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Naročnik: OBČINA CERKNO 

 Bevkova ulica 9 

 5282 Cerkno 

 

 

Številka: 430-0001/2015 

Datum: 29.05.2015 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Naročnik Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno je na Portalu javnih naročil dne 

13.05.2015, pod številko objave NMV3112/2015, objavil obvestilo o naročilu male vrednosti 

po postopku zbiranja ponudb v skladu s 30.a členom Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. 

RS, št. 12/13-UPB5 in 19/14) za  

»Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc«. 
 

Vabimo vas, da predložite Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z Navodili ponudnikom 

za izdelavo ponudbe. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je: 

Gašper Mohorič, tel. št. 05/ 37 34 650, e-naslov: gasper.mohoric@cerkno.si  

 

Ponudbe morajo biti predložene do torka 09.06.2015, do 10.00 ure na naslov Občina 

Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno osebno v pisarno tajništva Občine Cerkno ali 

poslane po pošti. 

Če bo ponudba poslana po pošti mora do zgoraj navedenega roka in ure prispeti na naslov 

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 

 

 

Javno odpiranje ponudb bo v torek, 09.06.2015 ob 11.00 uri , na naslovu Občina 

Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno (v sejni sobi). 

 

 

 Odgovorna oseba naročnika 

  Župan: 

 Jurij Kavčič, l.r. 

mailto:gasper.mohoric@cerkno.si
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Naročnik: OBČINA CERKNO 

 Bevkova ulica 9 

 5282 Cerkno  

 

Številka: 430-0001/2015 

Datum: 29.05.2015 

 

 

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1. SPLOŠNA DOLOČILA 

1.1. Predmet javnega naročila 

Predmet javnega naročila je: »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc«.  

 

Projektna dokumentacija »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc, št. 

1409/14. Izdelalo podjetje Linea d.o.o., Ulica Sv. Barbare 6, 5280 Idrija« je na ogled pri 

naročniku. Informativni ogled obstoječega stanja lokacije oz. predmetne sanacije je po 

predhodnem dogovoru z uradno osebo naročnika: Gašper Mohorič, tel. št. 05/ 37 34 650. 

 

1.2. Pravna podlaga 

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih zakonov in podzakonskih aktov v Republiki 

Sloveniji, ki urejajo javno naročaje in javne finance ter predpisov s področja predmeta 

naročila. 

 

1.3. Podatki o naročniku 

Naročnik javnega naročila je : 

Občina Cerkno 

Bevkova ulica 9 

5282 Cerkno 

 

Kontaktna oseba v zvezi z javnim naročilom je Gašper Mohorič, tel. št. 05/ 37 34 650, 

elektronska pošta: gasper.mohoric@cerkno.si 

 

1.4. Jezik in denarna enota 

Ponudnik mora ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, izdelati v 

slovenskem jeziku. Vrednost ponujenih del mora biti izražena v EUR. 

 

1.5. Dodatna pojasnila ponudnikom 

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji lahko potencialni kandidati zahtevajo preko 

portala javnih naročil ali pisno po elektronski pošti na naslov: obcina@cerkno.si ali 

gasper.mohoric@cerkno.si, s priporočeno pošto ali na faks 05/ 37 34 649, vendar najkasneje 

do 5 (pet) dni pred potekom roka za predložitev ponudb. 

mailto:gasper.mohoric@cerkno.si
mailto:obcina@cerkno.si
mailto:gasper.mohoric@cerkno.si
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Odgovori oz. pojasnila bodo objavljeni na portalu javnih naročil ter dopolnitve na spletnem 

naslovu Občine Cerkno (http://www.cerkno.si) na mestu, kjer je objavljena razpisna 

dokumentacija, najkasneje 3 (tri) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo 

zahteva posredovana pravočasno. 

 

1.6. Variantna ponudba 

Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale. 

 

1.7. Veljavnost ponudbe 

Ponudba mora veljati najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. 

 

1.8. Rok izvedbe del 

Rok izvedbe del: 

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe, 

- celoten rok za končanje gradbenih del: 31.10.2015, 

- odprava napak in primopredaja: v roku 15 dni po zaključku del. 

