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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

 

1.1  Naročnik Občina Tabor je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v 

nadaljevanju javni razpis) po odprtem postopku v skladu s 40. členom Zakona o javnem 

naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju ZJN-3).  

Predmet javnega razpisa: Obnova ceste JP992671 Dol - Tabor, I. faza. 

 

Vabimo vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo predložite vašo ponudbo na ta javni razpis. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Simon Jan. 

 

 E-pošta: simon.jan@obcina-tabor.si.  

 

1.2  Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do četrtka 09.03.2017. 

 

Ponudniki oddajo ponudbo v zaprti kuverti na naslov: 

 

Občina Tabor 

Tabor 21 

3304 Tabor  

 

1.3 Pošiljka naj bo označena z besedilom, ki je kot Priloga 1 priloženo k tej razpisni 

dokumentaciji. Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki 

vsebini. Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku ne glede na način prispetja in 

na naslov, navedenem v javnem razpisu in bodo pravilno označene. 

 

1.4 Javno odpiranje ponudb bo dne 09.03.2017 ob 11.30 uri v prostorih naročnika. 

 

1.5 Pogajanja o končni ponudbeni ceni bodo potekala dne 09.03.2017 ob 12.00 uri v 

prostorih naročnika. 

 

 

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 

Predmet javnega razpisa je Obnova ceste JP992671 Dol - Tabor, I. faza 

 

2.1 Dela obsegajo: 

Dela predvidevajo obnovo dotrajanega odseka občinske ceste z obnovo objektov za 

odvodnjavanje, podpornih konstrukcij, razširitev mosta in izvedbo nosilne in obrabne asfaltne 

plasti. 

 

 

Predviden rok izvedbe del: 

 Začetek del: 1.6.2017 

 Zaključek del: 28.7.2017 

 

Popisi del in tehnična specifikacija so sestavni del razpisne dokumentacije. V popisih je s 

strani projektanta v določenih postavkah lahko navedeno ime blagovne znamke – naročnik 
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zahteva blago enakovredne kvalitete (v istem kvalitetnem rangu) in enakih tehničnih 

karakteristik. 

 

2.2 Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse  

ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh razpisanih del v celoti, izločil iz ocenjevanja 

ponudb. 

 

2.3 Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 

 

 

3. PRAVNA PODLAGA 
 

Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov: 

• Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015), 

• Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – 

ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I), 

• Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (Uradni list RS, 

št. 96/15), 

• Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – 

popr., 101/13, 55/15 – ZFisP in 96/15 – ZIPRS1617), 

• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 

50/2007, 61/2008, 99/2009-ZIPRS1011, 3/2013), 

• Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo), 

• Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – 

popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 

20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 

• Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/2011-uradno 

prečiščeno besedilo),  

• Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 

74/14 – odl. US in 92/14 – odl. US), 

• skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, 

varstva okolja in državnih pomoči, 

• skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

 

4. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

4.1 Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala 

javnih naročil. 

4.2  Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z 

ZJN-3 

4.3  Informacije, ki jih posreduje naročnik na ali preko Portala javnih naročil se skladno z 

2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo 

javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta 

dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali 

javni objavi. 

4.4  Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem 

odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitve ter druge informacije o javnem 

naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo 

vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla. 
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4.5  Sestanek s ponudniki in ogled kraja je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno 

osebo naročnika. 

 

 

5. NA JAVNEM RAZPISU LAHKO SODELUJE 
 

5.1  Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za 

dejavnost, ki je predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi. 

5.2  Samostojna ponudba je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki 

sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z 

zmogljivostmi in znanji, ki jih ima v celoti prevzema izvedbo naročila. 

5.3  Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora 

predložiti pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da 

bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno 

opredeliti naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega 

naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki 

skupino gospodarskih subjektov zastopa. V tem primeru naročnik v skladu z 3. odstavkom 81. 

člena zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu skupaj solidarno odgovorni za izvedbo 

javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina 

gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

5.4  V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 

izpolnjevanje pogojev za sodelovanje iz poglavja 6 ugotavljal za vsakega gospodarskega 

subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj. 

