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OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Številka:
Datum:

430-9/2010
30.03.2010

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
ZA ODDAJO NAROČILA GRADNJE PO ODPRTEM
POSTOPKU
Opis gradnje:
REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE

VSEBINA
RAZPISNE DOKUMENTACIJE
1.Povabilo k oddaji ponudbe (OBR-1),
2.Navodilo za izdelavo ponudbe (OBR-2),
3.Razpisni pogoji z obrazci:
-Obrazec ponudbe (OBR-3) in podatki o gospodarskem subjektu (OBR-3/1),
-Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila (OBR-4) in izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc
(OBR-4/1),
-Izjava o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila (OBR-5),
-Podatki o referenčnem delu (OBR-6),
-Podatki o kadrovskih zmogljivostih (OBR-7),
-menična izjava za resnost ponudbe (OBR-8),
-Izjava in vzorec bančne garancije za dobro izvedbo pogodb. obveznosti (OBR-9),
-Izjava in vzorec bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-10),
-Predračun (OBR-11),
-Osnutek pogodbe (OBR-12),
4.Etiketa za naslavljanje ponudbe
5.Popis del
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Številka:
Datum:

430-9/2010
30.03.2010
OBR-1

POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik Občina Zagorje ob Savi oddaja javno naročilo in vabi k oddaji ponudb.
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU:
Predmet naročila: REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE
Številka: 430-9/2010
Rok za izvedbo
naročila:
Ocenjena vrednost
naročila (brez DDV):

15.09.2010
436.500,00 EUR

Predvidena dinamika V letu 2010
financiranja (v EUR):
Oddaja ponudb:

rok

Javno odpiranje
ponudb:

čas:

dan:

11.05.2010

ura:

10:00

dan:

11.05.2010

ura:

11:00

kraj: Občina Zagorje ob Savi-vložišče
kraj:

Občina Zagorje ob Savi-sejna
soba

Razpisna Navodila za pripravo ponudbe z obrazci
dokumentacija: Vzorec pogodbe
Popisi del
Kontaktna oseba Andrej Drnovšek, telefon 03 56 55 706, faks 03 56 64 011, e-pošta:
naročnika: andrej.drnovsek@zagorje.si
Vsebina in obseg naročila sta razvidna iz popisov. Projektna dokumentacija je na ogled pri
naročniku.
št. in datum projektne
09/10, april 2010
dokumentacije:
izvajalec - projektant:
Popise izdelal: Gradbeni biro Repovž Jurij s.p. Trbovlje
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Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe. Vašo ponudbo pričakujemo v roku določenem v objavi razpisa na
naslov, naveden v Navodilih za izdelavo ponudbe.

ŽUPAN
MATJAŽ ŠVAGAN

Projekt se sofinancira iz sredstev EU, Evropski sklad za regionalni razvoj.
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NAROČNIK:
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
C.9.avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-2

Datum:30.03.2010.

NAVODILO
ZA IZDELAVO PONUDBE
I.SPLOŠNO

1.člen

V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS,št.128/06, 16/2998-ZJN2), je naročnik
OBČINA ZAGORJE OB SAVI objavil obvestilo o javnem naročilu za izbiro izvajalca po odprtem
postopku za oddajo gradnje:
REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE
Pomen izrazov v teh navodilih:
• Gospodarski subjekt je pravna ali fizična oseba, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen
posel.
• Ponudnik je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), ki odda ponudbo.
• Izvajalec je gospodarski subjekt (ali skupina takih subjektov), s katerimi je sklenjena pogodba
za izvedbo naročila.
Samostojna ponudba
Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.
Skupna ponudba
Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov (v
nadaljevanju: partnerjev). V razmerju do naročnika partnerji neomejeno solidarno odgovarjajo za
izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo so partnerji, kdo je vodilni, ki jih
zastopa ter kateri posel in za kakšno ceno vsak prevzema.
Ponudba s podizvajalci
Ponudba s podizvajalci je ponudba, v kateri poleg ponudnika, kot glavnega izvajalca nastopajo tudi
drugi gospodarski subjekti, kot podizvajalci oziroma kooperanti (v nadaljevanju: podizvajalci). V
razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.
V ponudbi mora biti navedeno kateri posel in za kakšno ceno prevzema sam ponudnik ter katerega in
za kakšno ceno posamezni podizvajalec. Vrednost posla, ki ga prevzema ponudnik, ne more biti
manjša od vrednosti posla posameznega podizvajalca.
Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob
izpolnjevanju razpisanih pogojev in soglasju naročnika.
Navedena gradnja se oddaja kot celota in ne po sklopih, variante niso dopustne. Ponudba, ki bi
bila oblikovana zgolj za eno nalogo ali fazo bo izločena iz postopka in ne bo predmet
ocenjevanja.
Podlaga za pripravo ponudbenega predračuna je popis del s predizmerami . Popis del je sestavni del
razpisne dokumentacije. Sestavni del razpisne dokumentacije je tudi tehnična dokumentacija, ki je na
ogled pri naročniku.
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Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo na spletni strani naročnika http://www.zagorje.si .
Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter ustreza ostalim
zahtevam iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo z izbranim izvajalcem sklenil pogodbo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega
naročila.
II.IZDELAVA PONUDBE
2.člen
Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku.
Ponudba se sestavi tako, da se vpiše zahtevane podatke v obrazce-priloge, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije.
Ponudba mora vsebovati vse zahtevane dokumente, da se bo štela za popolno. Izjave se
predložijo na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali pa ponudniki sami izdelajo obrazec, ki
vsebinsko in pomensko povsem ustreza obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Pripisi in dodatni pogoji se ne upoštevajo. Prav tako se ne upošteva izjava, ki vsebinsko in pomensko
ne ustreza obrazcem izjav iz te razpisne dokumentacije.
Vse priloge morajo biti izpolnjene, podpisane s strani odgovorne osebe in žigosane.
Dokazila oziroma vsi dokumenti naj bi bili vloženi v ločenih ovitkih in zloženi po vrstnem redu, kot so
zahtevani v nadaljevanju tega navodila. Na vsakem ovitku naj bi bil naveden naziv dokumenta oz.ime
zahtevanega dokazila.
Vsa dokazila oziroma dokumenti naj bi bili zvezani z vrvico in zapečateni tako, da posameznih listov
oziroma prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov.
Ovitki naj bi bili takšni, da omogočajo pregled dokumentacije, tudi če dokument sestoji iz več listov
(omogočanje listanja).
3.člen
Kdaj je ponudba popolna določa zakon o javnem naročanju. Popolna ponudba je ponudba, ki je
pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. Definicije posameznih izrazov prav
tako določa zakon.
Za popolnost ponudbe je potrebno predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po naslednjem
vrstnem redu:
1.ponudba (OBR-3) in podatki o gospodarskem subjektu (OBR-3/1)
2. izjava o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila (OBR-4) in
izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-4/1),
3.Dokumentacija iz 9.člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
4.Dokumentacija iz 12.člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe,
5.predračun s prilogami (OBR- 11),
6.parafiran osnutek pogodbe (OBR-12),
V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je ponudba formalno nepopolna, bo
dopustil dopolnitev take ponudbe s tem, da bo ponudnika pozval na dopolnitev. Če pozvani ponudnik
v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo izločil.
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Ob tem naročnik opozarja, da v skladu z določili ZJN-2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi spreminjal
svoje cene in ne sme dopustiti dopolnitve ponudbe v delu, ki je vezan na merila 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 bo naročnik prejel v postopku predmetnega javnega naročila. Ob tem bo naročnik
upošteval ustaljeno prakso Državne revizijske komisije.
4.člen
Enakovredno veljajo kopije zahtevanih potrdil in izpiskov razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.
1.Ponudba
V listini »Ponudba« morajo biti navedeni vsi zahtevanimi podatki, pri čemer morajo biti izpolnjene
naslednje zahteve:
 Pri skupni ponudbi se kot ponudnika navede vse partnerje
 Ponudbena cena mora biti navedena v valuti EUR, brez in skupaj z davkom na
dodano vrednost (DDV)
 Ponudbena cena mora vključevati vse stroške in dajatve povezane z izvedbo
naročila
 Popust, če je ponujen, mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno
predračunsko vrednost
 Ponudba mora veljati za celotno naročilo
 Ponudba mora veljati vsaj 120 dni po roku za oddajo ponudb
 Ponudbeni rok za izvedbo naročila ne sme presegati razpisanega
 Pri skupni ponudbi se podpišejo vsi partnerji
2.Podatki o gospodarskem subjektu
Gospodarski subjekt v ponudbi lahko nastopa kot samostojni ponudnik (celoten posel prevzema sam,
brez podizvajalcev), kot ponudnik (glavni izvajalec), kot vodilni partner v skupni ponudbi, kot partner v
skupni ponudbi, kot podizvajalec.
Podatke izpolni vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in prevzema določen posel. Če v
ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov, vsak poleg osebnih podatkov navede še vrsto (delovno
področje iz specifikacije naročila oziroma popisa del) in vrednost posla (z DDV), ki ga prevzema v
ponudbi. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt se šteje, da celoten posel (vsa dela)
prevzema sam, kot samostojni ponudnik.
3.Dokazila o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi mora za prevzeti posel predložiti dokazila o
izpolnjevanju osnovnih in ekonomsko-finančnih pogojev ter pogojev glede referenc, ponudnik pa mora
predložiti še dokazila o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih. Tehnične in kadrovske
zmogljivosti lahko zagotovi katerikoli gospodarski subjekt sam, ali skupaj z drugimi, ki nastopajo v
ponudbi.
Dokazila se zloži po vrsti kot si slede pogoji za priznanje sposobnosti, in sicer najprej za ponudnika
oziroma vodilnega partnerja, nato za partnerje in podizvajalce.
4.Predračun
Cene v predračunu se navede brez DDV in z DDV ter v valuti EUR.
Popis del s količinami, izpolnjen s ponudnikovimi cenami je sestavni del predračuna. V ponudbi se
predloži v papirni in v elektronski obliki (na CD). Ponudnik predloži tudi terminski plan.
5.Garancija za resnost ponudbe
Predloženi morata biti bianko menica v izvirniku ter "menična izjava", skladna z obrazcem iz te
razpisne dokumentacije. Menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik izdajatelja
(direktor). Poleg podpisa se navede naziv izdajatelja (ponudnika) ter ime, priimek in funkcijo
podpisnika. Zahtevana višina finančnega zavarovanja za resnost ponudbe je 20.000,00 EUR,
možnost unovčenja menice pa najmanj 120 dni po roku za odpiranje ponudb. K izvirniku menice in
menične izjave se v ponudbo priloži še njuni kopiji.
III.NAČIN POJASNJEVANJA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
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5.člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije se sme zahtevati izključno v pisni obliki preko portala
javnih naročil. Informacije, kot na primer: kraj oddaje ponudbe in podobno, pa se lahko dobijo
telefonsko.
Pojasnila na pisna vprašanja bodo podana izključno na ali preko Portala javnih naročil, pisno pa bodo
posredovana v primeru, če bo naročnik razpolagal s podatki o ponudnikih oz. gospodarskih subjektih,
ki bodo prevzeli razpisno dokumentacijo .
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.
Odgovori oziroma pojasnila bodo posredovana na ali preko Portala javnih naročil najpozneje 6 (šest)
dni pred iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo prejeta vsaj dva
delovna dneva prej.
Naročnik ne odgovarja, če je pojasnila oziroma odgovore podal na ali preko Portala javnih naročil
pravočasno, pa se ponudnik oz.gospodarski subjekt z njimi ni seznanil. Spremljanje Portala javnih
naročil je v celoti obveznost in odgovornost ponudnika.
Sestanka s ponudniki ne bo.
Razpisna dokumentacija s popisi del je na voljo na spletni strani naročnika http://www.zagorje.si .
6.člen
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik spremeni ali dopolni razpisno dokumentacijo.
Vsaka sprememba ali dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo objavljena na način,
kot je bil objavljen razpis.
Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo 6 (šest) dni ali manj pred rokom,
določenim za oddajo ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb ustrezno podaljšal rok za
predložitev ponudb. Podaljšanje roka bo objavljeno na način, kot je bil objavljen razpis.
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na
nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanja roka za oddajo ponudb.

