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1. POVABILO IN NAVODILO K ODDAJI PONUDBE 
 
V skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur.l. RS, št. 91/2015 in 14/2018; v nadaljevanju: ZJN-3) družba 
PLINOVODI d.o.o. (v nadaljevanju naročnik) vabi kandidate/ponudnike, da v skladu s tem povabilom in navodilom k 
oddaji ponudb podajo svojo pisno ponudbo.  
 
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na 
predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 
 
Ponudnik je lahko pravna oseba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in 
izpolnjuje vse pogoje za izvedbo javnega naročila. Ponudnik je lahko tudi konzorcij pravnih oseb, ki skupaj 
izpolnjujejo pogoje za izvajanje javnega naročila.  
 
Ponudbena dokumentacija mora biti sestavljena v skladu s ponudbenimi določili te razpisne dokumentacije. 

 
 
2. SPLOŠNO 
 
2.1 Naročnik 
 

Naziv firme PLINOVODI, Družba za upravljanje s prenosnim sistemom, d.o.o. 

Skrajšan naziv firme PLINOVODI d.o.o. 

Naslov 
Cesta Ljubljanske brigade 11b,  
p.p. 3720, 1001 Ljubljana 

Matična številka  1954288000 

ID številka za DDV SI31378285 

 
2.2 Podatki o ponudniku (podatke vnese ponudnik) 
 

PODJETJE OZ. NAZIV PONUDNIKA: 
 

Naslov: 
 

Matična št.: 
 

Identifikacijska št. za DDV: 
 

Ali je ponudnik mikro, malo ali srednje podjetje (MSP): 
                                                                                                        DA                              NE 
 

Številka transakcijskega računa; odprt pri (naziv banke): 
 

Telefon: 
 

E-mail: 
 

Mobilni telefon: 
 

Pooblaščena oseba za tolmačenje pogodbe in ponudbene dokumentacije: 
 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: 
 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 

 
 
 



Stran 4 od 40 

 

2.3 Predmet naročila je nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let. 
 

Naročilo obsega nabavo osebne varovalne opreme za delo v eksplozijsko ogroženih območjih, osebne varovalne 
opreme za delo v zimskih pogojih in ostale osebne varovalne opreme. Osebna varovalna oprema se nabavlja na osnovi 
določil Izjave o varnosti z oceno tveganja in potreb organizacijskih enot. 
 
Natančen obseg storitev je razviden iz tehničnega opisa in minimalnih tehničnih zahtev (PRILOGA 10). 
 
Rok plačila je 30 dni od dneva uradnega prejema računa. 
 
Ponudba mora biti veljavna 120 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. 
 
Rok dobave je največ 20 dni od prejema pisnega naročila. 
 
Naročnik si pridružuje pravico, da vseh del ne odda v celoti ali jih sploh ne odda. 
 
Vse zahtevane storitve se morajo izvajati strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji 
veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. 

 
2.4 Prispele ponudbe bo naročnik ovrednotil v skladu s pogoji in merili iz te razpisne dokumentacije. 
 
2.5 Postopek naročanja: Naročnik bo izvedel javno naročanje po postopku oddaje naročila male vrednosti. 

 
Naročnik bo ponudnike, ki bodo izpolnjevali vse pogoje iz razpisne dokumentacije, preko informacijskega sistema e-
JN povabil na pogajanja. Ponudniki lahko med pogajanji svoje ponudbene postavke izboljšajo, ne smejo pa jih 
povišati. Ponudbena cena iz opravljenih pogajanj bo končna ponudbena cena, na podlagi katere bo naročnik izbral 
ponudnika. Naročnik bo napovedal zadnji krog pogajanj v povabilu k pogajanjem. 
 
Datum izvedbe pogajanj bo naročnik določil po pregledu ponudb. 
 

2.6 Rok in način predložitve ponudbe: Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem 
naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema za 
uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki 
je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2. 
 
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z Navodili 
za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. 
 
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom 
na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. 
Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen 
Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik 
ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb. 

 
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 
najkasneje do 28.8.2019 do 9.00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN 
označena s statusom »ODDANO«. 

 
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu 
e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če 
ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana 
ponudba.  

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

 
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi: 
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11841 . 
 
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN: 
- v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec ponudbe (PRILOGA 9) v .pdf datoteki, ki bo dostopen na 

javnem odpiranju ponudb,  
- v razdelek »Izjava–ponudnik« naloži izpolnjeno in podpisano PRILOGO 1 oziroma za ostale sodelujoče 

(sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje 
ponudnik in podizvajalci) pa naloži izpolnjeno in podpisano PRILOGO 1 v razdelek »Izjava–ostali sodelujoči«. 

- vse ostale priloge pa naloži v razdelek »Druge – priloge«.  
 
Odpiranje ponudb bo dne 28.8.2019 ob 9.30 uri. Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu 
e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.  
 
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, 
prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek 
»Predračun«.  

 
 

https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=11841
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2.7 Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo, vendar ne kasneje kot 8 (osem) dni 
pred iztekom roka za predložitev ponudb. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa 6 (šest) dni pred rokom za 
predložitev ponudb, preko portala javnih naročil objavil pisni odgovor. Naročnik bo odgovoril le na pravočasno 
predložena vprašanja. 

 
Upoštevane bodo samo tiste zahteve za dodatna pojasnila, ki bodo naročniku posredovane preko portala javnih 
naročil.  
 
Ponudniki ne bodo osebno obveščeni o pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije. Ponudniki so 
sami odgovorni za spremljanje portala javnih naročil www.enarocanje.si, na katerem bo naročnik objavil odgovore 
na vprašanja in dodatna pojasnila. 

 
2.8 Naročnik bo povabil k podpisu pogodbe tistega ponudnika, katerega ponudba bo glede na merila najugodnejša. 
 
 
 
3. MERILA 

 
Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba (prvi odstavek 84. člena ZJN-3). Ekonomsko najugodnejša 
ponudba je tista ponudba, v kateri bo ponujena najnižja skupna vrednost za okvirne količine. 
         
     
   

4. POGOJI 
 
Ta razpisna dokumentacija mora biti pravilno izpolnjena in dopolnjena z vsemi zahtevanimi dokumenti. Ponudba 
mora vsebovati vsa našteta dokazila in dokumente.  
 

4.1 Ponudnik mora izpolniti zahtevane podatke na strani 3 te razpisne dokumentacije (2.2 Podatki o ponudniku (podatke 
vnese ponudnik)) in izpolnjevati vse zahteve na strani 4 (2.3 Predmet javnega naročila). 
 

4.2 Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila, biti registriran oziroma mora izpolnjevati pogoje za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.  

 
Ponudnik (gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) v skladu s 75. 
členom ZJN-3 ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12, 54/15): terorizem, financiranje terorizma, ščuvanje in javno poveličevanje 
terorističnih dejanj, novačenje in usposabljanje za terorizem, spravljanje v suženjsko razmerje, trgovina z ljudmi, 
sprejemanje podkupnine pri volitvah, kršitev temeljnih pravic delavcev, goljufija, protipravno omejevanje 
konkurence, povzročitev 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, ponareditev 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 vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje 
denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, 
izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, zloraba uradnega 
položaja ali uradnih pravic, oškodovanje javnih sredstev, izdaja tajnih podatkov, jemanje podkupnine, dajanje 
podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za nezakonito posredovanje in hudodelsko 
združevanje.  

 
Ponudnik mora na dan oddaje ponudbe izpolnjevati obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu 
z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ne znaša 50 
eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni 
imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let 
do dne oddaje ponudbe. 
 
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ne sme biti izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 
uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami. 
 
Ponudnik mora pri izvajanju javnih naročil izpolnjevati veljavne obveznosti na področju okoljskega, socialnega in 
delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, 
kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. 
 
Ponudnik ne sme biti v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi 
insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 
Ponudnikovih sredstev ali poslovanja ne sme upravljati upravitelj ali sodišče, njegove poslovne dejavnosti ne smejo 
biti začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad njim ni začel postopek ali pa je nastal položaj 
z enakimi pravnimi posledicami. 
 
Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 1) 
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4.3 Ponudnik mora v skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 45/2010, 

26/2011, 30/2011 - Skl. US, 43/2011; v nadaljevanju ZIntPK) predložiti izjavo oziroma 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 je 
izjavo oziroma podatke na njeno zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije. Če ponudnik predloži 
lažno izjavo, oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.           
(PRILOGA 2) 

 
4.4 Ekonomski – finančni pogoj: 

 
Ponudnikov povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2016, 2017 in 2018) mora biti večji od 50.000,00 
EUR. (PRILOGA 3) 
 
Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. 
  
4.5 Tehnični pogoji, ki se nanašajo na predmet naročila: 
 

1. Ponudnik mora biti proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik oziroma pooblaščen prodajalec ponujenega 
blaga. (PRILOGA 4) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da je ponudnik proizvajalec ponujenega blaga ali 
njegov pooblaščeni zastopnik oziroma pooblaščeni prodajalec. 

2. Ponudnik se zavezuje, da bo predložil ponudbo za blago, ki ustreza veljavni tehnični regulativi in evropskim 
standardom, ki zadevajo ponujeno blago in je navedeno v tehničnem opisu in minimalnih tehničnih zahtevah v 
PRILOGI 10. (PRILOGA 5) 

Dokazilo: 

 izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo ponujeno blago ustrezalo veljavni 
tehnični regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago in je navedeno v tehničnem opisu 
in minimalnih tehničnih zahtevah v PRILOGI 10. 