 

 

6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 
 

6.1  Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo: 

• Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-1) / v primeru skupne ponudbe (OBR-1a), 

• Izpisek iz sodnega registra, 

• Izjavo o dodatnem popustu in končni ponudbi (obrazec se uporabi za pogajanja) (OBR-2), 

• Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-3), 

• Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-4), 

• Izjava o razpoložljivi delovni sili (OBR-5) 

• Izjavo o referencah (OBR-6), 

• Potrdilo (OBR-6a), 

• Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-7), 

• Fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje, 

• Potrdilo odgovornega vodje del (OBR-7a), 

• Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-8), 

• Zahteva podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje (OBR-9) 

• Izjava o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-10) (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci), 

• Bianco menica (2x) s pooblastilom za izpolnitev za resnost ponudbe (OBR-11), 

• Parafiran vzorec pogodbe (OBR-12), 

• Ovrednoteni popis del v fizični obliki in zapisane na CD-rom, 
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6.2 Razlogi za izključitev 

 

6.2.1  Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 

obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 

50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1): 

6.2.2  Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami 

(4. odstavek 75. člena ZJN-3). 

 

6.2.3  Ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih 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, če vrednost teh neplačanih zapadlih 

obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski 

subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali 

prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodne iz delovnega 

razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave. 

 

6.2.4  Naročnik lahko iz sodelovanja v postopku izključi gospodarski subjekt tudi: 

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega 

odstavka 3. člena tega zakona; 

b) če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali 

prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega 

prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova 

sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti 

začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa 

je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami; 

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil 

hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 

č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi 

gospodarskimi subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali 

izkrivljati konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če 

organ, pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku 

sporoči, da bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 

d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona ni mogoče 

učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov 

pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom tega zakona ni mogoče 

učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi; 

f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila 

ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne 

pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno 

odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile 

izvedene druge primerljive sankcije; 

g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju 

informacij, zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja 

pogojev za sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predložiti dokazil, ki se 

zahtevajo v skladu z 79. členom tega zakona; 

h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali 

pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku 
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javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko 

pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 

6.2.5  Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz 

uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje (OBR 3).  

 

6.3 Poklicna sposobnost ponudnika 

 

6.3.1 Ponudnik ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, veljavno 

registracijo (za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.3.1 ponudnik predloži izpisek iz 

sodnega registra). 

 

6.4 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 

 

6.4.1 Ponudnik mora nuditi trideset (30) dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi 

mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika. 

 

6.4.2  Ponudnik v zadnjih 90 dneh pred določenim rokom za oddajo ponudb ni imel 

blokiranih transakcijskih računov (izpolnjevanje pogoja za ponudnike, ki imajo sedež v 

Republiki Sloveniji, naročnik preveri sam) več kot 30 zaporednih delovnih dni. Če država, v 

kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokumentov, bo naročnik 

namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo kandidata 

oziroma ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, 

notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima 

kandidat oziroma ponudnik svoj sedež. 

(Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.4.1 in 6.4.2 ponudnik predloži Izjavo o 

plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-4). 

 

6.5 Tehnična in kadrovska sposobnost 

 

6.5.1  Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

(Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.5.1 ponudnik predloži Izjavo o razpoložljivi 

delovni sili (OBR-5)). 

6.5.2  Ponudnik je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sam ali s partnerji v 

skupni ponudbi že izvajal primerljiva dela rekonstrukcije občinskih ali državnih cest na 

najmanj dveh (2) objektih. Ponudnik mora izkazati najmanj dve referenci, vsako v višini 

100.000,00 EUR brez DDV. Ponudnik predloži potrdilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del. 

(Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.5.2 ponudnik predloži Izjavo o referencah 

(OBR-6) in Potrdilo (OBR-6a)). 

6.5.3  Ponudnik mora zagotoviti najmanj enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje 

za odgovornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon graditvi objektov) ter je v zadnjih petih letih (od 

dneva oddaje ponudbe) že vodil vsaj dva (2) objekta, kjer so se izvajala primerljiva dela 

rekonstrukcije občinskih ali državnih cest. Ponudnik mora izkazati najmanj dve referenci, 

vsako v višini 100.000,00 EUR brez DDV. 

(Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.5.3 ponudnik predloži Izjavo o referencah 

odgovornega vodje del (OBR-7) in fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega 

vodje) 

6.5.4  Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora 

s strani naročnika. 
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6.5.5  Ponudnik mora imeti v primeru sprejetja njegove ponudbe, na voljo zadostne 

kapacitete (orodja, obratna in tehnična oprema) za izvedbo del. 