 

1.9. Predložitev ponudbe 

Naročnik bo upošteval vse ponudbe, ki bodo s strani ponudnikov predložene naročniku 

najkasneje do dne 09.06.2015 do 10.00 ure na naslov Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 

Cerkno. 

 

Ponudbena dokumentacija se predloži na pisarniškem papirju formata A4, ponudba pa odda v 

zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno označen. Ponudnik na 

ovojnico nalepi priložen izvod obrazca prijave (priloga 19), ki ga izpolni čitljivo z velikimi 

tiskanimi črkami. 

 

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 

založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 

 

1.10. Odpiranje ponudb 

Javno odpiranje ponudb bo dne 09.06.2015 od 11.00 uri na naslovu Občina Cerkno, Bevkova 

ulica 9, 5282 Cerkno - sejna soba, pri katerem lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov, s 

pisnim pooblastilom za sodelovanje na odpiranju ponudb, ki bodo svoja pooblastila oddali 

pred odpiranjem (priloga 20). 

 

Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne ponudbe in jih neodprte vrnila 

ponudnikom. Strokovna komisija bo pri odpiranju ponudb objavila glavne podatke iz vsake 

ponudbe (zaporedna številka ponudbe, naziv ponudnika, ponudbena cena s popusti in 

vključenim DDV, itd.). 

 

 

 

http://www.cerkno.si/
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1.11. Dopustne dopolnitve ponudb 

Naročnik sme od ponudnika zahtevati dopolnitev njegove ponudbe v skladu z 78. členom 

ZJN-2, v kolikor ugotovi, da je ponudba formalno nepopolna. Če ponudnik v roku, ki ga bo 

določil naročnik, ponudbe ustrezno ne bo dopolnil, bo naročnik tako ponudbo izločil. 

 

Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) ponudbenih cen. 

 

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 

drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 

 

1.12. Spremembe in umik ponudbe 

Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati, do poteka roka za predložitev 

ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti bančno garancijo za resnost ponudbe, pod 

pogojem, da je poslal naročniku pred skrajnim rokom za oddajo ponudb pisno obvestilo o 

spremembi ali umiku ponudbe. 

 

Obvestilo ponudnika o umiku ali spremembi se mora pripraviti, zapečatiti, označiti in 

dostaviti v skladu z zahtevami za dostavo osnovne dokumentacije po osnovni ponudbi z 

oznako »SPREMEMBA« ali »UMIK«. 

 

V kolikor bo ponudnik ponudil spremembo ponudbe v nasprotju z določili razpisnih pogojev, 

bo njegova ponudba označena kot nepravilna. 

 

Po preteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, 

jo dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti. 

 

Umik ponudbe v času po preteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti 

ponudbe (navedene v ponudbi) bo imel za posledico unovčenje finančnega zavarovanj za 

resnost ponudbe. 

 

1.13. Obveščanje ponudnikov 

Po javnem odpiranju bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o 

javnem naročanju pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi. 

 

1.14. Jamstvo za napake 

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst 

napak skladno z določili Obligacijskega zakonika. 

 

1.15. Pravno varstvo 

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo, skladno z Zakonom o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11). 
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1.16. Izločitev ponudb, ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb in odstop od izvedbe 

Naročnik bo po opravljenem pregledu in dopustni dopolnitvi ponudb v skladu z 78. členom 

ZJN-2 ter odpravi računskih napak, iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudbe, 

ki ne bodo popolne. 

 

Naročnik lahko v skladu z 80. členom ZJN-2 kadarkoli ustavi postopek oddaje javnega 

naročila, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila tudi po prejemu 

odločitve o oddaji javnega naročila. 

 

2. NAVODILA PONUDNIKOM 

2.1. Splošne zahteve 

2.1.1. Celovitost ponudbe 

Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela. Ponudnik mora vse dokumente skrbno 

pregledati in v dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta z jasnimi tiskanimi črkami. 

Morebitne popravke mora ponudnik ob popravku opremiti z žigom in podpisom pooblaščene 

osebe. 