3. Ponudnik lahko k ponudbeni dokumentaciji predložiti katalog proizvodov, ki so predmet ponudbe, v elektronski 
obliki (predložitev kataloga ni obvezna). (PRILOGA 6) 

Dokazilo: 

 izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, o izpolnjevanju navedenega pogoja. 

4.6 Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje. Ponudba s podizvajalci je ponudba, pri kateri ponudnik 
sodeluje skupaj s podizvajalci. Podizvajalec je subjekt, ki za izvajalca, kateri bo z naročnikom sklenil pogodbo za 
izvedbo javnega naročila, če bo takšna ponudba izbrana, izvajal storitve, ki so neposredno povezane s predmetom 
javnega naročila. Ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila in za delo podizvajalcev ne glede na 
število podizvajalcev. 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

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

 navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

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

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 
prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in 
sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj 
z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka. 

 
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 4.2 te razpisne 
dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 
tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, 
ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi 
novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 
V primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v 
skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 

 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 

 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani 
glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo 
terjatev do ponudnika, 

 glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno 
potrdil. 

 



Stran 7 od 40 

 

 
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 
dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. 

 
Ponudnik mora izpolniti in podpisati izjavo, da izpolnjuje zahtevane pogoje. (PRILOGA 7) 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, so podatki iz te točke obvezna sestavina pogodbe. 
 
V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod PRILOGO 7 namesto te izjave predloži lastno 
podpisano izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci. 

 
4.7 V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno (partnersko) ponudbo, mora ta skupina izvajalcev predložiti še 

pravni akt o skupni izvedbi naročila (PRILOGA 8), s katerim mora biti opredeljena odgovornost posameznih 
ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh skupnih ponudnikov nastopal v razmerju 
do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila neomejeno solidarno. 
 
Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se 
v aktu o skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil 
za in v imenu vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po 
pogodbi vključno s plačili. Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji 
mora biti predložena skupaj s ponudbeno dokumentacijo. 
 
Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, 
matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, 
neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel 
vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v 
skupini, način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru 
izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in 
obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti pravnega akta. 
 
Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, 
ostale pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. 

 
4.8 Ponudnik mora izpolniti in podpisati obrazec ponudbe. (PRILOGA 9) 
 
4.9 Ponudnik mora izpolniti, žigosati in podpisati tehnični opis in minimalne tehnične zahteve. (PRILOGA 10) 
 
4.10 Ponudnik mora predložiti podpisano izjavo, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije. (PRILOGA 11) 
 
4.11 Ponudnik mora izpolniti in podpisati vzorec pogodbe. (PRILOGA 12) 
 

Vsi zgoraj navedeni pogoji so obvezni, v kolikor ponudnik enega ali več pogojev ne izpolni, so obvezni izločilni 
element. 

 
 
 
5. OSTALO 

 
5.1 Naročnik lahko do roka za oddajo ponudb kadar koli ustavi postopek oddaje javnega naročila. Naročnik lahko na vseh 

stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo 
o razlogih za takšno odločitev in ali bo začel nov postopek obvestil ponudnike. Naročnik ustavi postopek oddaje 
javnega naročila ali zavrne vse ponudbe brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do ponudnikov. Stroški za 
pripravo in oddajo ponudbe bremenijo ponudnika. Naročnik si pridržuje pravico, da spremeni količino za nabavo 
predvidenih izdelkov oziroma storitev glede na razpoložljiva finančna sredstva. 

 
5.2  Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po 

predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero 
nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, 
če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji 
naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. 

 
5.3  Po oddaji javnega naročila bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila najpozneje 

v 48 dneh od pravnomočnosti odločitve. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do 
sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da 
predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi 
utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale 
druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba 
javnega naročila nemogoča. Če naročnik odstopi od izvedbe javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne sklene 
pogodbe o izvedbi javnega naročila, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, 
pa pisno obvesti ponudnike. 
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5.4 Druga določila razpisne dokumentacije so vsebovana v vzorcu pogodbe. S podpisom vzorca pogodbe ponudnik izjavi, 
da se strinja z njenimi določili. 
 

5.5 Ponudba mora biti oddana v slovenskem jeziku. Celoten postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem 
jeziku.  

 
5.6 Enotne cene so fiksne za ves čas veljavnosti pogodb.  
 

Cene morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene (razpisane storitve; plače in druge stroške dela, 
morebitno nadurno delo, dela na dan praznika ali prostega dneva, morebitne trošarine, takse, prevoz, zavarovanje, 
inflacijska pričakovanja), oziroma vse elemente v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo. 

 
5.7 Ponudnik lahko pridobi razpisno dokumentacijo na spletni strani naročnika. Razpisna dokumentacija je na voljo do 

roka, določenega za predložitev ponudbe. 
 
5.8 Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih 

dolžni varovati v skladu s predpisi. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo osebne 
podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so s 
predpisi ali internimi akti ponudnika označeni kot zaupni. Naročnik pa bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede 
na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so javni podatki javni podatki specifikacije ponujenega blaga, oziroma 
storitev in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe 
ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 

5.9  Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo 
po potrebi uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede 
pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev ali gradenj in vodstvenih delavcev 
podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti 
drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik 
uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer 
s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. 
 

5.10 Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma 
če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik v skladu z 89. členom ZNJ-3  zahteva, da ponudniki v ustreznem 
roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, 
pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od 
ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne 
more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali 
dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega 
za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne predloži manjkajočega 
dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik ponudnika 
izključiti. 

 
 Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene in ponudbe v okviru meril ter tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične 

specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko vplivali na drugačno 
razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
Naročnik si pridružuje ob pisnem soglasju ponudnika pravico popravljanja računskih napak. 

 
Vsak ponudnikov poizkus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel za posledico 
zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve komisije. 
 

5.11 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, naročniku oziroma pri njem zaposlenim 
osebam, ki so imele odločujoč vpliv na izbiro izvajalca, 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev 
nedovoljene koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 
zastopniku, posredniku, je nična. 

 
5.12 Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega javnega naročila se ureja 

v skladu s 1. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 
- ZTP-D, 63/2013, 90/2014 - ZDU-1l, 95/2014 - ZIPRS1415-C, 96/2015, 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN).  

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

lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik javnega interesa.  
 
 Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v primeru iz četrtega 

odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu, vendar ne po 
roku za prejem ponudb.  

 
 Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet delovnih dni od prejema te odločitve.  
 
 Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. 

Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.  
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 Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:  
- ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo,  
- ime naročnika,  
- oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu javnega naročila,  
- predmet javnega naročila, 
- očitane kršitve,  
- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in iz 

katerega sklada, ter mora priložiti pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če 
vlagatelj nastopa s pooblaščencem in potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN. 

 
5.13 Naročnik bo izvedel javno naročanje tako, da bo temeljilo na načelu prostega pretoka blaga, načelu svobode 

ustanavljanja, načelu prostega pretoka storitev, ki izhajajo iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, in na načelih 
gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, zagotavljanja konkurence med ponudniki, transparentnosti javnega 
naročanja, enakopravne obravnave ponudnikov in sorazmernosti. 

 
 
V Ljubljani, dne 2.8.2019 

 
Naročnik 

PLINOVODI d.o.o. 
 

  
Glavni direktor 
Marjan Eberlinc 

 
  

Namestnica glavnega direktorja 
mag. Sarah Jezernik 
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PRILOGA 1 
 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

 
 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo registrirani oziroma izpolnjujemo pogoje za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da kot gospodarski subjekt ali oseba, ki je članica upravnega, 

vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali 

nadzor v njem, nismo pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni 

list RS, št. 50/12, 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1), 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

- goljufija (211. člen KZ-1), 

- protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

- povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

- goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

- preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

- preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

- neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

- ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

- izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

- zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

- zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

- zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

- zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

- uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

- izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 
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- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan oddaje ponudbe, izpolnjene obvezne dajatve in druge 

denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi 

države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 

ponudbe ne znaša 50 eurov ali več. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da imamo na dan, ko je bila oddana ponudba, predložene vse obračune 

davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, 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. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo pri izvajanju javnih naročil izpolnjevali veljavne obveznosti na 

področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, oziroma v predpisih, ki veljajo v 

Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da nismo v postopku zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po 

zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali v postopku likvidacije po zakonu, ki ureja 

gospodarske družbe.  

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše 

poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, oziroma se v skladu s predpisi druge države nad nami ni začel postopek ali pa je 

nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.  

 

V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, 
podpisana in priložena PRILOGA 1 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. 
 
 
Soglašam s tem, da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev 
navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc, s katerimi 
se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev. V primeru zahteve naročnika se zavezujemo, da bomo 
predložili dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc. 
 

 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 2 
 

 
IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA 

 
 

Ponudnik mora predložiti izjavo oziroma 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.  

 
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Naziv Sedež Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

….    

 
 
Izjavljamo, da so pri lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 
 

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3.    

4.    

…    

 
 
Izjavljamo, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji 
gospodarski subjekti: 
 

Št. Naziv Sedež Matična številka 

1.    

2.    

3.    

4.    

….    