6.5.6  Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa 

strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 

17/2011-ZTZPUS-1). 

6.5.7  Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, 

obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti 

in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja 

pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-

1). 

6.5.8 Ponudnik mora gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s 

Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008 in 54/09-popr.). 

(Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7 in 6.5.8 ponudnik 

predloži Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-8)). 

 

6.6 Podizvajalci 

 

6.6.1  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, 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

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

6.6.2  Glavni izvajalec bo moral 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 del, 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 druge, tretje in četrte alineje prejšnjega 

odstavka. 

6.6.3  Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz 

prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 

75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za 

izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo 

podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to 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 bo o morebitni 

zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od 

prejema predloga. 

6.6.4 V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 

94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 

obvezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 

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

plačilo v skladu s tem členom, 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. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem 

členom, 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 gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, 
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neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 

94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.  

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci ponudnik predloži Pooblastilo za neposredno 

plačilo (OBR-9). 

 

ALI 

 

Ponudnik izjavlja, da v ponudbi NE nastopa s podizvajalci. 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.6.1 ponudnik predloži Izjavo o ponudbi brez 

podizvajalcev (OBR-10). 

 

 

7. PREVERJANJE PONUDB 
 

7.1 Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, 

navedenih v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe, tehnične 

liste, prospektni material, vzorce in podobno). 

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo 

pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše 

ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 

7.2 Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da 

je ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva 

na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal 

kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika 

glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 

 

 

8. MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 

8.1 Kljub navedbi v Obvestilu o naročilu, da »cena ni edino merilo in da so vsa merila 

navedena v razpisni dokumentaciji«, bo pri izboru najugodnejšega ponudnika uporabljeno 

merilo »najnižja cena«.  

 

 

9. PONUDBENA CENA IN IZBIRA 
 

9.1  Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, 

popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v 

ponudbeno ceno. 

9.2  Ponudnik mora priložiti tudi ovrednotene popise del v fizični obliki in zapisane na CD. 

 

 

10.  FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

Ponudnik mora priložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe: 

 

10.1  Dve (2x) bianco menici s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez 

protesta« in plačljivo na prvi poziv) v skupni vrednosti 2.000,00 €. (OBR-11). 

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 
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a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v 

ponudbi, 

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

njegove ponudbe: 

• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom, ali 

• ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo posla v skladu z 

določbami navodil ponudnikom. 

Zavarovanje mora biti v originalu in veljati do 31. 7. 2017, oziroma do predložitve garancije 

za dobro izvedbo del. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride 

do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti 

zavarovanja, vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem 

zavarovanja morajo biti v pisni obliki. Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in 

napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv. 

 

 

11.  NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE 
 

11.1  Ponudnik, ki v ponudbi nastopa samostojno, predloži obrazec Ponudba (OBR-1), v 

katerem vpiše ponudbeno ceno za vsa dela skupaj v EUR brez DDV. Ponudnik nadalje 

ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu. 

V primeru skupne ponudbe, vodilni partner v skupni ponudbi predloži obrazec Ponudba 

(OBR-1a), v katerem vpiše ponudbeno ceno za vsa dela skupaj v EUR brez DDV. Nadalje 

ponudnik ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu (vodilnem partnerju) in 

navede polni naziv in področje dela. 

11.2  Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika 

brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Vsi dokumenti 

so lahko predloženi kot fotokopija originala. 

11.3  Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati. S tem 

potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. 

11.4  Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo 

izpolnjeni obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti 

natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja 

ponudnika. 

11.5  Ponudniki morajo izpolnjene popise del priložiti v fizični obliki in hkrati zapisane na 

CD-romu. 

Vsebina predloženih popisov (v ponudbi) mora biti skladna s popisi iz razpisne 

dokumentacije. V primeru odstopanj, bo naročnik upošteval vsebino fizične oblike. 

11.6  Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

 

 

12.  SPREMEMBE IN UMIK PONUDB 
 

12.1  Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo 

ponudb. Po preteku roka, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali 

nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 

12.2  Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s 

Prilogo 2 te razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku 
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roka za oddajo ponudb in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za 

resnost ponudbe. 

 

 

13.  VELJAVNOST PONUDBE 
 

13.1  Ponudba mora veljati do 30. 6. 2017. 

13.2  Izbran ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. Če 

zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 

naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 

60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. 