 

2.1.2. Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi 

naročila. Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti: 

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj 

skupine; 

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti 

iz pogodbe; 

- glavnega nosilca izvedbe obveznosti po pogodbi, s katerim bo naročnik komuniciral in 

bo tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, 

preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po pogodbi; 

- nosilca zavarovanja obveznosti po pogodbi iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova 

odprave napak v garancijskem roku, ki je lahko samo glavni nosilec posla. 

 

Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno 

solidarno. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži k (priloga 1). 

 

Posamezni člani skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave 

vseh članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane 

vse medsebojne poslovne obveznosti (priloga 1a). 

 

2.1.3. Ponudba s podizvajalci 

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalci, mora v (priloga 11) 

navesti naslednje podatke, ki so tudi obvezna sestavina pogodbe: 

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel in vsaka vrsta blaga, ki ga bo dobavil podizvajalec, 

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 
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transakcijski račun), 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

 

Podatki iz prejšnjega odstavka so obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila. 

 

Ponudnik mora za vse navedene podizvajalce predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki 

bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da ima ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti 

do njih (priloga 11a), priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem (priloga 11b), in 

priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 

izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (priloga 11c). 

 

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, bo moral skleniti pogodbo v skladu z 71. 

členom ZJN-2. 

 

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal 

za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev. 

 

Izbrani ponudnik bo, v primeru sklenitve pogodbe, dolžan naročnika obveščati o vseh 

spremembah v zvezi s podizvajalci, ki bodo sodelovali pri izvedbi predmeta naročila. 

 

V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnil zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, kot to 

določa 71. člen ZJN-2, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o 

prekršku iz prve točke prvega odstavka 109.a člena ali prvega odstavka 109.b člena ZJN-2. 

 

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj z enim ali več podizvajalcem, bo glavni izvajalec s 

podpisom pogodbe, pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem, podizvajalec pa mora 

predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo 

terjatev do ponudnika. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z Zakonom o javnem naročanju obvezna, zato 

bo naročnik vsa plačila morebitnim podizvajalcem plačeval v skladu z Uredbo o neposrednih 

plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. 

 

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila, zamenja podizvajalec ali če ponudnik 

sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, 

le-temu v 5 (petih) dneh po spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil 

le ta zamenjan (priloga 11a), 

- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu (priloga 11b) in 

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu (priloga 11c). 

 

Pri izbrani ponudbi so kakršnekoli naknadne spremembe v zvezi s podizvajalci možne le ob 

izpolnjevanju razpisnih pogojev, ob soglasju naročnik in v skladu z ZJN-2. 
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2.1.4. Cena razpisanih del 

Šteje se, da: 

- je izvajalec pred oddajo svoje ponudbe spoznal in natančno pregledal bodoče gradbišče 

in okolico,  

- se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi,  

- je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča,  

- je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale 

okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del,  

- se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov, povračil – 

odškodnin za škodo povzročeno v času gradnje in ostalih dajatev v Republiki Sloveniji,  

- je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del,  

- je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter  

- je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo. 

 

Ponudbena cena mora vključevati vse stroške za izdelavo elaborata zapore ceste (začasna 

prometna ureditev za čas izvajanja del) in tehnološkega elaborata. 

Ponudnik, ki bo izbran za izvajalca del, mora izdelati Projekt izvedenih del in navodila za 

obratovanje in vzdrževanje za vsa dela. Navedeno projektno dokumentacijo mora predložiti 

naročniku v 4 (štirih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. 

 

Predračun – rekapitulacija s priloženim ponudbenim predračunom, izpolnjenim na originalnih 

popisih mora biti izpolnjen tako, da ponudnik nudi in poda fiksne cene na enoto za vse 

pozicije iz popisov. Ponudnik mora predračun izpolniti (v MS Excel formatu ter natisniti) in 

ga v pisni in elektronski obliki predloži k ponudbi. Elektronski popis in izpolnjen in podpisan 

predračun ponudnik predloži za (priloga 2). Elektronski popis mora biti priložen k ponudbi 

tako, da ga lahko naročnik v času preverjanja ponudb preveri. 