 

 
V primeru, da gre za skupno (partnersko) ponudbo in/ali za ponudbo s podizvajalci, mora biti izpolnjena, podpisana in 
priložena PRILOGA 2 Razpisne dokumentacije za vsakega partnerja oziroma podizvajalca. 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo s podpisom te izjave jamčimo, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih 
fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 3 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da znaša povprečni čisti letni prihodek za 3 poslovna leta (za leta 2016, 

2017 in 2018) več od 50.000,00 EUR. 

 

 
V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se 
ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil. 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 4 
 
 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo proizvajalec ponujenega blaga ali njegov pooblaščeni zastopnik 

oziroma pooblaščeni prodajalec. 

 

 

V kolikor bo naročnik naknadno zahteval predložitev dokazil, iz katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja, se 
ponudnik s podpisom strinja, da bo morebitno zahtevana dokazila naknadno predložil. 
 

 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 5 
 

 
IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV 
 
 
Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo predložili ponudbo za blago, ki ustreza veljavni tehnični 

regulativi in evropskim standardom, ki zadevajo ponujeno blago in je navedeno v tehničnem opisu in minimalnih tehničnih 

zahtevah v PRILOGI 10. 

 

 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 6 
 
 
KATALOG PROIZVODOV 
 
 

Ponudnik lahko k ponudbeni dokumentaciji predložiti katalog proizvodov, ki so predmet ponudbe, v elektronski obliki 

(predložitev kataloga ni obvezna). 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da smo k ponudbeni dokumentaciji v elektronski obliki predložili katalog 

proizvodov, ki so predmet ponudbe. 

 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 7 
 
 
IZJAVA O PODIZVAJALCIH 
 
 
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi (glej naslednjo stran): 

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

• navesti kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

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

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če bo javno naročilo izvedeno s podizvajalci, med 

izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslali 

informacije o novih podizvajalcih, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev 

bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente iz vseh treh alinej prejšnjega odstavka. 

 

Izjavljamo pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bomo v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, 

najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da 

je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. 

 

V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, izjavljamo pod kazensko in materialno 

odgovornostjo, da: 

• bomo v pogodbi pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije z naše strani neposredno plačuje 

podizvajalcu, 

• bo podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto nas poravna podizvajalčevo terjatev do nas, 

• bomo svojemu računu ali situaciji priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bomo predhodno potrdili. 

 

Vsak podizvajalec mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te Razpisne dokumentacije, ostale pogoje pa lahko 
izpolnjujejo skupno. 
 

 

V kolikor ponudnik pogodbenih del ne bo izvajal s podizvajalci, pod PRILOGO 7 namesto te izjave predloži lastno podpisano 

izjavo, da pogodbenih del ne bo opravljal s podizvajalci, v nasprotnem primeru mora ponudnik navesti vse podizvajalce 

ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje. 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi bo nastopal in izpolniti vse zahtevane podatke (v primeru, da 
ponudnik ne bo nastopal s podizvajalci pa mora predložiti izjavo, kot je navedeno v prejšnjem odstavku):  

 
 

Naziv podizvajalca  

Polni naslov 
 

Tel 
 

E-pošta 
 

Zakoniti zastopnik 
 

TRR 
 

Vrednost del, ki jih bo 
izvedel podizvajalec  
(v EUR brez DDV) 

 

Kraj izvedbe 
 

Rok izvedbe 
 

V skladu z določbo 5. 
odstavka 94. člena ZJN-3 
zahtevamo neposredno 
plačilo s strani naročnika 
(ustrezno obkroži) 

                   DA                          NE 

Vrsta del, ki jih bo izvedel 
podizvajalec oziroma vrsta 
blaga, ki ga bo dobavil 
podizvajalec 

 

 
 
 
 

 
V _______________, dne _______________ ___________________ 

(podpis ponudnika) 

 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis podizvajalca) 
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PRILOGA 8 
 
 
PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 
 
 
V primeru skupne (partnerske) ponudbe mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, s katerim 

mora biti opredeljena odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila in določen vodilni partner, ki bo v imenu vseh 

skupnih ponudnikov nastopal v razmerju do naročnika. Skupni ponudniki odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila 

neomejeno solidarno. 

 

Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za izvedbo predmetnega naročila. Enega od partnerjev se v aktu o 

skupni izvedbi naročila imenuje za nosilca del. Nosilec del mora biti pooblaščen za prevzem in prenos navodil za in v imenu 

vsakega partnerja posebej in za vse partnerje v združenem podjetju, in koordinacijo izvajanja del po pogodbi vključno s plačili. 

Kopija akta o skupni izvedbi naročila (sporazuma ali pogodbe), doseženega med partnerji mora biti predložena skupaj s 

ponudbeno dokumentacijo. 

 

Pravni akt mora vsebovati vsaj navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična 

številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini, neomejeno solidarno 

odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež 

vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini, način plačila preko vodilnega 

partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini, določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 

reševanje sporov med partnerji v skupini, druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini in rok veljavnosti 

pravnega akta. 

 

Vsak ponudnik iz skupine ponudnikov mora posamično izpolnjevati pogoje iz točke 4.2 te razpisne dokumentacije, ostale 
pogoje pa lahko izpolnjujejo skupno. 
 

 

Opomba: Ponudniku, ki ne bo oddal skupne ponudbe, ni potrebno predložiti PRILOGE 8, kot del razpisne dokumentacije. 
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PRILOGA 9 
 
 
PONUDBA 

 
OZNAKA PONUDBE:_______________ 
 
 

1. Ponudbene cene: 
 

Zap. 
št. 

Opis EM 
Količina 

(predvideni obseg 
v treh letih) 

Cena/EM v EUR brez 
DDV 

Skupna vrednost v EUR 
brez DDV 

1 
Obleka delovna Ex (farmer 
hlače in jakna) 

kos 60  
 

2 
Obleka delovna Ex - lahka za 
poletna razmere (hlače + 
jakna + usnjeni pas) 

kos 32  
 

3 
Bunda Ex (jakna in hlače 
nepremočljive s 
termoizolacijsko podlogo) 

kos 32  
 

4 
Termoizolacijska podloga Ex 
za bundo Ex 

kos 23  
 

5 
Termoizolacijska podloga Ex 
Softshell 

kos 30  
 

6 
Čevlji zaščitni - polvisoki 

par 60  
 

7 
Čevlji zaščitni - nizki 

par 60  
 

8 
Škornji zaščitni 

par 30  
 

9 
Čelada s paščkom 

kos 15  
 

10 
Podkapa EX 

kos 33  
 

11 
Podmajica Ex dolgi rokav 

kos 60  
 

12 
Podhlače Ex 

kos 60  
 

13 Varovalno-pozicijski pas Ex kos 3  
 

14 Blažilec padca Ex kos 2  
 

15 
Kombinezon antistatičen 
ognjeodbojen 

kos 25  
 

16 Obleka dežna (jakna in hlače) kos 25  
 

17 Čevlji zaščitni - ortopedski par 8  
 

18 Kapa zimska kos 140  
 

19 Kapa letna kos 140  
 

20 Glušniki za čelado kos 22  
 

21 Čepki za enkratno uporabo kos 450  
 

22 Rokavice podložene usnjene par 75  
 

23 
Rokavice usnjene za groba 
dela 

par 300  
 

24 Rokavice usnjene fina dela par 300  
 

25 
Rokavice odporne na naftne 
derivate 

par 50  
 

26 
Rokavice za prijemanje vročih 
predmetov 

par 30  
 

27 Rokavice latex par 200  
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28 Očala zaščitna kos 95  
 

29 Obleka za kuharico kos 18  
 

30 Srajca kratki rokav kos 140  
 

31 Srajca dolgi rokav kos 140  
 

32 Dereze enostavne kos 25  
 

33 Polmaska kos 45  
 

34 Repirator  kos 100  
 

35 Odsevni telovnik kos 45  
 

Skupna ponudbena vrednost za obdobje treh let brez DDV: 
 

Skupna ponudbena vrednost za obdobje treh let z DDV: 
 

 
Opombe: 
-  Ponudnik mora ovrednotiti vse predvidene količine, dejanska dobava pa se bo obračunala po vrednostih na enoto mere in 

po dejansko dobavljenih in priznanih količinah. 

-  Ponudnik se izrecno strinja, da so predvidene količine le informativne in da jih ima naročnik pravico spreminjati. 

- Vse cene morajo biti brez davka na dodano vrednost. 

- Pogodba bo sklenjena največ do ocenjene vrednosti naročila 

 
2. Plačilni rok je 30 dni od dneva uradnega prejema računa. 

 
3. Ponudba mora biti veljavna 120 koledarskih dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. 

 
4. Rok dobave je največ  __________ dni od prejema pisnega naročila (največ 20 dni od prejema pisnega naročila). 

 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 10 
 
 
TEHNIČNI OPIS IN MINIMALNE TEHNIČNE ZAHTEVE 
 
 

1. OBLEKA DELOVNA EX (farmer hlače in jakna) 

Standardi: SIST EN ISO 11611:2007 – minimalne zahteve: razred 1–A1+A2 
SIST EN ISO 11612:2008 – minimalne zahteve: A1+A2 B1 C1 F1 
SIST EN 61482-1-2:2007 – minimalne zahteve: razred 1 
SIST EN 1149-5:2008 

Tkanina: 88% bombaž, 11% poliamid, 1% antistatične niti (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 
Gostota tkanja: 35 niti/cm v osnovi in 20 niti/cm v votku (ali podobno v okviru +/- 5% 
odstopanja) 
Ploščinska masa: 350 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: svetlo modra v kombinaciji s temno modro + odsevni trakovi 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 570 N po dolžini in 390 N po širini. 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 30 N po dolžini in 25 N po širini. 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. 
Maksimalen dovoljen čas širjenja plamena znaša 2.0 s (SIST EN ISO 11612:2008). 
Maksimalna površinska upornost znaša 5 x 1010Ω (SIST EN 1149:2008) 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. 

