosti pri organizaciji prireditve »Dnevi kmetijstva 

Slovenske Istre v letu 2013« izstavil skupaj s poročilom takoj po izvedbi prireditve. V skladu 

z zakonom o javnih financah in predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, bo naročnik račun 

poravnal 30. dan po prejemu le-tega. 

 

2.14 Zahteva za pravno varstvo   
 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 

Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in 

60/2011-v nadaljevanju ZPVPJN). 

V skladu s 5. členom ZPVPJN se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega 

naročanja vloži v v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje 

naročnika, razen če ZJN-2 ali ZPVPJN ne določata drugače.   

Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni 

od prejema odločitve o oddaji  naročila.  

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 

priporočano s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, podpisan z varnim elektronskim 

podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.  Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo 

v treh delovnih dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za 

revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance.  

Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 

1. ime in naslov vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo, 

2. ime naročnika, 

3. oznako javnega naročila oziroma odločitve o oddaji javnega naročila ali o priznanju 

sposobnosti, 

4. predmet javnega naročila, 

5. očitane kršitve, 

6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 

7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa 

s pooblaščencem,  

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročanja za sofinanciranje iz evropskih 

sredstev in iz katerega sklada. 

 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega 

odstavka 71. člena  ZPVPJN. 

 

2.15 Dodatne informacije 

 

Kontaktni osebi naročnika za dodatne informacije v zvezi z javnim naročanjem je Zvezdan 

Primožič, telefonska številka: 05/6646244, elektronski naslov zvezdan.primozic@koper.si. 

 

Pripravila:  Predstojnik urada za družbene dejavnosti in razvoj 

Zvezdan Primožič     Timotej Pirjevec, l.r 

Helena Benčič 

  

mailto:zvezdan.primozic@koper.si
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                  OBR- A 

3 OBRAZEC PONUDBE  

 

za izvedbo prireditve »DNEVI KMETIJSTVA SLOVENSKE ISTRE V LETU 

2013«, št. javnega naročila JN-S-4/2013 

 

NAZIV PONUDNIKA: 

Sedež      

MATIČNA ŠTEVILKA   

Zakoniti zastopnik 

ID za DDV 

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe 

Telefonska številka                                Številka faksa 

Kontaktna oseba ponudnika in št. mobilnega telefona kontakne osebe ponudnika 

Elektronski naslov kontaktne osebe ponudnika 

 

 

CENA IZVEDBE RAZPISANIH STORITEV  
Cena brez DDV (EUR): 

Davek na dodano vrednost (EUR): 

SKUPAJ (EUR): 

Z BESEDO: 

 

 

 

ROK IZVEDBE: 

Če bo naša ponudba sprejeta, bomo storitve izvedli na dan, določen za prireditev, predvidoma 

05. in 06. oktobra 2013.  

 

VELJAVNOST PONUDBE: 

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 31.12.2013. 

V primeru vloženega zahtevka za revizijo so ponudniki vezani na ponudbo do sklenitve 

pogodbe z izbranim ponudnikom oz. drugačne odločitve naročnika ali Državne revizijske 

komisije. 
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Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter 

pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila in da smo jih razumeli. 

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

smo jih, če bo naročnik te zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih dokazil.  

 

 

 

Kraj in datum:      PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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4 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev : 

 

A. Osnovna sposobnost: 

      

4.1 Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, 

protipravno omejevanje konkurence, povročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim 

poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo Evropske 

unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri 

poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje 

oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, šponareditev 

ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, 

zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih 

instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno 

sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in 

uporaba ponarejenih vrednostnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba 

negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega 

sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna 

zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje 

podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za 

nezakonito posredovanje ter hudodelsko združevanje. 

 

 

4.2 Da ponudnik ni: 

- v postopku prisilne poravnave oziroma ni bil za nas podan predlog za začetek 

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

- v stečajnem postopku oziroma ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- v postopku prisilnega prenehanja, ni bil za nas podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz 

drugih razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v 

katerem koli podobnem položaju. 

 

 

4.3  Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z 

njegovim poklicnim ravnanjem. 

 

4.4 Da naročnik ne more ponudniku na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike 

strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil. 

 

4.5 Da ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri 

ima sedež, nima neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 

socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 
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4.6 Da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena 

ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali je te 

informacije zagotovil. 