 

 

14.  POUK O PRAVNEM SREDSTVU 
 

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D in 63/2013; 

ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno 

izkaže, da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v 

zahtevku za predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega 

naročanja. Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino 

objave ali razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 7.000,00 EUR na TRR pri 

Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. 

členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-XXXXXX17 ter priložiti potrdilo o njenem 

plačilu. Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za 

predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. 

Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka 

za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna 

naročila in koncesije. Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri 

naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je 

zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim 

potrdilom. 

 

 

  Odgovorna oseba naročnika: 

  ŽUPAN OBČINE TABOR 

  Anton Grobler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stran 11 od 36 
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Ponudnik 
OBR-1 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

P O N U D B A, št. ____________ 
 

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

številko objave ______________,  se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo 

ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe: 

 

Obnova ceste JP992671 Dol - Tabor,  

I. faza 
Ponudbena cena v EUR  

Gradbena dela 
 

22% DDV 
 

SKUPAJ 

 

 

Priloga:  

- Ponudbeni predračun vseh del v papirni in elektronski obliki (na papirni mora biti 

parafirana vsaka stran ponudbe). 

 

Podatki o gospodarskem subjektu: 

 

Firma oz. ime 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 

Davčna številka 

 

 

Številka transakcijskega računa 

 

 

Matična številka 

 

 

Naslov 

 



Stran 13 od 36 

 

Številka telefona 

 

 

Številka telefaksa 

 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 
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Vodilni partner v skupni ponudbi: 
OBR-1a 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

P O N U D B A, št. ____________ 
 

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

številko objave ______________,  se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo 

ponudbeno dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe: 

 

Obnova ceste JP992671 Dol - Tabor,  

I. faza 
Ponudbena cena v EUR  

Gradbena dela 
 

22% DDV 
 

SKUPAJ 

 

 

Priloga:  

- Ponudbeni predračun vseh del v papirni in elektronski obliki (na papirni mora biti 

parafirana vsaka stran ponudbe). 

 

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi: 

 

Firma oz. ime 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 

Davčna številka 

 

 

Številka transakcijskega računa 

 

 

Matična številka 

 

 

Naslov 
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Številka telefona 

 

 

Številka telefaksa 

 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

 

 

 

Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi: 

 

 Polni naziv Področje dela 

Vodilni partner v 

skupni ponudbi   
Partner v skupni 

ponudbi   
Partner v skupni 

ponudbi   
Partner v skupni 

ponudbi   
 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik/vodilni partner v skupni ponudbi 
OBR-2 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

IZJAVA O DODATNEM POPUSTU  

 

IN  

 

KONČNA PONUDBA* 
 

 

 

Izjavljamo, 

 

 

da na ponujeno ceno iz ponudbe, št. ___________________, z dne __________________,  

 

dajemo še dodatni popust v višini _________________ %, tako, da nova vrednost ponudbe v  

 

nominalnem znesku znaša _____________________________ EUR. 

 

 

 

KONČNA PONUDBA V EUR Z DDV: 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

Datum:        Žig in podpis ponudnika/vodilnega 

partnerja v skupni ponudbi 

 
 
 
 
 
 
 
 

*Ponudnik uporabi obrazec za pogajanja
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OBR-3 

Ponudnik:  ___________________________________ 

 

Polni naziv podjetja: ___________________________ 

 

Sedež in njegova občina: ________________________ 

 

Št. vpisa v sodni register: ________________________ 

 

Št. vložka: __________________ 

 

Matična številka podjetja: _________________ 

 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV  
 

 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor, za 

namene javnega razpisa »Obnova ceste JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljenega na 

Portalu javnih naročil, dne ______________, pod številko objave _______________, pridobi 

naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih 

skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za VSE OSEBE, KI SO POOBLAŠČENE ZA 

ZASTOPANJE: 

 

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 
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d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

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

resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 

dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 112. Člena ZJN-3. 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis » Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-4 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

IZJAVA O NEBLOKIRANIH RAČUNIH 

IN 

PLAČILNIH POGOJIH 
 

 

Izjavljamo,  

 

 da izpolnjujemo naslednje ekonomsko – finančne pogoje: da na dan oddaje ponudbe 

nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 90 dneh pred rokom 

za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa blokiranega več 

kot 30 zaporednih delovnih dni, 

 

 da nudimo trideset (30) dnevni plačilni rok, po predložitvi in potrditvi mesečne 

situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika. 