IV.PREDLOŽITEV PONUDBE, UMIK ALI SPREMEMBA PONUDBE; ODPIRANJE PONUDB
7.člen
1. Ponudbo se predloži v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti,
da je zaprt tako kot je bil predan. Ovojnica mora biti naslovljena in opremljena skladno s
predlogo (etiketo) iz razpisne dokumentacije.
Naročniku (vložišče) mora biti vročena (osebno ali po pošti) do izteka roka (datum in ura) določenega
v objavi o javnem naročilu, sicer šteje za nepravočasno. Vložišče naročnika na ovojnici označi datum
in točen čas prevzema ponudbe.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo predložene v roku, navedenem v objavi o javnem naročilu in
bodo pravilno označene. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe se neodprte vrnejo
pošiljatelju.
2. Ponudnik lahko do izteka roka oddaje ponudbe ponudbo umakne, spremeni ali dopolni.
Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi v
spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE ! «.
Ponudbe ni mogoče dopolniti, umakniti ali spremeniti po poteku roka za oddajo ponudb, razen v
primeru formalno nepopolne ponudbe, kot je to povedano v 3.členu tega navodila.
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8.člen
Odpiranje ponudb je javno, na kraju in ob času, določenem v objavi in v povabilu k oddaji ponudb.
Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja. Nepravočasne ponudbe se neodprte vrne pošiljateljem.
Na odpiranju ponudb se objavi in v zapisnik zapiše glavne podatke iz vsake ponudbe (naziv ali šifra
ponudnika, ponudbena cena z morebitnimi popusti). V zapisnik se zapiše tudi ugotovitve ali pripombe
pooblaščenih predstavnikov ponudnikov glede ponudb in postopka odpiranja. Iz ponudb se vzame
izvirnik garancije za resnost ponudbe. Zapisnik podpišejo prisotni pooblaščeni predstavniki
ponudnikov in člani strokovne komisije.
Kopija zapisnika o javnem odpiranju ponudb se prisotnim pooblaščenim predstavnikom ponudnikov
izroči takoj po končanem odpiranju, ponudnikom, ki niso prisotni na odpiranju pa pošlje po pošti
najkasneje v treh delovnih dneh po odpiranju.
V.UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI
9.člen
Ponudnik mora zagotoviti, da so izpolnjeni vsi pogoji za priznanje sposobnosti.
Vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (ponudnik, partner, podizvajalec) mora glede na
posel, ki ga prevzema v ponudbi, izpolnjevati osnovne in ekonomsko finančne pogoje ter pogoje
glede referenc in solidnosti.
Pogoji za priznanje sposobnosti so:
A. Osnovna sposobnost:
1. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur.list RS,
št.63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnin
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti, pranje denarja.
2. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1.člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
dejanj iz zgoraj navedene 1. in 2.točke tega člena. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne
izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
3. Proti gospodarskemu subjektu, ki nastopa v ponudbi, ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek; drug postopek, katerega posledica ali namen
je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; da poslovanja iz kakih drugih razlogov ne upravlja
sodišče; da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju: da ni bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima
sedež.
4. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in ni storil velike strokovne napake s področja
predmeta javnega naročila.
5. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
6. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
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7. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa
pridobi podatke iz uradnih evidenc za osebe, pooblaščene za zastopanje.
8. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, se v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika
za izvedbo javnega naročila;
in naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil ter bo, če bo naročnik
zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila oziroma listine, ki se nanašajo na
vse navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali
nosilcev javnih pooblastil.
Dokazila pod točko A : pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4 , 5 , 6 , 7 in 8 se predloži izjavi (OBR-4 in
OBR-4/1).
B. Poklicna sposobnost:
9. Gospodarski subjekt ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register .
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima gospodarski subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta.
10. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazila pod točko B : pod zaporedno številko 9 in 10, se predloži izjavo (OBR-4).
Naročnik bo v primeru utemeljenega dvoma v podani izjavi OBR-4 in OBR-4/1, sam pridobil
potrdila o podatkih, ki se nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil oziroma bo pozval
ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o
priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah prej naštetih organov. Če pozvani
ponudnik v postavljenem roku ne bo izročil zahtevanih potrdil, bo naročnik njegovo ponudbo izločil.
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
11. Gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov. Potrdilo je lahko v kopiji.
D. Tehnična in kadrovska sposobnost ter solidnost:
12. Ponudnik zagotavlja ustrezne tehnične zmogljivosti (mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo
celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami naročnika, pravili stroke ter določili
predpisov in standardov s področja predmeta naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za izvedbo naročila (OBR-5).
13. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila
uspešno izvedel najmanj pet istovrstnih in vsaj 70% toliko vrednih poslov, kot ga prevzema v ponudbi
Dokazilo: podatki o referenčnem delu (OBR-6)
Opombe:Istovrsten posel pomeni tista dela iz popisa del, ki jih gospodarski subjekt prevzema v
ponudbi. Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivih

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

količinah, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Vrednost posla pomeni vrednost skupaj z
DDV.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z
investitorjem ali delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega
dela, oziroma navedbe preveri neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu.
14. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi zagotavlja odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje
naslednje zahteve:
-strokovna izobrazba s področja gradbeništva,
-strokovni izpit za odgovornega vodjo del gradbene stroke (skladen z Zakonom o graditvi objektov),
-v zadnjih desetih letih pred objavo tega naročila odgovorni vodja del pri najmanj enem istovrstnem ali
vsaj 70% toliko vrednem poslu, kot je ponudbena cena (z DDV) za to naročilo.
Dokazilo: podatki o kadrovskih zmogljivostih –OBR-7
Opombe:Istovrsten posel pomeni dela iz popisa del za to naročilo.. Iz opisa referenčnega dela mora
biti razvidno, da gre za istovrsten posel, kot je to naročilo.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o opravljenem strokovnem
izpitu in referenčnem delu.
15. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi ima zavarovano odgovornost po 33.členu ZGO-1.
Dokazilo: dokument o zavarovanju odgovornosti po 33.členu ZGO-1 oziroma izjava o sklenitvi
tovrstnega zavarovanja .
16. Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, ni na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami,
ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance.
Gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi je v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila pravočasno
izpolnil pogodbene in druge zapadle obveznosti do naročnika.
Zoper gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi s strani naročnika v zadnjem letu dni pred objavo
tega naročila ni bila unovčena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali garancija za
odpravo napak v garancijskem roku.
V ponudbah za naročnika v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila ni bilo dokumentov, izjav ali
drugih navedb gospodarskega subjekta, ki nastopa v ponudbi, za katere se je dokazano izkazalo, da
so neresnične ali zavajajoče.
Pri izvedbah istovrstnih naročil v zadnjem letu dni pred objavo tega naročila gospodarskemu subjektu,
ki nastopa v ponudbi ni bila na katerikoli način dokazana huda strokovna napaka (na primer:
nestrokovna izvedba, slabša kvaliteta od dogovorjene, …).
Opomba: Izpolnjevanje pogojev iz te točke preverja naročnik v lastnih evidencah oziroma dokumentih
o dosedanjih izvedbah javnih naročil, razen iz 1.odstavka te točke, kjer zahtevan pogoj naročnik
preveri na spletni strani Ministrstva za finance.
10.člen
Ponudniki predložijo izjave na obrazcih iz razpisne dokumentacije ali pa sami izdelajo obrazec, ki
vsebinsko in pomensko povsem ustreza obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Prav tako se ne upošteva izjava, ki vsebinsko in
pomensko ne ustreza obrazcem izjav iz te razpisne dokumentacije.
Vse priloge morajo biti s strani ponudnika v celoti izpolnjene, podpisane s strani odgovorne osebe in
žigosane. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in
ustrezati vsebini originala.
VI. VREDNOST PONUDBE IN MERILA ZA IZBOR
11.člen
Ponudbeno vrednost mora ponudnik v celoti podati v evrih . Ponudbeno ceno mora ponudnik podati
po popisih del in za celotna razpisana dela.
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V ponudbeni ceni morajo biti vkalkulirani vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški
pripravljalnih in pomožnih del,vključno s pripravo delovišča in obratovalnimi stroški delovišča ter
stroški čiščenj, stroški dela, režijski stroški, amortizacija, zagotovitev potrebne tehnične opreme,
orodja, strojev, naprav in vse ostale elemente, ki so razvidni iz popisa del in vplivajo na izračun cene.
V ceno morajo biti zajeti tudi vsi morebitni stroški,ki so vezani na izpolnitev pogojev posameznih
soglasodajalcev pri izvedbi gradnje, vsi morebitni popusti, davek na dodano vrednost in drugi stroški,
ki morebiti še izhajajo iz te razpisne dokumentacije.
V kolikor pri posamezni postavki v popisu del ponudnik ne bo vpisal cene, bo naročnik štel, da je cena
zajeta v kateri od drugih postavk in ne bo dovolil dopolnitve ponudbe v tem smislu. Zaradi navedenega
tudi kasneje, tekom izvajanja javnega naročila, ne bo pristal na povišanje v ponudbi ponujenih cen.
Vse morebitne popuste mora ponudnik upoštevati že v posameznih postavkah.
V primeru, da bi naročnik pri pregledu ponudb ugotovil računske napake (izključno seštevanje,
množenje, deljenje), pri čemer šteje, da gre za formalno nepopolno ponudbo, bo ponudnik, pri
katerem bo ugotovljena v ponudbi računska napaka pisno pozvan k podaji soglasja za popravo
računske napake. V kolikor ponudnik v postavljenem roku ne bo podal pisnega soglasja za popravo
računske napake, bo naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil kot nepravilno. Poprava računske
napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 v 78.členu.
Če bodo v ponudbi ponujene neobičajno nizke cene, bo naročnik od ponudnika zahteval podrobnejšo
pisno obrazložitev o sestavinah cen v ponudbi. V primeru, da ponudnik, ki bi ga naročnik pozval k
podrobnejši pisni obrazložitvi ponujenih cen, obrazložitve ne bo posredoval v postavljenem roku, bo
naročnik ponudbo takega ponudnika zavrnil.
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo NAJNIŽJE CENE. Za naročnika
pomeni »najnižja cena« najnižjo skupno končno ponudbeno vrednost za celoten razpisan
obseg del z vključenim davkom na dodano vrednost.