 

Popis v elektronski in pisni obliki se ne sme razlikovati in ne sem odstopati od popisa, ki ga je 

pripravil naročnik. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos 

zahtevanih podatkov. 

 

Ponudnik izpolni cene za vse pozicije del opisane v Predračunu. Pri tem nobena od cen na 

enoto ne sme biti enaka 0. 

 

Vse enotne cene iz ponudbenega predračuna so fiksne in nespremenljive. 

 

2.2. Posebne zahteve naročnika 

2.2.1. Posebne zahteve 

Izbrani ponudnik mora po prejemu pogodbe v podpis le-to podpisano vrniti naročniku 

najkasneje v 8 (osmih) dneh. V primeru, kadar zaradi objektivih okoliščin to ni mogoče, lahko 

naročnik za zaprosilo ponudnika privoli na daljši rok. 

 

Ponudniki morajo poleg ponudbe predložiti veljavno finančno zavarovanje za resnost 

ponudbe. Ostala finančna zavarovanja, če so zahtevana, bo dolžan predložiti le izbrani 

ponudnik. 
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Naročnik si pridržuje pravico, da v kolikor izbrani ponudnik ne pristopi k sklenitvi pogodbe v 

zahtevanem roku, ali ne predloži (priloga 13) »Izjava o udeležbi pravnih in fizičnih oseb pri 

ponudniku« oziroma je ta neizpolnjen, izbere drugega najugodnejšega ponudnika in naročilo 

odda njemu, oziroma postopa po ustrezni določbi 80. člena ZJN-2. 

 

Naročnik izbere drugega ponudnika oziroma postopa po ustrezni določbi 80. člena ZJN-2 tudi 

v primeru, če prvo-izbrani ponudnik predloži lažno izjavo v (priloga 13) »Izjava o udeležbi 

pravnih in fizičnih oseb pri ponudniku« oziroma, poda neresnične podatke o navedenih 

dejstvih, kar ima za posledico ničnost pogodbe. 

 

2.2.2. Kakovost 

Kakovost predmeta ponudbe mora biti v skladu s tehnično specifikacijo naročnika in ostalimi 

zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji. 

 

2.2.3. Škodna odgovornost 

Ponudnik mora imeti ves čas svojega poslovanja oziroma minimalno za dobo trajanja izvedbe 

del iz pogodbe in zahtev tega razpisa, v skladu z določili 33. člena ZGO-1 (Uradni list RS, št. 

110/02) in 14. členom ZGO-1B (Uradni list RS, št. 126/07) sklenjeno zavarovanje pred 

odgovornostjo za škod, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z 

opravljanjem svoje dejavnosti. 

 

Ponudnik mora predložiti kopijo veljavne zavarovalne pogodbe in/ali police iz katere mora 

biti razvidna višina zavarovanja in obdobje veljavnosti zavarovanja (priloga 17). 

 

2.2.4. Ostale zahteve 

Vsi tehnični in ostali pogoji, so navedeni v vzorcu pogodbe, ki je sestavni del razpisne 

dokumentacije. Ponudniki morajo vzorec pogodbe podpisati in žigosati ter predložiti k 

ponudbeni dokumentaciji. 

 

3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

3.1. Osnovna sposobnost ponudnika 

a. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne smeta biti pravnomočno obsojena zaradi 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 1. in 2. odstavku 42. člena ZJN-2. 

b. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če je le-ta na dan, 

ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 

uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2 

oziroma 81. člena ZJNVETPS, kot to določa 3. odstavek 42. člena ZJN-2. 

c. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika če: 

- je v stečajnem postopku, 

- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s 

plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v 

kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, 
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- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ima neplačane, zapadle obveznosti v zvezi s 

plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali 

določbami države naročnika. 

d. Ponudniku v zadnjih petih letih ni smela biti izdana pravnomočna odločba za kazniva 

dejanja v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem ali pravnomočna odločba s katero bi 

mu bilo prepovedano opravljanje dejavnosti. 

e. Zoper ponudnika in vsakega partnerja v skupni ponudbi in prijavljenega podizvajalca 

na dan odpiranja ponudb ne sme biti uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 

stečajni ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 

prenehanje poslovanja ponudnika. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili 

kaznivih dejanj iz 1. in 2. odstavka 42. člena ZJN-2.  