 

 

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

resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 

dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 112. Člena ZJN-3. 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis » Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-5 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVI DELOVNI SILI 
 

 

Izjavljamo,  

 

 da imamo na razpolago naslednje število oseb, odgovornih za vodenje projektov 

_________________, 

 

 da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s 

strani naročnika, 

 

 

 da razpolagamo s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za 

kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami iz razpisne 

dokumentacije, pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta 

javnega naročila.  

 

 * Priloga: Lastni seznam tehnične opreme.  

 

 

 

 

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

resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 

dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 112. Člena ZJN-3. 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis » Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-6 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

IZJAVA O REFERENCAH 
 

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sami ali s partnerji v 

skupni ponudbi že izvajali primerljiva dela rekonstrukcije občinskih ali državnih cest na 

najmanj dveh (2) objektih v višini najmanj 100.000 EUR (brez DDV) pogodbenih del za 

objekt.  

 

Zap. 

št. 

Pogodbeni partner - 

Investitor 
Predmet pogodbe 

Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe v EUR 

brez DDV 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

 

 Ponudnik za vsako referenco priloži potrdilo (OBR 6a) za izpolnitev pogoja. 

 

 

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

resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 

dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 112. Člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis » Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

Žig in podpis ponudnika 
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OBR-6a 

 

POTRDILO 

 

 

Podpisani izdajatelj potrdila  

 

(naziv)  _______________________________________________________________ 

 

 

(naslov) _______________________________________________________________ 

 

 

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec  

 

(naziv)  _______________________________________________________________ 

 

 

(naslov) _______________________________________________________________ 

 

 

za nas izvajal gradnje 

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 
kraj: _____________________________________________________________________ 

 

v vrednosti  ____________________________________ v EUR brez DDV,  

v obdobju od ______________ do ______________ . 
 

 

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 

korektnega izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so 

bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z 

dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo 

izvajalca za prijavo na javni razpis.  

 

 

Datum: ____________________ 

 

 

 

Žig in podpis izdajatelja potrdila 

 

 

 

 



Stran 23 od 36 

 

Ponudnik 
OBR-7 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL 
 

 

Odgovorni vodja del bo _______________________________________________________,  

      (ime in priimek) 

 

ki ima naslednjo izobrazbo _____________________________________________________ 

ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1. 

 

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) vodil obnovo ali 

izgradnjo na najmanj dveh (2) objektih, kjer so se izvajala primerljiva dela rekonstrukcije 

občinskih ali državnih cest, vsako vsaj v višini najmanj 100.000,00 EUR brez DDV.:  

 

Zap. 

št. 

Pogodbeni partner - 

Investitor 

Predmet pogodbe in 

vrsta objekta 

Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe v EUR 

brez DDV 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

* Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje. 

 

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

resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 

dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 112. Člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis » Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-8 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN  

UPOŠTEVANJU PREDPISOV 
 

Izjavljamo, 

• da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s 

strani naročnika, 

• da bomo imeli v primeru sprejetja naše ponudbe, na voljo zadostne kapacitete orodja, 

obratna in tehnična oprema) za izvedbo del, 

• da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa 

strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 

17/2011-ZTZPUS-1), 

• da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, 

ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/2005 in 

43/2011-ZVZD-1), 

• da bomo gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s 

Pravilnikom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/2008). 

 

 

 

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

resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 

dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 112. Člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis » Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik 
OBR-9 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN 

SOGLASJE 
 

 

V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite): 

 

 

DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; 

 

 

NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. 

 

 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s 

podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati 

podizvajalčeve terjatve do ponudnika. 

 

 

 

*V primeru, da ponudnik nastopa z večimi podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira. 

 

 

Komentar: 

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, kontaktne 

podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca 

za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

 

 

 

 

 
Datum: ____________________ 

Žig in podpis podizvajalca 
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Ponudnik 
OBR-10 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 

Naročnik: Občina Tabor, Tabor 21, 3304 Tabor 

 

 

 

 

 

IZJAVA O PONUDBI BREZ PODIZVAJALCEV * 

 
Izjavljamo, 

 

 • da v ponudbi NE nastopamo s podizvajalci. 