VII.ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE, DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI IN
ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
12.člen
Ponudnik mora predložiti:
1.Ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli parner) mora kot garancijo za resnost ponudbe
predložiti bianko MENICO Z MENIČNO IZJAVO s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
(OBR-8) v višini 20.000,00 EUR .Menica z menično izjavo za resnost ponudbe mora veljati 120 dni po
datumu, ki je določen za odpiranje ponudb.
Naročnik bo vnovčil menico za resnost ponudbe:
-če bo ponudnik umaknil ponudbo po zaključenem roku za oddajo ponudb,
-če v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi oziroma svojih
navedb ne dokaže,
-ne soglaša z odpravo napak v ponudbi,
-če izbrani ponudnik v določenem roku ne bo podpisal pogodbe ali ne bo predložil zahtevane bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Menična izjava je sestavni del te razpisne dokumentacije.
Priloženi OBR-8- ponudnik v celoti izpolni, datira, žigosa in podpiše. Če izdela svoj obrazec menične
izjave, mora le-ta vsebinsko v celoti ustrezati prilogi-obrazcu iz te razpisne dokumentacije.
Menice z menično izjavo bodo po zaključku postopka predmetnega javnega naročila neizbranim
ponudnikom vrnjene.
K izvirniku menice in menične izjave se v ponudbo priloži še njuni kopiji.
2.Izjavo banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti OBR-9.
Ponudnik mora predložiti izjavo banke (OBR-9), da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, predložil naročniku najkasneje v roku 15 dni od datuma pričetka del, bančno garancijo za
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dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti z DDV. Izdana bančna
garancija mora vsebovati vse bistvene elemente iz vzorca, ki je priloga izjave OBR-9 in bo veljala v
skladu s pogodbenimi določili še 90 dni po preteku roka za dokončanje del.
Izjava mora biti nepreklicna in brezpogojna ter vsebovati bistvene elemente iz priloženega OBR-9,
lahko pa (in tudi zaželjeno je), da banka priloženo izjavo OBR-9 samo izpolni in potrdi. Kot
neustrezna se bo štela izjava,ki ne bo vsebovala vseh elementov iz OBR-9 in ki ne bo povsem
brezpogojna-torej bo vsebovala termine oz besedne zveze kot so npr.«v skladu s poslovno
politiko banke«, »v skladu s pravili banke«,«po predložitvi ustreznih dokumentov« in podobno.
Naročnik bo ponudnika, ki bo predložil takšno izjavo, izločil.
Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik vnovči, če izvajalec svojih obveznosti do
naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali če odstopi od
pogodbe. Garancijo se lahko vnovči tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če
opravljeno delo tudi delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam in za kritje izvajalčevih zapadlih
obveznosti do podizvajalcev za opravljena dela pri tem naročilu kot tudi za poplačilo naročnikovega
primanjkljaja sredstev v okviru predvidenih sredstev sofinanciranja EU, nastalega po izvajalčevi krivdi,
kot izhaja iz pogodbe.
3. Izjavo banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku OBR-10.
Ponudnik mora predložiti izjavo banke (OBR-10), da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši
ponudnik, predložil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10%
končne obračunske vrednosti. Izdana bančna garancija bo vsebovala vse bistvene elemente iz
vzorca, ki je priloga izjave OBR-10 in bo veljala še do vključno 30 dni dalj kot velja splošni garancijski
rok, določen v pogodbi.
Izjava mora biti nepreklicna in brezpogojna ter vsebovati bistvene elemente iz priloženega vzorca
OBR-10, lahko pa (in tudi zaželjeno je), da banka priloženo izjavo OBR-10 samo izpolni in potrdi. Kot
neustrezna se bo štela izjava, ki ne bo vsebovala vseh elementov iz OBR-10 in ki ne bo povsem
brezpogojna-torej bo vsebovala termine oz besedne zveze kot so npr.«v skladu s poslovno
politiko banke«, »v skladu s pravili banke«,«po predložitvi ustreznih dokumentov« in podobno.
Naročnik bo ponudnika, ki bo predložil takšno izjavo, izločil.
Garancijo mora izvajalec izročiti naročniku ob uspešno opravljenem tehničnem pregledu in
dokončnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika . Šteje se, da dokončen prevzem izvršenih del s
strani naročnika ni opravljen brez predložitve navedene bančne garancije.
VIII. OSTALE DOLOČBE
13.člen
Predračun, terminski plan in popisi del
Ponudnik mora predložiti predračun OBR-11 in terminski plan napredovanja del.
Terminski plan napredovanja del mora upoštevati pričetek del v prvi polovici meseca junija
2010 in dokončanje vseh del najkasneje do dne 15.09.2010.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izpolnjene in podpisane popise del v papirni obliki in v
elektronski obliki (CD).
14.člen
Osnutek pogodbe
Ponudnik mora priložiti ponudbeni dokumentaciji izpolnjen in podpisan osnutek pogodbe (OBR-12)
iz razpisne dokumentacije.
15.člen
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Plačilni pogoji
Naročnik bo dejansko izvršena dela plačal izvajalcu na osnovi izstavljene situacije-računa. Plačilni rok
je 30 dni in prične teči naslednji dan po prejemu nesporne situacije-računa.
16.člen
Veljavnost ponudbe
Ponudba mora veljati še najmanj 120 dni po odpiranju ponudb, v primeru krajšega roka veljavnosti
ponudbe, se ponudba izloči.
Variantne ponudbe niso sprejemljive. Vsako spreminjanje popisa bo naročnik smatral za variantno
ponudbo, zato bo taka ponudba izločena.
IX. KONČNE DOLOČBE
17.člen
Pogodbo o sklenitvi posla mora izbrani ponudnik podpisati najkasneje v 8 dneh po pravnomočnosti
obvestila o izbiri.Če se ponudnik ne odzove v tem roku se šteje, da je odstopil od ponudbe in podpisa
pogodbe.Naročnik bo v tem primeru vnovčil menico za resnost ponudbe, ne glede na razloge za
odstop od ponudbe.
Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi partnerji).
18.člen
Ponudnik naj podatke, za katere zakon določa, da sodijo pod zaupne ali poslovno skrivnost označi s
klavzulo »zaupno« ali »poslovna skrivnost« in parafo osebe, ki je podpisnik ponudbe. Če naj bo
zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo,
v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »zaupno« ali »poslovna skrivnost« in parafa osebe, ki je
podpisnik ponudbe.
Ponudnike velja opozoriti, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost ne sodijo podatki, s katerimi
se dokazuje izpolnjevanje pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.
Dokumenti, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo
uporabljeni samo za namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo
vključene v razpisni postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih
podatkov. Ti podatki ne bodo javno objavljeni.
V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem,
bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori
tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše klavzulo »preklic«, vpiše datum in se podpiše. Če
ponudnik v postavljenem roku ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne.
19.člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj,ki bi vnaprej določila izbiro
določene ponudbe.
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru prekinitve postopka ali zavrnitve vseh ponudb ne sme nobena stran pričenjati in izvajati
postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije.
20.člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja soglasja
določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
21.člen
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Ponudnik, ki ne bo izbran, bo lahko skladno s 79.členom ZJN-2 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev
odločitve o oddaji naročila. Obrazložena zahteva se lahko vloži v 5 dneh od dneva prejema odločitve
naročnika.
Ponudniki lahko vložijo obrazložen zahtevek za revizijo postopka javnega naročila v katerikoli fazi
postopka oziroma najkasneje v roku 10 dni od dneva prejema obvestila o oddaji naročila, skladno z
Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.list RS, št.94/07-UPB5). V primeru, da vložijo
zahtevek za revizijo osebe, ki so ali nameravajo predložiti skupno ponudbo, lahko zahtevek za revizijo
vložijo le vse osebe skupaj. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo za revizijo pri naročniku, s kopijo
zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila,
gospodarske javne službe in koncesije. Zahtevek za revizijo se vloži po pošti priporočeno s
povratnico. Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 5.000,00 EUR
na račun Ministrstva za finance, št.01100-1000358802.
22.člen
V skladu z 2.odstavkom 80.člena ZJN-2 ima naročnik pravico kadarkoli prekiniti postopek javnega
naročila.
Naročnik si pridržuje pravico odločitve o sprejemu ponudbe in ni dolžan sprejeti ponudbo, ki vsebuje
najnižjo ceno ali katerokoli drugo ponudbo.
Naročnik si pridržuje pravico, da odda le del razpisanih del, vkolikor za celoten obseg razpisanih del
ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev.
Izvajalec se z oddajo ponudbe izrecno strinja, da v primeru zmanjšanja obsega del ni upravičen do
kakršnihkoli nadomestil in se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom iz tega naslova.
Ponudniki se udeležujejo razpisa na lastne stroške in ob lastnem tveganju.Naročnik ne odgovarja za
škodo, ki bi kateremu koli ponudnika nastala zaradi ne sklenitve pogodbe.
Naročnik sme kadarkoli prekiniti postopek javnega naročanja v katerikoli fazi postopka, brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila
nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve pogodbe.
Naročnik lahko skladno s 3.odstavkom 80.člena ZJN-2 zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj pisno
obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti vse
ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek. Naročnik je dolžan o tem obvestiti tudi svoj
nadzorni organ ter odločitev posredovati v objavo na Portal javnih naročil.
X.ZAKLJUČEK
Pričakujemo, da bomo prejeli zadostno število ponudb, na podlagi katerih bomo izbrali
najugodnejšega ponudnika, s katerim bomo sklenili ustrezno pogodbo in mu zaupali uspešno izvedbo
razpisanih del.
Zahvaljujemo se vam za izkazan interes in za zaupanje za dobro in uspešno poslovno sodelovanje, ki
ste ga izkazali s sodelovanjem na javnem naročilu. Z željo, da bo vaša ponudba izpolnjevala
zahtevane razpisne pogoje, vas lepo pozdravljamo.
Zagorje ob Savi,dne 30.03.2010
ŽUPAN
MATJAŽ ŠVAGAN
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OBR-3

P O N U D B A št.__________
Predmet naročila: REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE
Naročnik: OBČINA ZAGORJE OB SAVI, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi
Ponudnik: …………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………….
1.Ponudbena cena

predračunska vrednost (brez DDV):
Na predračunsko vrednost dajemo

EUR

% popusta.

ponudbena cena (brez DDV):

EUR

DDV:

EUR

ponudbena cena (skupaj z DDV):

EUR

(če ni popusta je enaka predračunski)

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.
2.Ponudba velja za celotno naročilo.
3.Ponudba velja 120 dni po roku za oddajo ponudb.
4.Naročilo se obvezujemo izvesti do _________ .
5.Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.
6.Morebitni komercialni popust se navede v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko
vrednost.