Kroj: Jakna na zapenjanje s skritimi gumbi, zunanji in notranji žepi s skritimi gumbi, ognjeodbojni 
odsevni trak na sprednji in zadnji strani, elastika v zadnjem spodnjem delu jakne. 
Hlače na naramnice, visok ledveni predel, žepi s skritimi gumbi, razporek na obeh straneh s skritim 
gumbom, ognjeodbojni odsevni trakovi nad prsmi in na spodnjem delu hlačnic. 

Velikosti: Od 44 do 64 

Ostale zahteve: Hlače morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem sredinskem žepu po predlogi. 
Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

2. OBLEKA DELOVNA EX - lahka za poletna razmere (hlače+jakna) 

Standardi: SIST EN 13688 
SIST EN 1149-5:2008 
SIST EN ISO 11612 
SIST EN ISO 14116 

Tkanina: 50% armid, 28% viskoza, 20% poliamid, 2% antistatična vlakna nanos (ali podobno v okviru +/- 5% 
odstopanja) 
Ploščinska masa: 165 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: svetlo rjava 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1100 N/5cm. 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 60 N. 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 60 °C. 

Kroj: Antistatična jakna, na zapenjanje s skritimi gumbi, prsni žep, žepi spredaj, nastavljivi rokavi. 

Velikosti: Od 44 do 64 

Ostale zahteve: Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. Obleki mora biti 
priložen usnjen pas z zaponko. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

3. BUNDA EX (jakna in hlače nepremočljive) 

3.1. Jakna 

Standardi: SIST EN 343:2003+A1:2007 – minimalne zahteve: 3/3 
SIST EN 531:1995 – minimalne zahteve: A B2 C1 
SIST EN 1149-5:2008  
SIST EN 13034:2005 – minimalne zahteve: tip 6 
SIST EN ISO 14116:2008 – minimalne zahteve: indeks 1, podloga indeks 3 



Stran 23 od 40 

 

Vrhnja tkanina: 100% poliamid, karbonska vlakna, poliuretanski nanos (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 
Ploščinska masa: 250 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: temno modra, svetlo modra + odsevni trakovi 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po dolžini in 1000 N po širini. 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini. 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. 

Podloga: 100% bombaž (antistatičen, ognjeodbojen) 
Ploščinska masa: 185 g/m2 (+/- 5%) 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 800 N po dolžini in 200 N po širini. 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 20 N po dolžini in 20 N po širini. 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. 

Kroj: Ognjeodbojna, antistatična, nepremočljiva jakna, zapenjanje z zadrgo s prekrivno letvijo s 
sprimnim trakom, širina rokava nastavljiva s pomočjo sprimnega traku, kapuca, odsevni trak širine 
5cm na rokavu in prsnem delu spredaj ter zadaj 

Velikosti: Od S do 3XL  

Ostale zahteve: Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. 

Garancija: najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

3.2. Hlače zaščitne  

Standardi: SIST EN 343:2003+A1:2007 – minimalne zahteve: 3/3 
SIST EN 531:1995 – minimalne zahteve: A B2 C1 
SIST EN 1149-5:2008  
SIST EN 13034:2005 – minimalne zahteve: tip 6 
SIST EN ISO 14116:2008 – minimalne zahteve: indeks 1 

Vrhnja tkanina: 100% poliamid, karbonska vlakna, poliuretanski nanos (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 
Ploščinska masa: 250 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: temno modra, svetlo modra + odsevni trakovi 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 1000 N po dolžini in 1000 N po širini. 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini. 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. 

Podloga: 100% bombaž (antistatičen, oglnjeodbojen) 
Ploščinska masa: 185 g/m2 (+/- 5%) 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini. 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 800 N po dolžini in 200 N po širini. 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 20 N po dolžini in 20 N po širini. 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. 

Kroj: Ognjeodbojne hlače podložene z bombažem, nastavljive v pasu (vrvica in elastika), zadrga v 
razporku, odsevni trakovi v predelu gležnjev. 

Velikosti: Od S do 3XL  

Ostale zahteve: / 

Garancija: najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

4. TERMOIZOLACIJSKA PODLOGA Ex za bundo Ex 

Standardi: SIST EN 1149-5:2008 
SIST EN ISO 14116:2008 – minimalne zahteve: indeks 3 
SIST EN 14058:2004 – minimalne zahteve: razred 1XXXX 
SIST EN ISO 11612:2008 – minimalne zahteve: A1 B1 C1  

Tkanina: 49,75 % - bombaž, 49,75 % - modakril, 0,5 % - karbonska vlakna - antistatičen, ognjeodbojen flis 
(ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 
Ploščinska masa: 300 g/m2 (+/- 5%) 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -5% po dolžini in širini. 
Barva: temno modra 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. 
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Kroj: Zapenjanje na zadrgo, visok ovratnik, dva žepa z zapenjanjem na zadrgo, elastične manšete na 
rokavu. 

Velikosti: Od S do XXXL  

Ostale zahteve: Podloge morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. 

Garancija: najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

5. TERMOIZOLACIJSKA PODLOGA Ex Sofshell 

Standardi: SIST EN 1149-5:2008 
SIST EN ISO 11612:2008 – minimalne zahteve: A1 B1 C2  
IEC 61482-2:2009 (RAZRED 2) 

Tkanina: 54% modakril, 35% bombaž, 8% poliuretan, 2% ogljik, 1% elastan 
Ploščinska masa cca. 480 g/m² 
Barva: temno modra, siva 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. 

Kroj: Šivi bele, kontrastne barve / visok ovratnik z zapenjanjem na sprimni trak / zapenjanje jakne z 
zadrgo s prekrivno letvijo / prsni žep na levi strani, s pokrito plastično zadrgo / dva stranska žepa, 
s pokrito plastično zadrgo / v rokavih dodatne pletene manšete / masa oblačila cca. 1.100 g 

Velikosti: Od S do XXXL  

Ostale zahteve: Podloge morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. 

Garancija: najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

6. ČEVLJI ZAŠČITNI – polvisoki 

Standardi: SIST EN ISO 20345:2012 – minimalne zahteve: S3 (WR CI HI HRO) 
SIST EN ISO 20344:2012 – dodatne zahteve v nadaljevanju 
SIST EN 12568:2010 

Oblika in barva: Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: B (SIST EN ISO 20344:2012) 
Minimalna zahtevana višina vrhnjega dela čevlja znaša 149 mm za velikost 42 (SIST EN ISO 
20344:2012 6.2)  
Teža čevljev (velikost 42): 1500 g/par (+/- 5%) 
Barva čevlja: črna 

Vrhnji del: Usnje - gladko goveje hidrofobno  
Minimalna zahtevana debelina znaša 1,80 mm (SIST EN ISO 20344:2012 6.1). 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 178 N (SIST EN ISO 
20344:2012 6.3). 
Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 5,2 mg/(cm2h) (SIST 
EN ISO 20344:2012 6.6). 
Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 49,5 mg/cm2 (SIST EN 
ISO 20344:2012 6.8). 

Podloga: Tekstil - zračna, vodoodbojna večslojna poliamidna tkanina  
Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 60 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). 
Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 5,0 mg/(cm2h) (SIST EN ISO 
20344:2012 6.6). 
Minimalno zahtevan parni koeficient podloge znaša 46,00 mg/cm2 (SIST EN ISO 20344:2012 6.8). 

Jezik: Tkanina 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). 

Notranjik: Antiperforacijski poliamid (večplasten) s plastično ojačitvijo za boljšo stabilizacijo 
Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 7.1). 
Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 90% (SIST EN ISO 20344:2012 7.2). 

Notranji 
podplatni 
vložek: 

100 % PA nepleten material, odporen na odrgnine, ločljiv z možnostjo dokupa različnih 
debelin, anatomsko oblikovan. 