 

Če država, v kateri ima ponudnik ali podizvajalec svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 

bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo 

ponudnika/podizvajalca, ki je podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 

pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v katerem ima ponudnik 

svoj sedež. Zahteva se nanaša tudi na dokazila o nekaznovanosti morebitnih članov skupne 

ponudbe in zakonitih zastopnikov ponudnikov ali članov skupne ponudbe.  

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje izpolnjevati 

tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi naročila. 

 

Ponudnik, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkažejo 

izpolnjevanje pogojev s podpisom (priloga 4) »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika« in 

s podpisom (priloga 5) »Izjava zakonitega zastopnika«. 

 

V ponudbi navedeni podizvajalci morajo podpisati (priloga 4/1) »Izjava o izpolnjevanju 

pogojev - podizvajalec«. 

 

3.2. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti 

a. Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora biti registriran za 

opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana 

dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili 

navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, 

lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika 

ponudnika. 

b. Ponudnik mora imeti 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. 

 

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja 

s podpisom (priloga 4) »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. 
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3.3. Ekonomska in finančna sposobnost 

a. Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe mora imeti plačane vse 

zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.  

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje tega pogoja 

s podpisom (priloga 4) »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. 

 

b. Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, 

da imajo bonitetno oceno na dan izdaje S.BON-1/P od SB1 do SB6 ter v zadnjih 6 

(šestih) mesecih ni imel dospelih neporavnanih obveznosti in ni imel blokiranega SB7 

do SB10 in ponudbe ponudnikov z neporavnanimi dospelimi obveznostmi bodo 

izločene. 

Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja s podpisom (priloga 4) »Izjava o izpolnjevanju 

pogojev ponudnika« in ob predložitvi: 

- za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON-1/P; 

- za samostojne podjetnike BON 1/SP. 

 

Ponudnik mora dokazilo pridobiti sam in ga priložiti k ponudbi (priloga 8). Obrazec BON je 

bonitetni oceni poslovanja AJPES. Obrazec BON – v originalu, ne sme biti starejše od 30 

(trideset) dni od dneva določenega za odpiranje ponudb. V primeru skupne ponudbe mora 

pogoje izpolnjevati vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi. 

 

3.4. Tehnična in kadrovska sposobnost 

a. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih 

pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih. 

b. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih 

reklamacij glede kakovosti izvedbe in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če 

naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko ponudnika 

izloči iz predmetnega postopka. 

c. Ponudnik zagotavlja, da je tehnično in kadrovsko sposoben izvesti javno naročilo. 

Ponudnik predloži (priloga 4c) »Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ter tehnični in 

kadrovski ustreznosti«. 

d. Da bo ponudnik dela po projektu izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu 

strokovnega nadzora s strani naročnika. 

Ponudnik predloži izjavo, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega 

nadzora s strani naročnika (priloga 4) »Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. 

e. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del in da upošteva 

obveznosti , ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev. 

Ponudnik predloži izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov 

(priloga 4). 
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f. Da je ponudnik kot glavni izvajalec v zadnjih petih letih (kot rok se šteje dokončanje 

objekta) izvedel 2 (dva) objekte istovrstnih gradenj, za katero je bila za vsako od 

referenčnih del sklenjena pogodba z naročnikom referenčnega dela, nad 50.000,00 EUR 

(z DDV). Naročnik bo priznal le reference, ki bodo potrjene s strani naročnika 

referenčnega dela. 