Datum:
Kraj:

ponudnik
žig
(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-3/1

PODATKI O GOSPODARSKEM SUBJEKTU:

V ponudbi nastopamo kot :…………………………………………………………….
(samostojni) ponudnik, (vodilni) partner, podizvajalec

Osebni podatki:
Firma / ime
Naslov
Zakoniti zastopnik oziroma oseba
pooblaščena za podpis pogodbe
Matična številka
Identifikacijska številka za DDV
Številka transakcijskega računa
Telefon
Fax
E-pošta
Podatki o prevzetem poslu:
(navedejo se le, kadar v ponudbi nastopa več gospodarskih subjektov)

Prevzeta delovna področja iz
popisa del:

Vrednost posla (EUR):
Vrednost posla izražena v %
ponudbene cene
gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-4

IZJAVA

o izpolnjevanju osnovnih pogojev iz 9. člena A. in B, točke 01.do 10., Navodil
za izdelavo ponudbe
Izjavljamo,
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje
daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti;
pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe, pooblaščene za zastopanje.
2. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v
smislu 1.člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti. Za tovrstna dejanja niso
bile obsojene tudi osebe, pooblaščene za zastopanje.
3. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
našega poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo
v katerem koli podobnem položaju in da ni bil proti nam uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež.
4. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim
poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega
naročila.
5. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili
davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
7. Da soglašamo, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih evidenc za
osebe, pooblaščene za zastopanje.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A.Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS, enota v _______________, številka
____________________.
B.Za
opravljanje
dejavnosti,
ki
je
predmet
naročila
smo
na
podlagi
Zakona___________________________________________________________pridobili
ustrezno
dovoljenje, številka _______________________ izdano pri _____ dne ________________.
Smo člani naslednje organizacije: _______________________________________.
(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne
organizacije-zbornice, združenja itd..).
C.Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko
dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Davčnem uradu.
(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, izpolnite
točko C.)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-4 (nadaljevanje)

S podpisom te izjave tudi potrjujemo:





da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila;
da naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge izjave v
ponudbi, iz uradnih evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih
pooblastil,
da bomo, če bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili tudi vsa ustrezna
potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno ali na druge izjave v ponudbi in se ne vodijo v
uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični ter ustrezajo dejanskemu stanju.
Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. potrjena
pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi kjer ima gospodarski
subjekt svoj sedež).

Kraj in datum:_____________

gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR- 4/1

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Dovoljujemo naročniku Občini Zagorje ob Savi, Cesta 9.avgusta 5, 1410
Zagorje ob Savi, da lahko za namene javnega naročila:
REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE
pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so
pooblaščene za zastopanje:
1.Ime in priimek:___________________
Ime in priimek:___________________
2.Ime in priimek:___________________
funkcija:_________________________
Podpis: _________________________
3.Ime in priimek:___________________
funkcija:_________________________
Podpis: _________________________

Kraj in datum:_____________
gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST
(9.člen Navodil ponudnikom tč.C.11. )
Za tem listom gospodarski subjekt vloži zahtevane listine:
-iz tč. C.11. : potrdilo pristojne poslovne banke, ki vodi poslovni račun gospodarskega
subjekta, da le-ta v preteklih šestih mesecih ni bil blokiran.
Če ima gospodarski subjekt odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot
ima računov. Potrdilo je lahko v kopiji.

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-5

IZJAVA O ZAGOTOVLJENIH TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH ZA
IZVEDBO NAROČILA

Izjavljamo, da bomo zagotovili vse potrebne tehnične zmogljivosti
(mehanizacijo in opremo) za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v
predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili
stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

.
ponudnik
žig

(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-6

PODATKI O REFERENČNEM DELU
Gospodarski subjekt:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnem
delu resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila o
uspešni izvedbi navedenega referenčnega dela.

Naslov:
Investitor:
Izvajalci:
Datum izvedbe:
Kraj izvedbe:
EUR
Vrednost:

(vrednost celotnega posla)

EUR
(delež gospodarskega subjekta, ki
nastopa v ponudbi)

Opis posla, ki ga
je pri tem
referenčnem delu
opravil in
obračunal
gospodarski
subjekt, ki
nastopa v
ponudbi:

gospodarski subjekt
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-7
PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Ime in priimek:
Strokovna izobrazba:
Funkcija:
(odgovorni vodja del, gradbišča, ...)
Datum in številka potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za navedeno funkcijo:
datum:
številka potrdila:

Referenčni posli za navedeno funkcijo:
Predmet

Vrednost
posla

Leto
izvedbe

Opis del

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi
poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

ponudnik
žig

(ime in priimek pooblaščene osebe)
(podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI (9.člen Navodil ponudnikom, tč.D.15.)

Za tem listom ponudnik vloži dokazilo-fotokopijo zavarovalne police, da ima
zavarovano svojo odgovornost za škodo,ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim
osebam v zvezi z opravljanjem njihove dejavnosti (33.člen ZGO-1).

(Naročnik dopušča,da namesto dokazila o sklenjenem zavarovanju, ponudnik
priloži lastno izjavo o sklenjenem tovrstnem zavarovanju)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-8

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in
unovčenje menice
Naročniku, Občini Zagorje ob Savi, Cesta 9.avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, kot garancijo za
resnost naše ponudbe za pridobitev javnega naročila
REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE
izročamo bianko lastno menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
menice.
Naročnika, Občino Zagorje ob Savi, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z
zneskom v višini 20.000,00 EUR
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:
- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb
- ne predložimo zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku,
oziroma svojih navedb ne dokažemo
- ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi
- ne sklenemo pogodbe v določenem roku
- po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti

Menica je unovčljiva pri:
domiciliat (naziv in naslov banke ali drugega plačnika)
Menico se lahko unovči najkasneje 120 dni po roku za odpiranje ponudb, to je
do vključno:

08.09.2010
(datum)

Kraj:
Datum:

Izdajatelj menice:
(ponudnik)
(ime in priimek zakonitega zastopnika)
(funkcija)
(podpis)

Priloga: bianko menica

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

OBR-9

NAZIV BANKE:_________________
SEDEŽ BANKE_________________
KRAJ IN DATUM:_______________

PONUDNIK:____________________
____________________
____________________

IZJAVA O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju:naročnik garancije), s katero nas je
seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem
postopku za izvedbo gradnje:
REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE,
IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil brezpogojno in nepreklicno
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % ponudbene
vrednosti z DDV in z veljavnostjo še 90 dni po preteku roka za dokončanje
pogodbenih del ter bo garancijo v navedeni višini predložil naročniku najkasneje v
roku 15 dni od datuma pričetka del. Izdana bančna garancija bo vsebovala vse
bistvene elemente iz vzorca, ki je priloga te izjave.

BANKA:
(žig in podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Vzorec k OBR-9
BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke (garant):
Kraj in datum:
Upravičenec:

OBČINA ZAGORJE OB SAVI, C. 9. avgusta,
1410 Zagorje ob Savi kot pogodbeni naročnik

Garancijska št.: _________
V skladu s pogodbo št. ___________________, z dne _______________, sklenjeno med naročnikom
Občino Zagorje ob Savi in izvajalcem _______________________
za naročilo REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE,
v vrednosti ________________€ z DDV, je izvajalec dolžan dela opraviti v roku, v količini in kvaliteti,
opredeljenih v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo izvajalec svojo
pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, v nasprotnem primeru bomo v 15
dneh po prejemu vašega prvega pisnega poziva brez pogojno plačali znesek 10 % od celotne
ponudbene vrednosti z DDV oziroma ___________€ , če dela ne bodo opravljena v roku, kvaliteti ali
količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveznost velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljeno delo tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam ali če izvajalec odstopi od pogodbe ali za poplačilo
potrjenih izvajalčevih zapadlih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov kot tudi za poplačilo
naročnikovega primanjkljaja sredstev v okviru predvidenih sredstev sofinanciranja EU, nastalega po
izvajalčevi krivdi, kot izhaja iz pogodbe.
Ta garancija velja še 90 dni po preteku roka za dokončanje pogodbenih del. Po preteku navedenega
roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glade na to, ali je garancija
vrnjena. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik garancije na podlagi soglasja upravičenca,
lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene veljavnosti.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.
Banka (garant)
(žig in podpis)

POJASNILO: Ponudnik je dolžan ponudbi priložiti izjavo banke OBR-9, v kateri bo razvidno, da bo
banka nepreklicno izdala ponudniku v kolikor bo izbran, brezpogojno bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti. Samo garancijo mora izbrani ponudnik, s katerim bo podpisana
pogodba, predložiti naročniku najkasneje v roku 15 dni od datuma pričetka del.
Predložena garancija bo morala vsebovati vse bistvene elemente iz tega obrazca-vzorca, sicer jo bo
naročnik štel kot neustrezno. Tega obrazca ponudnik oziroma banka torej še ne izpolnjuje.