 

4.7 Da ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z neativnimi referencami iz 77. 

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

 

4.8 Da pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali 

njihovi družinski člani, 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, skladno s 35. členom ZintPK 

(Uradni list RS, št. 69/11-UPB).  
 

 

B. Poklicna sposobnost: 

 

4.9 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. 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.  

 

4.10 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 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 in 4.8. ponudnik 

predloži izjavo (OBR-B). 

 

Dokazila pod točko B: pod zaporedno številko 4.9 in 4.10 ponudnik predloži izjavo (OBR-B). 

 

C. Tehnična in kadrovska sposobnost 

1. Ponudnik mora podpisati  izjavo (OBR-B) o izpolnjevanju formalnih delovnih, kadrovskih 

in tehničnih pogojev in profesionalnih in tehničnih zmožnostih, finančnih virih, opremi in 

drugih pripomočkih, sposobnosti upravljanja, zanesljivosti, izkušnjah in ugledu ter 

zaposlenih, ki bodo sposobni izvesti  razpisana dela.  

 

2. Ponudnik mora priložiti izpolnjeno referenčno listo opravljenih storitev, kjer navede 

izvedbo prireditev primerljivih razpisani, v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega 

naročila, skupaj z zneski, datumi in navedbo naročnikov. Vrednosti vsake storitve-prireditve 

mora biti  nad 25.000,00 EUR, na vsaki izvedeni prireditvi pa je sodelovalo najmanj 80 

razstavljalcev. 

 

Reference mora priložiti na obrazcu (obrazec OBR-C). 
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OBR - B 

 

Ponudnik:  ________________________      

 

 

IZJAVA 

 

ponudnika o izpolnjevanju pogojev  za izvedbo javnega naročila in sprejemu pogojev iz 

razpisne dokumentacije 
 

 

Izjavljamo,  

 

A. Osnovna sposobnost: 

 

1.1 Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku(Uradni list RS, št. 50/12): sprejemanje podkupnine pri volitvah, 

goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povročitev stečaja z goljufijo ali 

nevestnim poslovanjem, oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na škodo 

Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev 

pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, neupravičena uporaba tuje 

oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, šponareditev ali 

uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, zloraba 

informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, zloraba trga finančnih 

instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, nedovoljeno 

sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje denarja, ponarejanje in 

uporaba ponarejenih vrednostnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, zloraba 

negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega 

sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna 

zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, 

sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito 

posredovanje ter hudodelsko združevanje.  

 

1.2   Da nismo: 

- v postopku prisilne poravnave oziroma ni bil za nas podan predlog za začetek postopka 

prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- v stečajnem postopku oziroma ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega 

postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

- v postopku prisilnega prenehanja, ni bil za nas podan predlog za začetek postopka 

prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih 

razlogov ne upravlja sodišče ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v katerem 

koli podobnem položaju. 

 

1.3 Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z 

našim poklicnim ravnanjem; 

 

1.4 Da nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati velike strokovne   

napake ali hujše kršitve poklicnih pravil.  
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1.5 Da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 

nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost 

ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več. 

 

1.6 Da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2 v 

tem ali predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh 

informacij nismo zagotovili. 

 

1.7 Da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih 

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

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

 

1.8 Da pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi 

družinski člani, 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.  

 

 

B. Poklicna sposobnost 

 

Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 

_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v 

_______________, številka ____________________.  

 

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi 

Zakona______________________________________________________________ 

       pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________________ izdano pri  

________________________________________ dne ________________. 

 

       Smo člani naslednje organizacije:________________________________________ 

       (vpisati le v primeru, če mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti član 

posebne organizacije-zbornice, združenja itd..). 

 

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 pri Davčnem uradu. 

      (če ste izpolnili točko B. točke C. ne obkrožajte; če niste izpolnili točke B, obkrožite 

točko C.) 

 

C.    Tehnična in kadrovska sposobnost 

 

1. Izjavljamo, da izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo 

ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge 

pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki 

bodo sposobni izvesti  razpisana dela.  

2. Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda 

strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. 
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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. 

 

 

 

 

Kraj in datum: 

        PONUDNIK: 

      (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

                                             OBR-C 

 

                           SEZNAM IZVEDENIH PRIREDITEV     

 

Izjavljamo, da smo v zadnjih treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvedli 

prireditve primerljive razpisani, za spodaj navedene naročnike, vsake v vrednosti nad 

25.000,00 EUR in v obsegu najmanj 80 razstavljalcev: 

 

Št. 