 

 

 

 

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

resnični. Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je 

posamezni ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali 

dokazila, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku iz 112. Člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 

 

* Izjavo predložijo samo ponudniki, ki nastopajo brez podizvajalcev. 
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OBR-11 

 

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV 

 
Ponudnik: 

 

_________________________________________________________________________ 

(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika) 

 

Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika: 

 

_________________________________________________________________________ 

 

nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Občino Tabor, da lahko podpisane menice, 

ki so bile izročene kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis Obnova ceste 

JP992671 Dol - Tabor, I. faza, objavljenega na portalu javnih naročil, dne ______________, 

pod št. objave ____________________, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave 

za predmetni javni razpis, po predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 

2.000,00 €. 

Ponudnik se odreka vsem ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico 

plačati, ko dospe, v plačilo. 

 

Veljavnost menic do 30.06.2017. 

 

Menični znesek se nakaže naročniku Občini Tabor, na transakcijski račun številka: 01384-

0100004757. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. 

Menica naj se izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«. 

 

Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Občino Tabor, da predloži menico na unovčenje in 

izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice. 

 

Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz 

naslednjih mojih računov: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo 

menice in pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo. 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 
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OBR-12  
OSNUTEK POGODBE                

 

OBČINA TABOR 
Tabor 21 
3304 Tabor 
 
ki jo zastopa župan Anton GROBLER 
(v nadaljevanju: občina)  
matična številka: 1357727 
identifikacijska številka za DDV: SI43471862 
 
In 
 

 

 
 

 
 
 
ki jo/ga zastopa: ___________________________                                
(v nadaljevanju: izvajalec) 
matična številka: ___________________________ 
identifikacijska številka za DDV: _______________ 
bančni račun številka:_______________________, odprt pri _________________________.    
 
 
so dogovorili in sklenili naslednjo 
 

GRADBENO POGODBO št.  
 
1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 
  
 Predmet pogodbe je »Obnova ceste JP992671 Dol - Tabor, I. faza«, objavljeno na 

Portalu javnih naročil dne  ______________, pod številko objave _______________. 
  
 Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu, številka _______ ter 

Izjavi o dodatnem popustu in končni ponudbi.  
 
Ta pogodba velja do zaključka del. 
 

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
  
2.1. Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa 

dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene 
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stroke. 
  
2.2. Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: 
 - Popis del oz. specifikacijo potrebnih del, 

- Tehnično dokumentacijo. 
  
 Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in 

naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega 
zahtevati pisna navodila. Z podpisom pogodbe, ponudnik potrdi da se strinja z 
dokumentacijo.  
 

 Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, 
ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V 
primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v 
potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki 
potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja 
podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati to 
pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela izvajajo, kadarkoli 
preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni 
dati verodostojne podatke. 
Izvajalec se obvezuje, da bo odgovorni vodja del (član IZS) (vodja gradbišča) prisoten 
na gradbišču vsakodnevno, njegov pomočnik oz delovodja pa bosta prisotna ves 
delovni čas gradbišča. 

  
2.3. da bo v svojem imenu in za svoj račun zagotovil začasno deponijo za deponiranje 

izkopanih materialov in trajno deponijo za deponiranje viškov izkopanih materialov v 
času gradnje; Po kočanih delih pa naročniku predložil dokazilo – evidenčne liste o 
deponiranju odpadnega materiala; 

  
2.4. Izvajalec je dolžan pred pričetkom posameznih del predložiti nadzorniku vsa dokazila, 

o izvoru in kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom 
za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih del. 

  
 Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega 

nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo 
pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v 
samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti, odpravo 
nepravilnosti in revizijsko sled. 

  
2.5. da bo vzpostavil prvotno stanje na vseh površinah, ki jih je imel v uporabi, oz. da bo   

v najkrajšem možnem času popravil poškodbe, ki jih je povzročil objektu kot celoti oz. 
na dovoznih cestah, zunanjemu okolju, komunalnih vodih in priključkih ter ostalih 
napravah in oškodovanemu plačati morebitno odškodnino pred primopredajo 
objekta; 

  
2.6. Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij  

ter morebitnih potrebnih drugih energentov. 
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2.7. Izvajalec bo za vso dokumentacijo vezano na predmetni razpis zagotavljal revizijsko 

sledljivost, hrambo, vpogled in posredovanje naročniku. 
 Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem 

naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje. 
  
2.8. Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija 

ponudnika. 
  
 Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v 

roku 10 dni po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z 
dnem začetka prvih aktivnosti na objektu. 