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
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OBR-10
NAZIV BANKE:_________________
SEDEŽ BANKE:_________________
KRAJ IN DATUM:_______________

PONUDNIK:_____________________
_____________________
_____________________

IZJAVA O IZDAJI BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO
NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju:naročnik garancije),s katero nas je
seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za izbiro izvajalca po odprtem
postopku za izvedbo gradnje: REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVOVRHE,

IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil brezpogojno in nepreklicno
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v skupni višini 10 % končne
obračunske vrednosti z DDV in z veljavnostjo do vključno 30 dni dalj, kot znaša
splošni garancijski rok iz pogodbe ter bo garancijo v navedeni višini predložil
naročniku ob uspešnem tehničnem pregledu in dokončnem prevzemu izvršenih del s
strani naročnika . Izdana bančna garancija bo vsebovala vse bistvene elemente iz
vzorca, ki je priloga te izjave.
BANKA:
(žig in podpis)

OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9. avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi

Vzorec k OBR-10
BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke garant):
Kraj in datum:
Upravičenec:

OBČINA ZAGORJE OB SAVI, C. 9. avgusta,
1410 Zagorje ob Savi kot pogodbeni naročnik

Garancijska št.:
V skladu s pogodbo št. ________________ z dne _______________, sklenjeno med naročnikom
Občino Zagorje ob Savi in izvajalcem ____________________________________________
za naročilo: REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE
v vrednosti ___________________€ z DDV, je izvajalec del dolžan ob uspešno izvedenem tehničnem
pregledu in dokončnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, v garancijskem roku zagotoviti
odpravo napak, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave OBR-10.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega
prvega pisnega poziva in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca izplačali znesek 10 % od končne
obračunske vrednosti z DDV oziroma ____________ €, če izvajalec v garancijskem roku oziroma v
roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Ta garancija velja do vključno 30 dni dalj, kot znaša splošni garancijski rok v pogodbi. Po poteku tega
roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatsko ugasne, ne glede na to ali je bila garancija
vrnjena, lahko pa se rok veljavnosti garancije podaljša.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Banka
(žig in podpis)

POJASNILO: Ponudnik je dolžan ponudbi priložiti izjavo banke (OBR-10), v kateri bo razvidno, da bo
banka nepreklicno izdala ponudniku v kolikor bo izbran, brezpogojno bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku. Samo garancijo mora izbrani ponudnik, s katerim bo podpisana pogodba,
predložiti naročniku ob uspešnem tehničnem pregledu in dokončnem prevzemu izvršenih del s strani
naročnika . Brez predložene garancije se šteje, da dokončen prevzem izvršenih del ni opravljen.
Predložena garancija bo morala vsebovati vse bistvene elemente iz tega obrazca-vzorca, sicer jo bo
naročnik štel kot neustrezno. Tega obrazca ponudnik oziroma banka torej še ne izpolnjuje.
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ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek !

Prispetje ponudbe (izpolni
prejemnik) :
Datum:
Ura:
Zap.št.:
Podpis:

Pošiljatelj:
Naziv:
Naslov:

Javno naročilo:
REKONSTRUKCIJA LC
ZALOKA-JESENOVO-VRHE

številka:

žig

Prejemnik :
OBČINA ZAGORJE OB SAVI
Cesta 9.avgusta 5
1410 Zagorje ob Savi
(vložišče)

430-9/2010
NE ODPIRAJ - PONUDBA !

OPOMBA:
Spremembo ali umik ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se na etiketi v
spodnjo vrstico napiše »NE ODPIRAJ – SPREMEMBA (UMIK) PONUDBE ! «.
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OBR-11
PONUDNIK:___________________
__________________

PREDRAČUN štev.:__________
Za nalogo: REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE

REKAPITULACIJA IZ POPISOV,
KI SO SESTAVNI DEL RAZPISNE DOKUMENTACIJE
GRADBENA DELA:_____________________________ €
DDV______%=_____________________________€

SKUPAJ Z DDV:___________________________ €

Datum:__________________

ponudnik
žig

(ime in priimek pooblaščene
osebe)
(podpis)

Opomba:Za tem obrazcem vložiti izpolnjen popis del v pisni in elektronski obliki ter
terminski plan (skladno s 13.členom navodil ponudnikom).
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OBR-12
1.OBČINA ZAGORJE OB SAVI, C. 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, ki jo
zastopa župan Matjaž ŠVAGAN
(v nadaljnjem besedilu: NAROČNIK)
matična številka:5883890
davčna številka:25643444
transakcijski račun:01342-0100018358 pri UJP Ljubljana
in
2.………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
(v nadaljnjem besedilu: IZVAJALEC)
matična številka:
davčna številka:
transakcijski račun:

dogovorita in skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO št.__________-GP
1.člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:
REKONSTRUKCIJA LC ZALOKA-JESENOVO-VRHE.
Osnova je ponudba izvajalca, št. ……….. z dne ………………, ki je sestavni del te
pogodbe.
Izvajalec je bil izbran v skladu z določili Zakona o javnih naročilih (ZJN-2, Ur.l. RS
128/06 in ZJN-2A, Ur.l. RS št. 16/08, ) na javnem razpisu št. JN _____________ z
dne _______________ kot najugodnejši ponudnik. Postopek JN je vodil naročnik.
Dela se bodo izvajala v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1-UPB1,
Ur.l. RS, št. 102/04, 92/05, 93/05, 111/05, 120/06 in 126/07).
Poleg popisa del so sestavni deli pogodbe tudi:
- terminski plan napredovanja del,
- kompletna razpisna dokumentacija,
- ponudbena dokumentacija ponudnika,
- tehnična dokumentacija,
-knjiga obračunskih izmer in gradbena knjiga.
Vse te sestavine naročnik in izvajalec štejeta za bistveno sestavino te pogodbe.
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2.člen
Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.
(varianta: Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi
podizvajalci………………………………………………
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje:

naslednji

-

da bo svoje terjatve do naročnika odstopil v korist dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev
blaga, podizvajalcev in kooperantov do izvajalca del,

-

da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga,
podizvajalcem in kooperantom najmanj enake roke plačil, kot so določeni v tej
pogodbi,
da bo priznal ter obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in
kooperantom zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan
zamude pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za
dobavljeno blago dobaviteljev blaga oziroma za opravljene storitve
podizvajalcev in kooperantov).