Zunanji podplat: Guma v kombinaciji s polimerom 
Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 4,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 8.1.2). 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 8 kN/m (SIST EN ISO 20344:2012 8.2 
Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 137 mm3 (SIST EN ISO 
20344:2012 8.3). 
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Odporen na visoke in nizke temperature. 
Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC 

Ostale zahteve: Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (SIST EN ISO 
20344:2012 5.14). 
Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C 
(SIST EN ISO 20344:2012 5.13) 
Minimalna zahtevana električna upornost obutve v suhi atmosferi znaša več kot 1,2 x 108Ω, 
v vlažni atmosferi pa več kot 2,4 x107 Ω (SIST EN ISO 20344:2012 5.10). 
Zaščitna kapica (SB), podplat odporen na olja in goriva (FO), antistatičnost (A), odpornost 
na prebod (P), prepustnost in vpijanje vode (WRU). 
Zavezovanje vezalk skozi jeklene zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Čevlji morajo 
biti udobni za nošenje. 
Zaščitna kapica (SB), podplat odporen na olja in goriva (FO), antistatičnost (A), blaženje 
energije v petnem delu (E), odpornost na prebod (P), prepustnosti in vpijanje vode (WRU), 
izolacija pred mrazom (CI), Odpornost podplata na kontaktno toploto (300°C, 1 min) (HRO), 
protizdrsnost (SRC), vodoodpornost (WR) 

Velikosti: 36 - 49 

Opis modela:  Polvisoki čevlji, brez kovinskih delov, kompozitna zaščitna kapica, nepremočljivi (vodo-
neprepustnost in odlično odvajanje vlage navzven), ojačan opetnik in bočni predel čevlja. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

7. ČEVLJI ZAŠČITNI – nizki 

Standardi: SIST EN ISO 20345:2011 – minimalne zahteve: S3 SRC 
SIST EN ISO 20344:2011 – dodatne zahteve v nadaljevanju 
SIST EN 61340-4-3 

Oblika in barva: Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (SIST EN ISO 20344:2012) 
Minimalna višina vrhnjega dela čevlja znaša 120 mm za velikost 42 (SIST EN ISO 20344:2012 
6.2) 
Barva čevlja: črna 

Vrhnji del: Gladko obutveno usnje (dihajoče, naravni material), mikrofibra 
Minimalna zahtevana debelina znaša 1,50 mm (SIST EN ISO 20344:2012 6.1). 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 120 N (SIST EN ISO 
20344:2012 6.3). 
Minimalna zahtevana parna propustnost vrhnjega usnjenega dela znaša 0,8 mg/(cm2h) (SIST 
EN ISO 20344:2012 6.6). 
Minimalni zahtevan parni koeficient vrhnjega usnjenega dela znaša 15 mg/cm2 (SIST EN ISO 
20344:2012 6.8). 

Podloga: Usnje 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 15 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). 
Minimalna zahtevana parna propustnost podloge znaša 2,0 mg/(cm2h) (SIST EN ISO 
20344:2012 6.6). 
Minimalno zahtevan parni koeficient podloge znaša 20,00 mg/cm2 (SIST EN ISO 20344:2012 
6.8). 

Jezik: Umeten tekstilni material - oblazinjen 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost jezika znaša 18 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). 

Notranjik: Surovinska sestava: goveje usnje ali umetni material - oblazinjen 
Minimalna zahtevana debelina notranjika znaša 2,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 7.1). 
Minimalno zahtevano odvajanje vlage iz notranjika znaša 80% (SIST EN ISO 20344:2012 7.2). 

Zunanji podplat: Surovinska sestava: TPU/PU 
Minimalna zahtevana debelina podplata znaša 6,0 mm (SIST EN ISO 20344:2012 8.1.2). 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost podplata znaša 5 kN/m (SIST EN ISO 20344:2012 8.2 
Maksimalna dovoljena izguba volumna podplata pri obrabi znaša 250 mm3 (SIST EN ISO 
20344:2012 8.3). 
Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC 
Odporen na visoke in nizke temperature. 

Ostale zahteve: Čevlji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (SIST EN ISO 
20344:2012 5.14). 
Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C 
(SIST EN ISO 20344:2012 5.13) 
Zaščitna kapica (SB), podplat odporen na olja in goriva (FO), antistatičnost (A), odpornost 
na prebod (P), prepustnost in vpijanje vode (WRU). 
Zavezovanje vezalk skozi kovinske zanke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. 

Velikosti: 40 – 48, možnost izbire običajnega ali širšega kopita 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 
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Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

8. ŠKORNJI ZAŠČITNI 

Standardi: SIST EN ISO 20345:2012 – minimalne zahteve: S5 CI SRC 
SIST EN ISO 20344:2012 – dodatne zahteve v nadaljevanju 

Oblika in barva: Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: D (SIST EN ISO 20344:2012) 
Višina škornjev: višina od 36,0 cm do 39,0 cm (za velikost 42) 
Teža škornjev: 2000 g na par (za velikost 42) (+/- 5%) 
Barva škornjev: olivno zelena  

Vrhnji del: Polimer 
Minimalna zahtevana raztezna upornost vrhnjega polimernega dela znaša 9,7 N/mm2 (SIST 
EN ISO 20344:2012 6.4.1). 
Minimalni zahtevan natezni raztezek vrhnjega polimernega dela znaša 520 % (+/- 5%) (SIST 
EN ISO 20344:2012 6.4.1) 

Podloga: Poliesterska tkanina 

Notranji 
podplatni 
vložek: 

Umetni ali naravni material, ki nudi klimatsko udobje 
Vložek mora biti ločljiv in pralen pri 30°C. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo 
nadomestnih vložkov. 

Zunanji podplat: Material: polimer 
Minimalni profil podplata znaša 4 mm. (SIST EN ISO 20344:2012 8.1.2) 
Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi znaša največ 250 mm3 (SIST EN ISO 
20344:2012 8.3) 
Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC  

Ostale zahteve: Škornji morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (SIST EN ISO 
20344:2012 5.14) 
Maksimalno dovoljeno znižanje temperature pri delu v nizkih temperaturah znaša 10 °C 
(SIST EN ISO 20344:2012 5.13) 
Škornji z zaščitno kapico in zaščitnim podplatnim vložkom, udobni za nošenje, enostavno 
sezuvanje, lahki, udobni, antistatični. 

Velikosti: 36 - 47 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

9. ČELADA S PAŠČKOM 

Standardi: SIST EN 397  
SIST EN 60079-2:2015 

Oblika Čelada mora biti primerna za eksplozijsko nevarna območja, biti mora antistatična. 
Imeti mora možnost namestitve podbradnega paščka in različnih trakov proti potenju. 
Čelada mora imeti 6 točkovno vpenjanje notranjega vložka in trak proti potenju iz 
naravnega usnja. 
Teža čelade ne sme presegati 400g. 
Barva: modra ali bela 

Material: Material ABS odporen na nizke temperature do -30°C.  

Velikosti: Za obseg glave od 53 do 61 cm. 

Ostale zahteve: Spredaj na čeladi je nalepka z emblemom PLINOVODI. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 
- zahteva vzorec izdelka 

 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

10. PODKAPA EX 

Standardi: SIST EN ISO 11612 (A1 B1 C1) 
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SIST EN 1149-5:2008 
SIST EN 61482-1-2 

Opis lastnosti Material: 50% volna, 50% viskoza (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 
Kapa mora biti primerna za delo v EX okoljih (ognjeodbojna in antistatična), odprtina za oči 
in nos 
Barva: črna 

Velikosti: univerzalna 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 
- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

11. PODMAJICA EX 

Standardi: SIST EN ISO 11612 (A1 B1 C1) 
SIST EN 1149-5:2008 
SIST EN 61482-1-2 

Oblika Majica z dolgimi rokavi, primerna za delo v EX okoljih (ognjeodbojna in antistatična), visok 
ovratnik in podaljšan kroj za večjo varnost 

Material: 50% volna, 50% viskoza (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 

Velikosti: XS-3XL 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

12. PODHLAČE EX 

Standardi: SIST EN ISO 11612 (A1 B1 C1) 
SIST EN 1149-5:2008 
SIST EN 61482-1-2 

Oblika Dolge podhlače, primerne za delo v EX okoljih (ognjeodbojne in antistatične), elastične v 
pasu 

Material: 50% volna, 50% viskoza (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 

Velikosti: XS-4XL 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

13. VAROVALNO POZICIJSKI PAS EX 

Standardi: SIST EN 361 
SIST EN 13463-1 

Opis lastnosti - možnost dodatne regulacije trakov znotraj velikosti, 
- opremljen z avtomatskimi sponkami za lažje in hitrejše zapenjanje in odpenjanje,  
- varovanje spredaj in zadaj, pozicijsko delo,  
- indikator padca, 
- oblazinjen integriran pozicijski pas,  
- dodatno oblazinjenje na stegnih in ramah 
- primeren za delo v eksplozijsko nevernih območjih 

Velikosti: S, M, L 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 
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Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

14. BLAŽILEC PADCA EX  

Standardi: SIST EN 355 
SIST EN 13463-1 
SIST EN 13463-5 

Opis lastnosti - elastičen poliesterski trak širine 25 mm  
- z blažilnim elementom  
- z varovalnim karabinom s samodejnim zaklepanjem (aluminij in pocinkano jeklo)  
- močan jermen  
- nosilnost: 100 kg 
- teža: max. 1,20 kg 

Velikosti: / 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

15. KOMBINEZON ANTISTATIČEN OGNJEODBOJEN 

Standardi: SIST EN 14605:2005+A1:2009 (TIP 3B) 
SIST EN ISO 14116:2008 
SIST EN 1149-5:2008 

Oblika Kombinezon s kapuco (elastika v kapuci), višina ovratnika ščiti do brade, sprednje 
zapenjanje z zadrgo in dvojnim prekritjem zadrge z letvijo na kateri je lepilni trak, elastika 
na koncu rokava, elastika na koncu hlačnic, zanka za palec, varjeni šivi (onemogočajo vdor 
snovi preko šivov), material je neprepusten za pline, tekočine, prah in pršila, primeren za 
rokovanje z anorganskimi kemikalijami in biološkimi odpadki, primeren za delo v 
eksplozivnih okoljih 

Material: Vrhnji material: Polipropilen s PE slojem - 80g/m2 (+/- 5%) 