Ponudnik priloži seznam referenc na obrazcu (priloga 9) in potrditev referenc na obrazcu 

(priloga 9/1). 

g. Ponudnik mora imeti v lasti ali imeti zagotovljen dostop (preko najema, zakupa, 

pogodbe o nakupu ali na kak drug način) do ključnih delov opreme, potrebne za 

izvajanje razpisnih del. Zagotoviti mora, da bodo deli opreme na osnovi znanih 

zadolžitev v predvidenem času gradnje na voljo v ustrezni kvaliteti in v brezhibnem 

stanju za njihovo uporabo. 

Ponudnik predloži (priloga 6) »Izjava o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme 

za izvedbo del«. 

h. Ponudnik mora imenovati odgovornega vodjo del in njegovega namestnika. Odgovorni 

vodja del in njegov namestnik morata izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o 

graditvi objektov in se lahko izkažeta vsak z vsaj eno referenco istovrstnega posla za 

obdobje zadnjih petih let, kjer je vrednost del na posameznem objektu presegala 

50.000,00 EUR (z DDV). Iz opisa referenčnega dela odgovornega vodje del in njegov 

namestnik mora biti razvidno, da gre za primerljiva dela, kot so dela, ki jih prevzema. 

Ponudnik priloži seznam kadrov na obrazcu (priloga 10) in potrditev referenc na obrazcu 

(priloga 10/1) 

i. Ponudnik bo moral v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotoviti zemljišče za 

odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo 

organizacijo gradbišča, zemljišča za svojo upravno tehnično bazo, zemljišča za dovozne 

poti in dostope do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo, 

kadar postavitev omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega 

zemljišča za gradnjo. 

Ponudnik predloži (priloga 7) »Izjava o zagotovitvi uporabe zemljišča«. 

 

3.5. Ostale zahteve in pogoji naročnika 

a. Ponudniku ali skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ni smela biti izrečena 

prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega naročanja, kot to določa Zakon o 

odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list RS, št. 98/04, 65/08). 

b. Na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb ponudnik ne sme biti izločen iz postopkov 

oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na 

podlagi 35. člena zakona o integriteti in preprečevanju korupcije naročniki na smejo 

sodelovati. 

Ponudnik kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja predloži podpisano in žigosano (priloga 4) 

»Izjava o izpolnjevanju pogojev ponudnika«. V primeru skupne ponudbe mora vsak pogoj 

izpolniti vsak izmed partnerjev. 
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c. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v 

času izvajanja javnega naročila, v 8 (osmih) dneh od prejema poziva s strani naročnika, 

le temu posredoval podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

Ponudnik ali skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe izkaže izpolnjevanje teh pogojev 

s podpisom (priloga 4b) »Izjava o posredovanju podatkov«. 

 

4. FINANČNA ZAVAROVANJA 

4.1. Splošno 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti 

bančne garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in 

morajo biti izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. 

Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne 

dokumentacije, po vsebini ne smejo bistveno odstopati od vzorca bančnih garancij iz razpisne 

dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je 

določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe krajevne 

pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko. 

 

4.2. Zavarovanje za resnost ponudbe 

Originalno bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo 

(priloga 3). Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom bo le-ta unovčil bančno 

garancijo. 

Bančno garancijo za resnost ponudbe morajo ponudniki predložiti v vrednosti 5.000,00 EUR, 

z veljavnostjo do vključno datuma veljavnosti ponudbe. Če ponudnik v ponudbi navede daljši 

rok veljavnost ponudbe od zahtevanega, mora biti le-ta pokrit z bančno garancijo. Bančna 

garancija za resnost ponudbe začne teči na dan javnega odpiranja ponudb. 

 

Naročnik bančno garancijo za resnost ponudbe unovči, če ponudnik: 

- po roku določenem za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne, 

- zavrne sklenitev pogodbe, 

- po sklenitvi pogodbe ne predloži bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

 

4.3. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

Izbrani izvajalec bo moral, najkasneje 10 (deset) dni od sklenitve pogodbe, predložiti 

naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% skupne 

pogodbene vrednosti vključno z DDV z rokom veljavnosti 30 (trideset) koledarskih dni po 

preteku pogodbenega roka za dokončanje pogodbenih del in uspešno izvedeni primopredaji 

naročnika (priloga 15). 
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4.4. Zavarovanje za odpravo napak in skritih napak v garancijskem roku 

Izbrani izvajalec s katerim bo sklenjena pogodba bo moral, najkasneje ob končani 

primopredaji, predložiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak in skritih napak v 

garancijskem roku v višini 5% skupne pogodbene vrednosti vključno z DDV z rokom 

veljavnosti najmanj 30 (trideset) dni po preteku vseh garancijskih rokov (priloga 16). 