-

3.člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela
izvajala, z možnostjo dostopa do objekta in priključitve na energetske vode.
Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako gradbišče kot tudi tehnična
dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu
zahtevku iz naslova nepredvidljivih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne
dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na
lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi
tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedbenih del,
funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.
Ta obveznost oziroma odgovornost izvajalca se presoja v okviru njegove pojasnilne
dolžnosti po OZ.
4.člen
Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjem izvedbenem roku :
- pričetek del v prvi polovici meseca junija 2010,
- končanje vseh del in dokončen prevzem najkasneje do 15.09.2010.
Pogodbeni rok je bistvena sestavina te pogodbe.
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na roke iz
prejšnjega odstavka, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in
ga zaprositi za podaljšanje roka.
Pogodbeni rok se lahko spremeni le v primeru izrednih dogodkov, ki vplivajo na
izvedbo del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob določitvi obsega del, oziroma jih ni
povzročil izvajalec. Vremenske razmere so izrecno izključene.
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Za podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi. V primeru podaljšanja roka
dokončanja vseh del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje
veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Izvajalec mora dela organizirati tako, da zaradi njih ne bodo ogroženi varnost
objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje. Izvajalec je
odgovoren za vsakršno škodo, ki bi nastala naročniku ali tretjim osebam iz njegovih
dejanj ali iz naslova opustitve teh dejanj.
5.člen
Izvajalec se zavezuje pričeti z deli takoj po pisni uvedbi v delo.
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel.
Izvajalec je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena tehnična dokumentacija ter
izročena zemljišča, na katerih je objekt iz 1.člena te pogodbe projektiran, naročniku
pa predan terminski plan napredovanja del . Tega dne začne izvajalec voditi
gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.
Za dokončanje del po tej pogodbi se šteje dan, ko izvajalec poda obvestilo, da so
dela končana, naročnik oz. nadzorni organ pa to obvestilo potrdi.
6.člen
Pogodbena vrednost del iz 1.člena te pogodbe je določena na osnovi ponudbe
izvajalca št. ......... z dne ......................v potrjeni in sprejeti predračunski
oz.ponudbeni vrednosti, ki znaša vključno z DDV
.................................. EUR
(z besedo:
………………………………………………………………………………………………..
00/100)
od tega DDV: …………………….. EUR
(z besedo:
………………………………………………………………………………………………...
00/100)
Naročnikova »DDV klavzula«: »Storitev naročamo za svojo dejavnost za katero po
5/5 ZDDV-1 nismo zavezanci za obračun DDV-ja«.
Zgoraj navedena vrednost del vključuje vse elemente, ki vplivajo na izračun cene kot
so stroški pripravljalnih in pomožnih del, vključno s pripravo gradbišča in
obratovalnimi stroški gradbišča ter stroški čiščenj, stroški dela, režijski stroški,
amortizacija, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav in vse
ostale elemente, ki so razvidni iz popisa del in vplivajo na izračun cene. V ceni so
zajeti tudi vsi morebitni stroški,ki so vezani na izpolnitev pogojev posameznih
soglasodajalcev pri izvedbi gradnje in tudi vsi morebitni popusti in davek na dodano
vrednost.
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V navedeni pogodbeni ceni so zajeta tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso
predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so
potrebna za zagotovitev varnosti (tudi varnostni načrt), stabilnosti in funkcionalnosti
objekta ali predvidena v tej pogodbi.
Izvajalec soglaša, da so posamezne cene iz ponudbenega predračuna fiksne do
konca gradnje.Izvajalec sprejema rizik povečanja cen materiala, delovne sile in
ostalih faktorjev, tudi nad zneskom, ki je določen v obligacijskem zakoniku in tako ne
bo zahteval od naročnika nikakršnega povečanja pogodbene vrednosti iz tega
naslova.
Fiksne cene veljajo za dela in količine, ki so zajete v ponudbi izvajalca, kot tudi za
vsa nepredvidena, poznejša, manjkajoča in presežna dela, ki se izvedejo zaradi
funkcionalnosti objekta na zahtevo naročnika.
7.člen
Naročnik bo dejansko izvršena dela plačal izvajalcu na osnovi izstavljenih računovvmesnih in končne obračunske situacije, izdane na podlagi končnega obračuna
izvršenih del in potrjenih s strani nadzornega organa. V predlogu končne obračunske
situacije morajo biti upoštevani morebitni odbitki-pogodbena kazen, morebitna
zapisniško evidentirana manjvrednost del, kot tudi morebiten odbitek-primanjkljaj iz
naslova sofinanciranja EU, ki je naročniku nastal po izvajalčevi krivdi.
Rok plačila je 30. dan, pri čemer začne plačilni rok teči naslednji dan po prejemu
nesporne situacije oziroma računa, potrjenega s strani nadzornega organa.
Operacijo v okviru prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« delno
financira Evropska Unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013. Sredstva v višini deleža upravičenih stroškov (največ 85%) so zagotovljena v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« ter javnega razpisa za izbor operacij Tretji javni razpis za
prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi«, na proračunski postavki št. PP
7618 Razvoj regij-prometna infrastruktura, konto 4320, številka projekta NRP v
državnem proračunu 1536-08-5103.
Najmanj 15% upravičenih stroškov in 100% neupravičenih stroškov financira
naročnik, ki ima sredstva zagotovljena na proračunski postavki OB142-08-00210013-420402.
8.člen
Nadzorni organ potrdi prejeto situacijo v roku 5 dni od dneva prejema in jo pošlje
naročniku v izplačilo. V kolikor ima pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v
navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa sprejeti končno
odločitev v nadaljnih 15 dneh.
V kolikor situacije v določenem roku nadzorni organ ne potrdi, sme izvajalec
zahtevati plačilo tistega dela nepotrjene situacije, glede katere naročniku nesporno
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dokaže, da so bile obračunane količine del dejansko izvršene. Za plačilo nepotrjene
situacije veljajo enaki roki kot veljajo za potrjene situacije.
9.člen
Naročnik sme odstopiti od te pogodbe oziroma jo razdreti:
-

če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem največ 10
dnevnem roku z deli ne prične ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
če izvajalec po svoji krivdi z deli zamuja za več kot 14 dni,
če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno
in v nasprotju s pravili stroke,
če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti
izvedbo vseh ali pretežnega dela podizvajalcem (to pride v poštev le, če je v
2.členu te pogodbe dogovorjeno brez podizvajalcev),
če se nad izvajalcem uvede postopek stečaja ali prisilne poravnave ali pride
izvajalec v takšno finančno stanje, da bi bilo onemogočeno nadaljevanje
pogodbenih del,
v drugih primerih kršenja te pogodbe.