Velikosti: S – 3L 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

16. OBLEKA DEŽNA (jakna in hlače) 

16.1. Jakna 

Standardi: SIST EN 343 (3/1) – minimalne zahteve 

Vrhnja tkanina: Surovinska sestava: 100% poliesterska pletenina s 100% poliuretanskim premazom (ali 
podobno v okviru 5% odstopanja)  
Ploščinska masa: 180 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: modra – odtenek pantone 5395 U 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini (SIST EN 
343:2003 5.3). 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 40 N po dolžini in 40 N po širini (SIST EN 
343:2003 5.4). 
Minimalni zahtevan pretržni raztezek znaša 100% po dolžini in 150% po širini (EN ISO 13934-
1:1999). 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini (EN 
340:2004 5.3). 
Zahtevana temperatura za pranje znaša min. 40 °C. 
Podaljšan hrbtni del. 
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Velikosti: Od XS do XXXL 

Ostale zahteve: Jakne morajo biti potiskane z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

16.2. Hlače 

Standardi: SIST EN 343 (3/1) – minimalne zahteve 

Vrhnja tkanina: Surovinska sestava: 100% poliesterska pletenina s 100% poliuretanskim premazom (ali 
podobno v okviru 5% odstopanja)  
Ploščinska masa: 180 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: modra – odtenek pantone 5395 U 
Minimalna zahtevana natezna trdnost znaša 60 N po dolžini in 60 N po širini (SIST EN 
343:2003 5.3). 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost znaša 40 N po dolžini in 40 N po širini (SIST EN 
343:2003 5.4). 
Minimalni zahtevan pretržni raztezek znaša 100% po dolžini in 150% po širini (SIST EN ISO 
13934-1:2013). 
Maksimalna dovoljena dimenzijska sprememba pri pranju znaša -3% po dolžini in širini (SIST 
EN 340:2004 5.3).  
Minimalna zahtevana temperatura za pranje znaša 40°C. 

Velikosti: Od XS do XXXL  

Ostale zahteve:  / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

17. ČEVLJI ZAŠČITNI - ortopedski 

Standardi: SIST EN ISO 20347:2012 – minimalne zahteve: OB A E SRB 
SIST EN ISO 20344:2012 – dodatne zahteve v nadaljevanju 

Oblika in barva: Zahtevan tip izdelave/konstrukcije: A (SIST EN ISO 20344:2012) 
Barva čevlja: črna 

Vrhnji del: Gladko usnje 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost vrhnjega usnjenega dela znaša 120 N (SIST EN ISO 
20344:2012 6.3). 

Podloga: Usnje 
Minimalna zahtevana pretržna trdnost podloge znaša 30 N (SIST EN ISO 20344:2012 6.3). 

Notranji 
podplatni 
vložek: 

Umetni material 
Vložek mora biti ločljiv. Dobavitelj mora zagotavljati dobavo nadomestnih vložkov. 

Zunanji podplat: Poliuretan 
Minimalna zahtevana debelina podplata je 6,00 mm (SIST EN ISO 20344:2012 8.1). 
Maksimalna izguba volumna podplata pri obrabi ne sme presegati 250 mm3 (SIST EN ISO 
20344:2012 8.3). 
Minimalna zahtevana protizdrsna lastnost: SRC 

Ostale zahteve: Natikači morajo zagotavljati blaženje energije v petnem delu minimalno 20 J (SIST EN ISO 
20344:2012 5.14) 

Velikosti: 36 - 42 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 
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18. KAPA ZIMSKA 

Standardi: / 

Opis lastnosti Material: 50% volna, 50% akril (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 
Barva: črna 
Ostale lastnosti: Topla pletena kapa. 

Velikosti: / 

Ostale zahteve: Kape morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na čelnem delu po predlogi. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 

19. KAPA LETNA 

Standardi: / 

Opis lastnosti Material: 100% bombaž (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) 
Barve: kaki-modra obroba 
Ostale lastnosti: športen izgled, kapa s šiltom, zapenjanje s pomočjo sprimnega traku 

Velikosti: / 

Ostale zahteve: Kape morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na čelnem delu po predlogi. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 

20. GLUŠNIKI  

Standardi: SISIT EN 352-1 

Opis lastnosti Lahki, možnost samostojnega nošenja ali nošenja s čelado, vizirjem in respiratorjem. 
Povprečna redukcija hrupa: 31 dB 
Barva: črna 
Teža: 200 g (+/- 5%) 
Material: kovinska konstrukcija, PVC/PUR ušesna blazina, plastika 

Velikosti: / 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

21. ČEPKI ZA ENKRATNO UPORABO 

Standardi: SIST EN 352-2 

Oblika: Ušesni zaščitni čepki za enkratno uporabo, gladke stožčaste oblike 

Material: Mehak in udoben polimer, ne smejo vsebovati PVC-ja 

Redukcija 
hrupa: 

Minimalno 35dB (SNR) 

Ostale zahteve: Dobavljivi morajo biti v večjem pakiranju za možnost dopolnjevanja posode na stenskih 
podajalnikih. 

Velikosti: enotna 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

22. ROKAVICE PODLOŽENE USNJENE 

Standardi: CE 

Oblika: Kratke pet prstne usnjene rokavice s fiksno termoizolacijsko podlogo dolžine od 26 cm do 
27 cm in elastiko na hrbtni strani zapestja. 

Surovinska 
sestava: 

Zunanjost: goveje hidrofobno usnje 
Podloga: bombažna podloga 

Velikosti: 8,9,10,11 
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Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

23. ROKAVICE USNJENE ZA GROBA DELA 

Standardi: SIST EN 420 
SIST EN 388 (3132X) – minimalna zahteva 

Oblika: Kratke pet prstne z gladkim usnjem na dlaneh in cepljenim usnjem na hrbtni strani. 
Odročen palec za boljše udobje, elastika na zgornjem delu zapestja. 
Debelina od 0,90 do 1,10 mm. 
Dolžina od 24 do 27 cm (odvisno od velikosti). 

Surovinska 
sestava: 

Goveje gladko usnje in cepljeno usnje 

Velikosti: 7,8, 9,10,11 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

24. ROKAVICE USNJENE ZA FINA DELA 

Standardi: SIST EN 420 
SIST EN 388 (2121X) – minimalna zahteva 

Oblika: Kratke petprstne rokavice z elastično manšeto in zapenjanjem s pomočjo sprimnega traku, 
dolžina rokavic je 23 do 26 cm. 

Surovinska 
sestava: 

Dlan: gladko ovčje usnje 
Hrbtni del: bombaž 

Velikosti: 7,8, 9,10 

Ostale zahteve: Rokavice morajo biti fleksibilne, biti dobro pozicionirane na roki. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

25. ROKAVICE ODPORNE NA NAFTNE DERIVATE 

Standardi: SIST EN 388:2003 (4121)  
SIST EN 374:2014 (AKL)  
SIST EN 420:2003 

Oblika: Pet prstne, univerzalne, z oprijemljivo manšeto, dober in zanesljiv prijem, hrbtna stran 
rokavice je ojačana s tanko prevleko iz gume, rokavica ne sme puščati barve, dolžina 40-
45cm, neprepustnost za tekočine 

Surovinska 
sestava: 

Vrhnji material: PVC, antibakterijski 

Podloga: bombažni kosem 

Velikosti: 10 

Ostale zahteve: Rokavice morajo biti fleksibilne, biti dobro pozicionirane na roki. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
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- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

26. ROKAVICE ZA PRIJEMANJE VROČIH PREDMETOV 

Standardi: SIST EN 388 (2131X) 
SIST EN 374-1:2016 tip B 
SIST EN 407 (X1XXXX) 
SIST EN 420 

Oblika: Pet prstne rokavice, dolge, nepremočljive, standardne hrapavosti, rokavica ne sme puščati 
barve, brez silikona, dober oprijem, ne drsi, dolžina cca. 30cm 

Surovinska 
sestava: 

Vrhnji material: naravni lateks  

Podloga: tekstilna  

Velikosti: 7-10 

Ostale zahteve: Rokavice morajo biti fleksibilne, biti dobro pozicionirane na roki. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

27. ROKAVICE LATEKS 

Standardi: SIST EN 374 (K,L)  
SIST EN 420 
SIST EN 455-1,2,3,4  
SIST EN 13485 

Oblika: Rokavice za enkratno uporabo, pakirane v škatli po 100 kosov, debelina: 0,13 mm (+/- 5%) 

Surovinska 
sestava: 

Vrhnji material: naravni lateks 
Notranjost: klorirana, polimerno obdelana, nepudrana 

Velikosti: 6-10 

Ostale zahteve: Kategorija III 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

28. OČALA ZAŠČITNA 

Standardi: SIST EN 166 
SIST EN 170 

Oblika: Očala morajo zagotavljati panoramsko vidno polje, protizdrsni nosni mostiček, oprijemljive 
zaušesne ročke. 

Material: Leče iz polikarbonata in okvir iz najlona ali polikarbonata (ali podobno). 