  
3. ROKI IZVEDBE DEL 
  
3.1. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih: 

- predvideni rok pričetka del je 01.06.2017 
- predvideni rok končanja je 28.07.2017                   . 

3.2. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To 
mora naročnik storiti najkasneje v roku 8 dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec je 
uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in 
izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe. 

  
3.3. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: 

- iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci 
- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije, 
- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso 

posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank. 
  
 Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo 

rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem 
dnevniku. 

  
 
4. 

 
MATERIAL IN DELOVNA SILA 

  
4.1. Izvajalec bo dela izvedel z delavci, ki so pri njem v delavnem razmerju (stalnem ali za 

določen čas) in z materialom, ki bo izdelan na območju EU.  
  
4.2. PODIZVAJALCI (samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci) 
  
 Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku 
predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu 
poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

  
 Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci: 
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 1. ……………………………………………………………… 

Matična številka: …………………………………. 
Davčna številka: ..……………………………….. 
TRR: …………………………………………………….. 

  
 2. …………………………………………………………….. 
  
 Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 

pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 
Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 
naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po 
prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo 
soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma 
pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec 
ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik 
Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega odstavka 
112. člena Zakona o javnem naročanju. 

  
 Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma 

podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju 
izvajalca s podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to 
zahteva.1 

  
 Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 

dneh od plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno 
izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno 
povezano s predmetom pogodbe. 

  
5. CENA DEL 
  
 Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu, številka 

_______________ter Izjavi o dodatnem popustu in končni ponudbi, z dne 
__________, v višini __________________ EUR z DDV. 

  
 Pogodbena je sklenjena po klavzuli »dejanske količine«.  
  
 Cene po enoti mere so fiksne. Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za 

katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik 
potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. členu te pogodbe. Če je 
izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna 
dodatna dela. 
 
Izvajalec se strinja, da se lahko obseg del zmanjša na osnovi odločitve investitorja, da 
določene faze gradnje ne bo izvajal, ali pa bo določena dela racionaliziral. S tem se 
bo tudi zmanjšal obseg del ponudniku in pogodbena (obračunska) vrednost izvedenih 

                                                 
1
 Se uskladi v skladu z izbrano ponudbo 
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del. Izvajalec se strinja, da v tem primeru ne bo uveljavljal nobenih zahtev do 
investitorja, in da se strinja, da se mu bo vrednost del, ki jih bo zaračunal investitorju 
temu primerno zmanjšala na sledeč način: 
Od posameznih del po ponudnikovem predračunu se odbijejo (odštejejo) tiste 
postavke v količinah, ki so odpadle. Njihova vrednost, ki se odbija pa se izračuna po 
enotnih cenah iz ponudnikovega predračuna. V primeru racionalizacij, pa se odštejejo 
postavke ki odpadejo, novim pa se določi nova enotna cena. 

  
 Naročnik bo izvedena dela plačeval 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi 

začasne situacije.  
  
6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL 
  
 Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in 

končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. 
Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo 
predložiti v potrditev naročniku. 
 

 Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne 
izstavi mesečne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava 
šele v naslednjem mesecu.  

  
 Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo 

pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru 
tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena. 

  
7. OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI 
  
 V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu 

na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva 
plačilo do dneva poplačila. 

  
8. SPREMEMBA CENE  
  
8.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo 

pogodbene vrednosti del. 
  
8.2. V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s 

pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej 
pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob 
upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca. 

  
8.3 Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3. 
  
9. POGODBENA KAZEN 
  
 Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih 
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rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene 
kazni v višin 5 ‰ te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 5 % 
(pet odstotkov) od pogodbene vrednosti del. 

  
 Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem 

obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen. 
  
10. ŠKODA 
  
 Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega 

vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom 
pogodbene kazni. 

  
11. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 
  
11.1. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika 

takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje v roku sedem (7) dni po prejemu 
izvajalčevega pisnega obvestila skupaj z izvajalcem in nadzornim organom  izvesti 
Kvalitetni pregled.  

  
11.2. O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih 

strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim 

predpisom in pravilom stroke, 
- datume začetka in končanja del in datum 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, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja 

tehnične narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih 
garancijskih listov. 

  
11.3. Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, 

sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika 
naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del. 

  
11.4. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec 

določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v 
dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na 
izvajalčev račun. 