Obvestilo o razdrtju, odpovedi pogodbe se obvezno poda v pisni obliki.
Izvajalec sme razdreti to pogodbo le v primeru, če mu naročnik tudi po naknadno
postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta
bistvena za izvedbo del ali če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih
razlogov z deli ne more nadaljevati.
10.člen
Po prenehanju pogodbe lahko naročnik nedokončana dela prepusti v izvršitev
tretjemu, vendar mu ob tem ostanejo napram izvajalcu odškodninski zahtevki.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank razdira to pogodbo, je izvajalec dolžan
izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa
nosi tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe. Izvajalec je dolžan v vseh
primerih razdrtja pogodbe v roku 15 dni po razdrtju pogodbe na svoje stroške
umakniti iz gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva in odstraniti
začasne objekte.
11.člen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela opredeljena v členu 1. te pogodbe izvedel skladno
s tehničnimi predpisi in veljavnimi normativi in standardi ter določili te pogodbe.
12.člen
Za vsak odmik od gradbenega načrta mora izvajalec pisno seznaniti naročnika in
pridobiti njegovo pisno soglasje.
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V izvršitev pogodbenega dela po tej pogodbi spada tudi izdelava projekta izvedenih
del (PID) v petih izvodih. PID mora biti naročniku dostavljen najmanj 10 dni pred
razpisanim rokom za interni tehnični pregled.
Če izvajalec navedenih dokumentov ne predloži pravočasno, sme naročnik te
dokumente naročiti sam pri drugem izvajalcu, stroške pa izvajalcu obračunati pri
končni situaciji.
13.člen
Izvajalec se zavezuje najkasneje v petnajstih dneh po datumu pričetka del , izročiti
naročniku brezpogojno bančno garancijo z vsebino iz razpisne dokumentacije,
plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10 %
ponudbene cene z DDV. Trajanje bančne garancije je še 90 dni po dokončanju
pogodbenih del. Kaj se šteje za pričetek in dokončanje del je določeno v 4.členu te
pogodbe.
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del,
kvaliteta in količina, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od podpisa
dodatka k tej pogodbi novo garancijo z novim rokom trajanja le-te, v skladu s
spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s
spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene
vrednosti.
V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico vnovčiti menico za resnost
ponudbe.
Naročnik lahko navedeno bančno garancijo vnovči, če dela ne bodo opravljena v
roku, kvaliteti ali količini, opredeljeni v tej pogodbi kot tudi v primeru delne izpolnitve
pogodbene obveznosti, če opravljeno delo tudi delno ne zadostuje pogodbenim
zahtevam ali če izvajalec odstopi od pogodbe ali za poplačilo potrjenih izvajalčevih
zapadlih obveznosti do podizvajalcev in kooperantov kot tudi za poplačilo
naročnikovega primanjkljaja sredstev v okviru predvidenih sredstev sofinanciranja
EU, nastalega po izvajalčevi krivdi, kot izhaja iz te pogodbe.
V primeru vnovčitve bančne garancije, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih)
dni od vnovčitve novo bančno garancijo v pogodbeno dogovorjeni višini.
14.člen
Če izvajalec prevzetih del po svoji krivdi ne dokonča v pogodbeno določenem roku,
je dolžan za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen. Pogodbenika sta
sporazumna, da pogodbena kazen do prvih 10 dni zamude znaša 0,5% pogodbene
vrednosti dnevno, če pa je zamuda več kot desetdnevna, pa pogodbena kazen
znaša 2% pogodbene vrednosti za vsak nadaljnji dan zamude.
Če se pri tehničnem pregledu ali primopredaji pogodbenih del ugotovijo
pomanjkljivosti ali takšne napake, ki bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in
katerih odprava traja več kot 2 delovna dneva, se šteje, da je izvajalec z rokom
dokončanja pogodbenih del v zamudi tudi za vse in za toliko dni, kolikor traja odprava
teh pomanjkljivosti in napak.
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Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem
obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena
z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal
po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja
pogodbene kazni.
15.člen
Če naročnik po izvajalčevi krivdi ne pridobi v celoti predvidenih sredstev
sofinanciranja s strani EU, bo ta primanjkljaj sredstev kril izvajalec pri končni
obračunski situaciji ali iz bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Ukrepe v primeru ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij, sofinanciranih v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, določa posebno Navodilo, ki ga je dne 25.04.2008 izdala Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Omenjeno navodilo o vrstah
nepravilnosti in ukrepih se uporabi pri presoji izvajalčeve krivde za naročnikovo
nepridobitev celotnih predvidenih sredstev sofinanciranja.
16.člen
Za vse vgrajene materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan pred njihovo vgradnjo
dostaviti naročniku oziroma nadzornemu organu v potrditev ustrezne vzorce skupaj z
veljavno atestno dokumentacijo, vkolikor je to smiselno ali potrebno.
17.člen
Izvajalec je dolžan voditi vso z zakonom predpisano gradbiščno dokumentacijo
(gradbeni dnevnik, gradbena knjiga) in oskrbeti zahtevane dokumente za tehnični
pregled, vključno z morebitnimi dopolnitvami izvedene projektne dokumentacije
(projekt izvedenih del), kar vse je vključeno v ponudbeno ceno. Vsi dokumenti morajo
biti v slovenskem jeziku in jih mora izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji
pogodbenih del.
Izvajalec je dolžan na delovišču z zavarovanjem in svojimi ukrepi poskrbeti za
varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, uporabnikov objekta,
mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice. Med izvajanjem
pogodbenih del bo izvajalec samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri
delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za
posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške po končani gradnji umakniti iz delovišča ves
preostali material, opremo in sredstva za delo, kakor tudi začasne objekte, ki jih je
postavil, urediti okolico, ki jo je uporabljal ter vzpostaviti prvotno stanje (enako velja
tudi za komunalne naprave, ki jih bo med gradnjo uporabljal).
Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki
nastajajo pri gradbenih delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke
ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki
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shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti
hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne
onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen
dostop za njihov prevzem. Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih
odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov
izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki.
18.člen
Garancijski rok izvedenih del in vgrajenega materiala je 5 (pet ) let, šteto od dneva
uspešne izročitve in prevzema vseh izvršenih del.
Kolikor bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane pomanjkljivosti izvršeno
določeno popravilo ali bo zamenjan določen material, potem za celoten sklop, v okvir
katerega to popravilo sodi, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega
prevzema reklamiranih del dalje.
Za solidnost gradnje izvajalec nudi garancijski rok v skladu z določbami
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št.97/07-UPB1), to je 10 let od uspešne
izročitve in prevzema vseh izvršenih del.
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki
se pokažejo med garancijskim rokom.
19.člen
Izvajalec mora takoj po dokončanju del pisno obvestiti naročnika, da so dela po
pogodbi končana. Kvalitetni in količinski pregled izvršenih del opravi nadzorni organ v
8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.
O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih
strank primopredajni zapisnik, v katerem ugotovijo predvsem:
-ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim predpisom in pravilom
stroke,
-datume začetka in končanja del in datume prevzema del,
-kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
-opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
-morebitna odprta, sporna vprašanje tehnične narave,
-ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.
Če pogodbeni stranki ob prevzemu s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora
izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v
dogovorjenem roku, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja, napake odpraviti
na izvajalčev račun. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil bančno garancijo za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
20.člen
Izvajalec se zavezuje, da bo v garancijski dobi na naročnikovo zahtevo odpravil
ugotovljene napake v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v
dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti
naročnik na račun izvajalca.
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Za pokrivanje teh stroškov mora izvajalec ob uspešno opravljenem tehničnem
pregledu in dokončnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, izročiti naročniku
bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku in sicer v višini 10 % od
končne obračunske vrednosti.
Rok trajanja garancije je za 30 dni daljši kot je garancijski rok iz te pogodbe.
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred
iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za
odpravo napak v garancijskem roku.
Brez predložene bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje,
da dokončen prevzem izvršenih del s strani naročnika ni opravljen.
21.člen
Predstavnik naročnika za izvedbo del po tej pogodbi je IVO VRTAČNIK.
Za
svoj
nadzorni
organ
............................................................................ .

določa

naročnik

Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se
nanašajo na dela po tej pogodbi.
Nadzorni organ kot naročnikov predstavnik nadzoruje izvajanje pogodbenih del in
opravlja strokovni nadzor nad kvaliteto izvedenih del v skladu za zakonom o graditvi
objektov in pogodbo o gradbenem nadzoru.
Nadzorni organ mora pravočasno obvestiti naročnika o vseh pomanjkljivostih, ki jih
ugotovi med gradnjo. Če se med izvajanjem del zamenja nadzorni organ, naročnik o
zamenjavi pisno obvesti izvajalca.
22.člen
Izvajalec določa za svojega predstavnika:
-

odgovornega tehničnega vodjo del:……………………………………………….
vodjo gradbišča: ………………………………………………………………….

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se
nanašajo na dela po tej pogodbi.
23.člen
Nadzorni organ kot naročnikov predstavnik veljavno zastopa naročnika pri izvajanju
pogodbenih del, ni pa pooblaščen za spremembe pogodbenih določil. Nadzor
opravlja v skladu z Zakonom o graditvi objektov.
Nadzorni organ skrbi, da se vse obveznosti izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih,
po predpisih, normativih in standardih.
Vsako neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti ugotavlja z vpisom v dnevnik izvajanje
del. Na isti način zahteva poročilo o ukrepih, ki jih bo izvajalec izvedel za sanacijo
stanja. Strokovno utemeljeno poročilo o ukrepih mora izvajalec predložiti v 3 dneh.
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Nadzorni organ ima pravico zahtevati tudi posebno preiskavo materiala, ki se
vgrajuje in zanj niso predpisani tehnični pogoji.
Nadzorni organ ima pravico zahtevati rezultate atestiranja in meritev, ki so
predvidene po veljavnih predpisih. Stroške atestiranja in meritev nosi izvajalec.
Stroški posebnih preiskav, ki jih zahteva nadzorni organ, bremenijo naročnika le v
primeru, da so bile neupravičeno naročene, v nasprotnem primeru pa izvajalca.
24.člen
Nadzorni organ ima pravico odrediti, da se posamezni deli rušijo, če se izvajajo dela
v nasprotju s potrjenim projektom, tehničnimi predpisi ali standardi. O tem takoj
obvesti pristojni gradbeni inšpektorat in ta dejstva vpiše v dnevnik o ustavitvi oz.
izvajanju del.
Če pride do spora glede nadaljevanja ali porušitve se odloži odločitev do izdaje
odločbe gradbenega inšpektorja, če ni nevarnosti za ljudi in premoženje. Izjema so
samo nujna nepredvidena dela.
25.člen
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je naročnik zavezan dosledno spoštovati Navodila
za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013, ki jih je dne 01.10.2007 izdala Služba Vlade
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, oziroma
vsakokratna veljavna navodila organa upravljanja o informiranju in obveščanju
javnosti ter veljavno grafično podobo.
Izvajalec izjavlja, da ga je naročnik z zgoraj navedenim dokumentom seznanil in se
zavezuje vsa veljavna pravila informiranja in obveščanja javnosti tekom izvajanja
gradbenih del sproti spremljati, jih v celoti spoštovati in tudi na tem področju tesno
sodelovati z naročnikom.
Izvajalec tudi izjavlja, da se je seznanil z dokumentom Navodilo o ukrepih v primeru
ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij, sofinanciranih v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, ki ga je
dne 25.04.2008 izdala Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko.
S tem v zvezi se izvajalec posebej zavezuje, da bo hranil vso dokumentacijo vezano
na pogodbo ter omogočil vpogled vanjo in jo na zahtevo naročnika posredoval, ter da
bo za dokumentacijo zagotovljena revizijska sled.
26. člen
Ta pogodba je sklenjena in začne veljati, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.
27. člen
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Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z realizacijo te pogodbe, bosta pogodbeni
stranki reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bo možno rešiti izvensodno,
pogodbeni stranki določata kot pristojno sodišče v Trbovljah.
Za vse kar ni določeno v tej pogodbi se uporabljajo določila obligacijskega zakonika,
pogodbeni stranki za presojo pogodbenega razmerja izrecno izključujeta uporabo
posebnih gradbenih uzanc.
28. člen
Pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka
prejme dva izvoda.
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