Lastnosti leč in 
zaščita: 

Optična klasa 1 
Zaščita pred UV svetlobo (100% zaščita) 
Oznaka filtra za leče 2C-1.2 (prozorne) 
Zaščita pred letečimi delci hitrosti 45 m/s. 
Leče morajo biti odporne na praske in neroseče. 
Lahka: do 25g (+/- 5%) 

Velikosti: / 

Ostale zahteve: Očala morajo imeti priloženo vrečko za shranjevanje in vrvico. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

29. OBLEKA ZA KUHARICO (TUNIKA + HLAČE) 

Standardi: / 
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Opis lastnosti Obleka je sestavljena iz tunike in hlač. 
Tunika: kratki rokavi, V izrez, prsni žep, dva stranska žepa, za industrijsko pranje  
Hlače: ženski kroj, zanke za pas, dva sprednja in en zadnji žep, udobne in raztegljive, za 
industrijsko pranje  
Surovinska sestava:  
Tunika: mešanica 50% poliester / 50% bombaž (ali podobno v okviru +/- 5% odstopanja) - 215 g/m2 
(+/- 5%) 
Hlače: mešanica 48% bombaž / 48% poliester / 4% elastofin (ali podobno v okviru +/- 5% 
odstopanja) - 230 g/m2 (+/- 5%) 

Barva: Bela 

Velikosti: XS – 3XXL 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

30. SRAJCA KRATKI ROKAV 

Standardi: / 

Opis lastnosti Surovinska sestava: 100% bombaž  
Ploščinska masa: 180 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: kaki 

Velikosti: S - XXL 

Ostale zahteve: Majice morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 
-  

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

31. SRAJCA DOLGI ROKAV 

Standardi: / 

Opis lastnosti Surovinska sestava: 100% bombaž  
Ploščinska masa: 180 g/m2 (+/- 5%) 
Barva: siva 

Velikosti: S - XXL 

Ostale zahteve: Majice morajo biti vezene z emblemom PLINOVODI na prsnem delu po predlogi. 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

32. DEREZE ENOSTAVNE 

Standardi: / 

Opis lastnosti Preprosto natikanje na čevlje (elastične), členasta veriga iz nerjavečega jekla na podplatu, zobje 
iz toplotno obdelanega jekla, ki zagotavlja dober oprijem na vseh površinah (sneg, poledenela 
podlaga, strma travnata podlaga) 

Velikosti: S (33-36), M (36-41), L (41-44,5), XL (45-48) 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 
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V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  
- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

33. POLMASKA 

Standardi: SIST EN 405 
Filtri: A1 B1 E1 K1 P3  
Stopnja zaščite: FFABEK1 P3 R D 

Opis lastnosti dihalna maska s fiksnimi filtri, dobro prileganje obrazu, embalaža za shranjevanje maske, možnost 
uporabe maske pod drugo osebno varovalno opremo, široko vidno polje, lahkotno dihanje, brez 
pregrevanja zraka, teža: 250-280 g 

Velikosti: / 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko:  

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

34. RESPIRATOR 

Standardi: SIST EN 149  
Stopnja zaščite: FFP3 NR D 

Opis lastnosti Respirator za enkratno uporabo klasične oblike, izdišni ventil, udoben predel nosu, nizka dihalna 
upornost, trak s sponko za pričvrstitev na obraz, dodatna mrežasta plast za ohranjanje oblike in 
lažjo namestitev na obraz, dobro prileganje obrazu 

Velikosti: / 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

35. TELOVNIK ODSEVNI 

Standardi: SIST EN ISO 20471 (RAZRED 2) 

Opis lastnosti Material: 100% mrežasti poliester 
Ploščinska masa: 120g/m2 (+/- 5%) 
Barva: fluorescentno rumena 
Ostale lastnosti: zapiranje na ježke, odsevni trakovi, dolžina hrbta 70cm, brez rokavov, kroj 
univerzalni. 

Velikosti: M - XXL 

Ostale zahteve: / 

Garancija: Najmanj 1 leto 

Zahtevana tehnična 
dokumentacija kot 
priloga k ponudbi: 

- tehnični list proizvoda s sliko in opisom v slovenščini 
- navodila za uporabo v slovenščini skladna s Pravilnikom o osebni  

varovalni opremi  
- izjava o skladnosti 

 
V kolikor naročnik dvomi v verodostojnost predložene dokumentacije lahko: 

- zahteva vzorec izdelka 
- vzorce pošlje v kakovostni pregled 
- od ponudnika zahteva kopije originalnih CE certifikatov, potrdila o CE testiranju in 

certifikatov o vgrajenih materialih. 

 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da sprejemamo navedeni tehnični opis in minimalne tehnične 
zahteve. 
 
 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 11 

 
 
IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 
 

Izjavljamo, da z oddajo ponudbe potrjujemo: 
 
– da v celoti sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev; 
– da smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 
– da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanega javnega naročila; 
– da bomo izvajali javno naročilo strokovno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, 

standardi), priporočili in normativi, v kolikor bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; 
– da ne bomo imeli do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani za izvedbo javnega naročila; 
– da smo ob pripravi ponudbe upoštevali vse obveznosti do svojih podizvajalcev; 
– da smo podali samo resnične oziroma verodostojne izjave 
 
za oddajo naročila po postopku oddaje naročila male vrednosti za nabavo osebne varovalne opreme za obdobje treh let, št. 
P/JNMV/15/2019/TS-VPD in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, 
da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodb, ki ne moreta biti kontradiktorni tem pogojem. 
 
 

 
 

 
 

V _______________, dne _______________ ___________________ 
(podpis ponudnika) 
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PRILOGA 12 
 
 
Priloženi vzorec pogodbe mora ponudnik izpolniti (velike tiskane črke ali izpisano na pisalni stroj) ter podpisati, s čimer 
potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe! 
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NAROČNIK: PLINOVODI d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana, ki ga zastopata glavni direktor Marjan Eberlinc 

in namestnica glavnega direktorja mag. Sarah Jezernik 

- matična številka: 1954288000 

- ID številka za DDV: SI31378285 

v nadaljnjem besedilu »naročnik« 

 

in 

 

DOBAVITELJ: _____________________________________________________, ki ga zastopa direktor ______________________ 

- matična številka: _____________________ 

- ID številka za DDV: ______________________ 

v nadaljnjem besedilu »dobavitelj« 

 

skleneta naslednjo 

 

POGODBO št. TS/VPD/___/2019 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila male 

vrednosti št. P/JNMV/15/2019/TS-VPD, v katerem je naročnik izbral dobavitelja za izvedbo predmeta te pogodbe na podlagi 

pogojev in meril določenih v razpisni dokumentaciji z dne 2.8.2019 ter na podlagi ponudbe dobavitelja št. 

____________________ z dne _______________ in zapisnika pogajanj z dne _______________________. 

 

II. PREDMET POGODBE 

2. člen 

 

Predmet pogodbe je nabava osebne varovalne opreme za obdobje treh let.  

 

Pogodba je sklenjena na podlagi ponudbe dobavitelja št. __________________ z dne __________________ in zapisnika pogajanj 

z dne ________________, ki sta sestavni del pogodbe. Podrobneje sta predmet in obseg pogodbenih del določena v ponudbeni 

dokumentaciji št. __________________ z dne __________________ in v zapisniku pogajanj z dne __________________, ki sta 

sestavni del pogodbe. 

 

III. DOLOČBE O PODIZVAJALCIH 

3. člen 

 

V kolikor bo dobavitelj izvajal naročilo s podizvajalci, se obvezuje, da bo: 

 med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestil o morebitnih spremembah podizvajalcev in poslal informacije o 

novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi; 

 v primeru vključitve novih podizvajalcev skupaj z obvestilom naročniku posredoval tudi podatke in dokumente iz 2. 

odstavka 94. člena ZJN-3 za vsakega novega podizvajalca; 

 v primeru, če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma 

situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, 

neposredno povezane s predmetom javnega naročila; 

 v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, v pogodbi pooblastil naročnika, 

da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 

 v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, podizvajalec predložil soglasje, 

na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja, 

 v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, svojemu računu ali situaciji 

priložili račun ali situacijo podizvajalca, ki ga bo predhodno potrdil. 

 

Opomba: V kolikor dobavitelj storitve opravlja brez podizvajalcev, se navedeni člen črta iz pogodbe. 

 

IV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

4. člen 

 

V skladu s 14. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK, Uradni list RS, št. 45/2010, 26/2011 in 69/2011) 

je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke naročniku oziroma pri njem zaposlenim osebam, ki 

so imele odločujoč vpliv na izbiro dobavitelja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  

 pridobitev posla ali  
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 sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 

 opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali  

 drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene 

koristi naročniku ali pri njem zaposlenim osebam, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 

posredniku; 

nična. 

 

V. POGODBENA VREDNOST 

5. člen 

 

Pogodbena vrednost je določena na podlagi ponudbe dobavitelja št. ______________ z dne ____________ in vseh, med 

naročnikom in dobaviteljem, nadaljnjih dogovorih, ki so potekali v okviru pogajanj po tem naročilu. Celotna razpisna 

dokumentacija po naročilu št. P/JNMV/15/2019/TS-VPD, vključno s ponudbo dobavitelja št. ______________ z dne 

____________ in vsemi zapisniki pogajanj z dobaviteljem je sestavni del te pogodbe.  

 

Naročnik in dobavitelj s to pogodbo dogovorita, da znaša pogodbena vrednost po tej pogodbi največ 

 

 _________________________ EUR 

 

(z besedo: __________________________________________ 00/100 EUR). 

 

Pogodbena vrednost je po posameznih postavkah razčlenjena v ponudbi št. ______________ z dne ____________ in v zapisniku 

pogajanj, ki sta sestavni del te pogodbe. 

 

Dejanska dobava se bo obračunala po vrednostih na enoto mere in po dejansko dobavljenih in priznanih količinah, tako da je 

končna vrednost odvisna od dejanskega obsega dobavljenega blaga, vendar največ do skupne pogodbene vrednosti te pogodbe. 