 

5. MERILO ZA IZBOR 

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo najnižja ponudbena cena. 

 

6. IZDELAVA PONUDBE 

Ponudba naj bo izdelana tako, da: 

- vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v 6.1. poglavju razpisne 

dokumentacije, zaželeno je, da so vsi sestavni deli ponudbene dokumentacije 

zloženi v vrstnem redu in opremljeni s pregradnimi kartoni, 

- ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici tako, da je na odpiranju 

možno preveriti, da je ponudba zaprta tako, kot je bila predana, 

- je izpolnjena, podpisana in žigosana na vseh mestih, kjer je to zahtevano. 

 

Priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje 

popolnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in 

pogoje iz te razpisne dokumentacije. 

V kolikor naročnik v postopku oddaje javnega naročila ugotovi, da je posamezni ponudnik v 

ponudbi predložil neresnična in zavajajoča dokazila bo ponudnik izločen in nadaljnjega 

postopka, naročnik pa bo o tem obvestil ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco o 

ponudnikih z negativnimi referencami. 

Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače 

navedeno. 

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in 

popravki razpisne dokumentacije ter dodatna pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, 

objavljena na portalu javnih naročil in na spletni strani http://www.cerkno.si, ki jih morajo 

ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije. 

 

 

6.1. Vsebina ponudbene dokumentacije 

Ponudbena dokumentacija, mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce v vrstnem redu 

kot so navedeni: 

 

 PODATKI O PONUDNIKU  priloga 1 

 

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov 

skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 in obrazec priloga 1a izpolniti vsi 

ponudniki. K tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila. 
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 PONUDBA  priloga 2 

 

Priložen obrazec ponudnik izpolni, podpiše in žigosa. V primeru skupne ponudbe obrazec 

izpolni le vodilni partner. Priloga ponudbenega predračuna je tudi popis del – v pisni in 

elektronski obliki. 

 

V primeru, da je ponudnik odkril kakršnokoli napako v razpisni dokumentaciji, je to dolžan 

takoj sporočiti naročniku, nikakor pa ne sme napake popraviti sam oziroma brez naročnikove 

vednosti. 

 

Ponudnik lahko samostojno ali v skupni ponudbi nastopa le v eni ponudbi, kot podizvajalec 

pa lahko nastopa v večih ponudbah, sicer se izločijo vse ponudbe v katerih nastopa. 

 

 BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE  priloga 3 

 

Predložiti je potrebno bančno garancijo za resnost ponudbe. Garancijo mora izdati banka v 

skladu z vzorcem iz priloge 3. 

 

 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga 4 

 

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi. Obrazec 

se po potrebi lahko fotokopira. V primeru skupne ponudbe, obrazce izpolni, podpiše in žigosa 

vsak partner v skupni ponudbi. 

 

V primeru ponudbe s podizvajalci, morajo vsi navedeni podizvajalci podpisati izjavo na 

prilogi 4/1. 

 

Ponudnik, vsi partnerji v skupni ponudbi in vsi navedeni podizvajalci izpolnijo tudi: 

- Obrazec priloga 4a – pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence; 

- Obrazec priloga 4b – Izjava o posredovanju podatkov; 

- Obrazec priloga 4c – Izjava o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ter o tehnični in 

kadrovski ustreznosti; 

- Obrazec priloga 4d – Podatki o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali 

ponudnika v postopku javnega naročanja. 

 

 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA priloga 5 

 

Vsi zakoniti zastopniki (glavnega ponudnika in posameznega člana skupine ponudnikov v 

okviru skupne ponudbe ali podizvajalca ponudnika) morajo razmnožen obrazec priloge 5 in 

obrazec priloge 5a izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi. 