  
11.5. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z 

izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 15 dni od dneva končne 
primopredaje objekta.  

  
11.6. Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo. Če izvajalec ne opravi del 
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kvalitetno, lahko naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na 
stroške izvajalca.  

  
11.7. Ponudnik (izvajalec) obveže, da bo predmet razpisa zgradil in zaključil v navedenem 

roku tako, da bodo zaključena vsa dela, odpravljene vse kvalitetne pomanjkljivosti in 
izpolnjeni vsi pogoji za prevzem izvedenih del.  
Izvajalec se mora zavedati tudi, da bo gradbišče organiziral tako, da bo možen promet 
na polovici ceste, dovoljene začasne popolne zapore.  
Šteje se, da je izvajalec izvedel dela v roku, v kolikor v rokih, ki so navedeni v tem 
členu izvede sanacijo v skladu z razpisnimi pogoji in popisom del v celoti, oziroma v 
zmanjšanem obsegu (v kolikor mu investitor pismeno javi, da se določene faze 
objekta trajno ali pa začasno ne izvedejo), izpolni vse pogoje za uspešen prevzem del 
in pridobi s strani investitorja (nadzora) zapisnik o odpravi vseh kvalitetnih in ostalih 
pomanjkljivostih in zapisnik o predaji objekta investitorju. 
 

  
12. RAZDRTJE POGODBE  
  
12.1. Naročnik sme razdreti pogodbo in unovčiti finančno zavarovanje: 

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 5-dnevnem 
roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, 

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 10 dni, 
- če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela 

nekvalitetno, z neustreznimi materiali (niso izdelani na območju EU) in v 
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi, 

- v primera začetka insolventnega postopka ponudnika (izvajalca) izvajalske 
pogodbe si investitor pridržuje pravico izredno prekiniti bodočo 
predmetno izvajalsko pogodbo s takojšnjim učinkom, in sicer kadarkoli od 
dneva objave oklica o začetku insolventnega postopka, ponudnik 
(izvajalec) pa zaradi prekinitve pogodbe ni upravičen do odškodnine. Prav 
tako ima investitor pravico takojšnjega preklica pogodbe brez odškodnine, 
v kolikor bi bilo zaradi plačilnih ali organizacijskih težav izvajalca oteženo, 
moteno ali prekinjeno tekoče izvajanje del na gradbišču 

-  
12.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo: 

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z 
zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 

 - če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne 
more nadaljevati. 

  
12.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali  razlogov, 

zaradi katerih pogodbo razdirata. 
  
12.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, 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. 
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12.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z 
gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter 
očistiti objekt in gradbišče v roku 5 dni po razdrtju pogodbe. 

  
13. GARANCIJA  
  
13.1. Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja- 

bianco menico s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« 
in plačljivo na prvi poziv) v višini 10.000,00 EUR za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v 10 (desetih) dneh od 
sklenitve pogodbe.  

  
13.2. V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži bianco menico s pooblastilom 

za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v 
višini 10.000,00 EUR, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe. 

  
13.3. Po končni primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko 

finančnega zavarovanja - bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v 
višini 5 % od pogodbene vrednosti z veljavnostjo do sedem dni po poteku tri (3) letne 
garancijske dobe. 

  
13.4. Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev. Garancijski roki začnejo teči 

z dnem primopredaje objekta.  
  
14.  VARSTVO PRI DELU 
  
 Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in 

druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu 
in zdravju pri delu na gradbišču. Na svoje stroške mora tudi izdelati varnostni načrt 
gradbišča ter gradbišče opremiti skladno z njim. 

  
 Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu 

Zakona o graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi 
  
15. POOBLAŠČENCI STRANK 
  
 Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je _______________________________. 

Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je _________________. 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Simon Jan. 

  
16. KONČNA DOLOČILA 
  
16.1. Protikorupcijska klavzula  
  
 Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku 

ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno 
nedovoljeno korist za: 
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- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega 

sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi 
predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, 
drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku; 

je nična. 
  
16.2. Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali 

sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne 
zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega 
podizvajalca. 

  
16.3. Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za 

njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.  
  
16.4. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec izroči 

naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o 
zavarovanju odgovornosti. 
 
Pogodba je sestavljena v 5 (petih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena 
stranka po 2 (dva) izvoda, izvajalec strokovnega nadzora pa en izvod. 
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