 

 

Naročnik 

 

Naslov prireditve 

 

Datum 

prireditve  

 

Število 

razstavljalcev 

 

Vrednost 

      

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

 

Kraj in datum: 

 PONUDNIK: 

 (žig in podpis odgovorne osebe ponudnika) 
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OBR-D 

VZOREC POGODBE 

 

 

MESTNA OBČINA KOPER, Verdijeva 10, 6000 Koper, ki jo zastopa Župan Boris 

Popovič (v nadaljnjem besedilu: naročnik) 

 

ID za DDV: SI40016803 

matična številka: 5874424 

 

in 

 

___________________________________________________________________________ 

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec) 

 

ID za DDV:  

matična številka:  

številka TRR:  

 

 

skleneta naslednjo 

 

 

P O G O D B O 

 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik v skladu z v skladu z drugim odstavkom 24. 

člena in 30. a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013) oddal javno 

naročilo za izvedbo prireditve Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 2013. 

 

Izvajalec bo v skladu s to pogodbo naročniku izvedel razpisana dela po predračunu oziroma 

ponudbi z dne _________. Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca sta sestavni del 

pogodbe. 

 

2. člen 

 

Vsebina in obseg razpisanih del: 

 

Izvajalec je dolžan organizirati in izvesti prireditev Dnevi kmetijstva Slovenske Istre v letu 

2013 skupaj z vsemi spremljajočimi dejavnostmi, ki bo potekala 05. in 06. oktobra 2013 pod 

šotori na parkirišču na Ukmarjevem trgu in pomolu v Kopru oziroma na parkirišču tržnice 

Koper ter sosednjih površinah ter izvesti promocijo te prireditve skladno s ponudbo izvajalca 

iz prejšnjega člena. 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006128&stevilka=5409
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3. člen 

 

Pogodbena vrednost znaša: 

 

__________________ EUR   

 

(z besedo:_______________________ EUR)  

 

Cena vključuje davek na dodano vrednost in je fiksna do 31.12.2013 oz. do zaključka del.  

 

4. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo vse aktivnosti v zvezi z izvedbo prireditve opravil najkasneje 

dve uri pred njenim začetkom tako, da bo lahko prireditev nemoteno potekala. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo prireditvene prostore in površine po zaključku prireditve 

pospravil in počistil najkasneje naslednji dan po zaključku prireditve. 

 

5. člen 

 

V primeru, da izvajalec po svoji krivdi zamudi z deli, se zaveže plačati pogodbeno kazen v 

višini 2 promila od celotne obračunske pogodbene vrednosti za vsako uro zamude, vendar ne 

več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti. 

 

6. člen 

 

Izvajalec bo skupaj s predložitvijo poročila naročniku dostavil za opravljeno delo končni 

račun. Račun potrdi odgovorni predstavnik naročnika. 

 

Naročnik bo poravnal račun 30. dan po prejemu. 

 

7. člen 

 

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da bosta naredili vse, kar je treba za izvršitev te pogodbe. 

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izpolnjevanju svojih obveznostih ravnal s skrbnostjo dobrega 

strokovnjaka. 

 

8. člen 

 

Izvajalec se zaveže pogodbeno dogovorjeno delo opraviti skladno s to pogodbo, razpisnimi 

pogoji, veljavnimi predpisi in pravili stroke in rešitvijo, predstavljeno v projektu. 

 

9. 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  
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– 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, posredniku;  

je nična.  
  

10. člen 

 

Odgovorni predstavnik naročnika je Zvezdan Primožič. 

Odgovorni predstavnik izvajalca je  ____________. 

 

Stranki lahko odgovorna predstavnika sporazumno zamenjata.  

 

11. člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbeni stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 

stvarno pristojno sodišče v Kopru. 

 

Za pogodbena razmerja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega 

zakonika. 

 

12. člen 

 

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

pogodbenih strank po dva izvoda. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni 

stranki. 

 

 

 

 

Številka: 330-2/2013      Številka: 

Datum:       Datum: 

 

NAROČNIK       IZVAJALEC 

MESTNA OBČINA KOPER                                                                                                                                        

Župan 

Boris Popovič                                                                          
 

 

 