 

Naročnik si pridržuje pravico ne naročiti vsega blaga, navedenega v razpisni dokumentaciji. Naročnik si pridržuje pravico 

prilagajati naročanje posameznega blaga finančnim zmožnostim. 

 

Pogodbene vrednosti so fiksne za čas veljavnosti pogodbe. Če naročnik in dobavitelj ugotovita, da se je povprečna panožna 

cena predmetnega blaga spremenila za več kot 15 % glede na povprečne cene ob sklenitvi pogodbe, sta soglasna, da bosta cene 

predmetnega blaga uskladila po pogajanjih in v skladu s tržnimi razmerami v tistem obdobju. V nasprotnem primeru cene 

ostanejo fiksne za ves čas veljavnosti pogodbe. 

 

V ceni ni zajet davek na dodano vrednost.  

 

VI. NAČIN PLAČEVANJA 

6. člen 

 

Dobavitelj bo po vsaki izvedeni dobavi izstavil račun. Naročnik bo dobavljeno blago plačeval na osnovi prejetega računa. 

Naročnik bo potrjen znesek nakazal na račun dobavitelja št. ________________________________, odprtem pri 

_________________ (naziv banke) in sicer najkasneje v 30. dneh od dneva uradnega prejema računa. 

 

Če se naročnik ne strinja v celoti z izstavljenim računom, je dolžan nesporni znesek plačati v zgoraj navedenem roku, za sporni 

znesek pa poslati dobavitelju pisni ugovor v roku 14 dni od datuma prejema računa. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne 

prejme naročnikovega pisnega ugovora z navedbo razlogov za ugovor, se šteje, da je račun v celoti potrjen. 

 

Naročnik lahko, ob predhodni prošnji dobavitelja, odobri predčasno plačilo računa pred njegovo zapadlostjo za že izvedena 

dela, storitve ali dobavo blaga in po prejemu dobropisa dobavitelja v višini 0,01% za vsak dan plačila pred zapadlostjo na račun 

dobavitelja izvede predčasno plačilo. 

 

VII. NAROČANJE BLAGA, ROKI IN POGODBENA KAZEN 

7. člen 

 

Dobavitelj bo dobavljal naročeno blago na naslov naročnika: Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1000 Ljubljana. Naročila za dobavo 

blaga bo naročnik posredoval dobavitelju pisno po elektronski pošti. 

 

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da bo na posamezen pisen poziv naročnika izvajal sukcesivno dobavo blaga in 

da je rok dobave največ __________ dni (največ 20 dni) od prejema pisnega naročila. Predvidena pogodbena kazen za 

prekoračitev roka dobavljenega blaga je 1% dnevno od vrednosti posameznega naročila, skupaj največ 10 % vrednosti 

posameznega naročila. 
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VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

8. člen 

 

Naročnik se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da: 

 bo sodeloval z dobaviteljem z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; 

 bo tekoče obveščal dobavitelja o vseh spremembah in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na izvedbo prevzetih 

storitev. 

 

IX. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA 

9. člen 

 

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da: 

 bo prevzete obveznosti izvedel s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, strokovno pravilno, vestno, kvalitetno, 

pravočasno, skladno z zahtevami naročnika in obsegom v pogodbi navedenih obveznosti, v skladu z veljavno 

zakonodajo in vsemi veljavnimi predpisi v RS v zvezi s predmetom pogodbe; 

 bo sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastopu okoliščin, ki bi lahko vplivale na pravočasno izvedbo 

prevzetih obveznosti; 

 bo varoval poslovno tajnost podatkov in informacij naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh ostalih 

informacij ter dokumentov;  

 v celoti odgovarja za dobro kvaliteto izvedbe predmeta pogodbe ter spoštovanje predvidenih rokov izvedbe predmeta 

pogodbe ne glede na to, ali opravi oziroma izvede dela sam ali ga opravijo oziroma izvedejo njegovi podizvajalci; 

 sodeloval z naročnikom in njegovim predstavnikom z namenom, da se prevzete storitve izvedejo pravočasno in v 

obojestransko zadovoljstvo. 

 

X. PREDSTAVNIKI 

10. člen 

 

Predstavnik naročnika za dobavo blaga po tej pogodbi je 

 g. Friderik Veber, tel.: 01 5820 645, el. pošta: friderik.veber@plinovodi.si . 

Predstavnik dobavitelja za dobavo blaga po tej pogodbi je   

 g/ga.___________________, tel.: ____________________, el. pošta: _____________________________. 

 

XI. VAROVANJE OKOLJA IN VIŠJA SILA 

11. člen 

 

Dobavitelj mora zagotoviti izvajanje ukrepov za varno in zdravo delo. Dobavitelj mora zagotoviti tudi izvajanje ukrepov varstva 
pred požarom skladno z veljavnimi predpisi. Dobavitelj je dolžan pri izvajanju del upoštevati vse predpise o varstvu okolja. 
 

Za višjo silo se štejejo vsi nepredvidljivi dogodki, ki niso nastali po krivdi pogodbenih strank ter preprečujejo pravočasno 

izvedbo pogodbenih obveznosti in jih kot višjo silo priznava tudi Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). 

 

Pogodbena stranka, pri kateri je višja sila nastala, je dolžna obvestiti nasprotno stran o nastopu in prenehanju višje sile. To 

mora storiti v 3 dneh po nastopu oziroma prenehanju in predložitvi verodostojnih dokazov o obstoju in trajanju višje sile. 

Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za dobo trajanja višje sile. Novi roki se dogovorijo sporazumno med sopogodbenikoma. 

 

XII. VAROVANJE POSLOVNO OBČUTLJIVIH PODATKOV 

 
12. člen 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da so poslovno občutljivi vsi podatki ali informacije, poslovne, tehnične ali finančne narave, 

ki jih naročnik pridobiva pri opravljanju svoje dejavnosti ali na podlagi pogodbenih razmerji in so lahko poslovno koristni 

oziroma imajo naravo poslovne skrivnosti, kot to določa zakonodaja s področja gospodarskih družb, energetska zakonodaja in 

Program za zagotavljanje skladnosti. 

 

Dobavitelj se s sklenitvijo te pogodbe obvezuje, da brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne bo: 

 zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov uporabil za noben drug namen razen za namen dogovorjen v 2. členu te 

pogodbe, 

 zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov razkril nobeni drugi osebi. 

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da predstavljajo izjeme, naslednji zaupni ali poslovno občutljivi podatki: 

 ki so na dan njihovega razkritja že splošno znani, 

 za pridobivanje katerih na dan njihovega razkritja za to razkritje obstaja zakonska podlaga, 
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 katere je pogodbena stranka pridobila oziroma so ji bili razkriti s strani drugih oseb, vendar ne na podlagi kršitve 

določb te pogodbe, 

 za katere je naročnik dal predhodno pisno soglasje glede njihovega načina in obsega uporabe, 

 za katere je potrebno, da so razkrite skladno s sodno odločbo ali na zahtevo državnega organa ali državne inštitucije 

pod pogojem, da je naročnik predhodno seznanjen z naravo in namenom tega razkritja. 

 

Pogodbena stranka v skladu z veljavno zakonodajo in to pogodbo, odškodninsko odgovarja za vsako nepooblaščeno razkritje 

zaupnih ali poslovno občutljivih podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe. 

 

XIII. KONČNE DOLOČBE 

13. člen 

 

Za morebitne spore, ki izhajajo iz te pogodbe in jih predstavniki pogodbenih strank ne bodo uspeli rešiti sporazumno, je 

pristojno Okrožno sodišče v Ljubljani. Pogodbeni stranki se dogovorita tudi, da bosta pri tolmačenju posameznih določb 

pogodbe uporabljali Obligacijski zakonik (Ur. l. RS št. 97/2007). 

 

14. člen 

 

Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, ki imajo veljavnost izvirnika. Vsaka pogodbena stranka prejme po dva izvoda. 

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki. Pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo 

podpišejo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank. Pogodba se sklene za obdobje treh let od datuma podpisa obeh 

pogodbenih strank oziroma do porabe sredstev v višini skupne pogodbene vrednosti. 

 

Naročnik ima pravico do odpovedi pogodbe, v kolikor v sprejetem finančnem načrtu družbe Plinovodi d.o.o. za leto 2020, 2021 

ali 2022 ne bo imel zagotovljenih zadostnih sredstev. V primeru odpovedi velja 30 dnevni odpovedni rok, ki začne teči od dne 

odpošiljanja pisnega obvestila, posredovanega s priporočeno pošto. 

 

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin: 

 če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali 

socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali  

 če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe 

ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s: 

- plačilom za delo,  

- delovnim časom, 

- počitki, 

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v 

zvezi z zaposlovanjem na črno 

 

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek, in pod 

pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če dobavitelj 

nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu dobavitelj ne nadomesti ali zamenja tega 

podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.  

 

V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove 

pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja. 

 

Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 

trideseti dan od seznanitve s kršitvijo. 

 

 

V _______________, dne _______________      V Ljubljani, dne _________________ 

 

 

DOBAVITELJ:       NAROČNIK:    

_______________________      PLINOVODI d.o.o.  

 

 

Direktor:        Glavni direktor:  

_______________________      Marjan Eberlinc  

 

 

Namestnica glavnega direktorja:  

        mag. Sarah Jezernik 

 