 

 IZJAVA O ZAGOTOVITVI IN ČASOVNI RAZPOLOŽLJIVOSTI 

GLAVNE OPREME ZA IZVEDBO DEL 
priloga 6 

 

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi. 
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 IZJAVA O ZAGOTOVITVI UPORABE ZEMLJIŠČA priloga 7 

 

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi. 

 

 S.BON -1/P ali BON 1/SP priloga 8 

 

Ponudnik obrazec priloži sam in ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od roka za odpiranje 

ponudb. V primeru skupne ponudbe se obrazci predložijo za vsakega partnerja v skupni 

ponudbi. 

 

 SEZNAM REFERENC priloga 9 

 

Ponudnik priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa. 

Ponudnik izpolni tudi obrazec priloga 9/1 – Potrditev referenc. 

 

 POTRDITEV REFERENC priloga 9/1 

 

Ponudnik priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa. 

Ponudnik kopira potrebno število izvodov obrazca. 

 

 KADROVSKA SPOSOBNOST priloga 10 

 

Ponudnik priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa. 

Ponudnik izpolni tudi obrazec priloga 10/1 – Potrditev referenc 

 

Vsak izmed navedenih kadrov mora priložiti potrdilo o izobrazbi. 

 

 POTRDITEV REFERENC priloga 10/1 

 

Ponudnik priložen obrazec izpolni, podpiše in žigosa. 

Ponudnik kopira potrebno število izvodov obrazca. 

 

 SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 11 

 

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in 

izpolniti vse zahtevane podatke ter: 

- v prilogi 11a priložiti potrjeno izjavo s strani podizvajalca, da mu je ponudnik 

poravnal vse finančne obveznosti, 

- v prilogi 11b priložiti potrjeno pooblastilo ponudnika, da na podlagi potrjenega 

računa oziroma situacije, naročnik neposredno plačuje podizvajalcem in 

- v prilogi 11c priložiti potrjeno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik 

namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

 

Ponudnik kopira potrebno število izvodov vseh obrazcev. V kolikor ponudnik ne oddaja 

ponudbe z nobenim podizvajalcem, priloge ne izpolni. 
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 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU priloga 12 

 

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi. 

 

 IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PRI 

PONUDBI 
priloga 13 

 

Ponudnik mora obrazec izjave izpolniti, podpisati in žigosati ter priložiti v ponudbi. V 

primeru skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci, obrazec izpolni, podpiše in žigosa vsak 

partner v skupni ponudbi oziroma podizvajalec. Obrazec se po potrebi kopira. 

 

 VZOREC POGODBE priloga 14 

 

Ponudnik izpolni in priloži vzorčni izvod pogodbe. Vzorec pogodbe mora biti izpolnjen, 

podpisan in žigosan. 

 

 OBRAZEC BANČNE GARNACIJE ZA DOBRO IZVEDBO 

POGODBENIH OBVEZNOSTIH 

priloga 15 

 

Ponudnik mora v ponudbi priložiti parafiran in žigosan (s strani ponudnika) obrazec iz te 

priloge. 

 

 OBRAZEC BANČNE GARNACIJE ZA ODPRAVO NAPAK IN 

SKRITIH NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

priloga 16 

 

Ponudnik mora v ponudbi priložiti parafiran in žigosan (s strani ponudnika) obrazec iz te 

priloge. 

 

 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI priloga 17 

 

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora ponudnik predložiti kopijo veljavne zavarovalne 

pogodbe oziroma police. 

 

 CENIK MATERIALA IN PRODAJNE CENE UR priloga 18 

 

Ponudnik mora v prilogi priložiti cenik materiala fco gradbišče in cenik prodajni ur po 

kvalifikacijski strukturi. 

 

 OBRAZEC PRIJAVA priloga 19 

 

Ponudnik mora obrazec izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je 

ponudba. 

 

Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 

založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 
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 OBRAZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 

ODPIRANJU 

priloga 20 

 

Predstavnik ponudnika mora izpolnjen obrazec pooblastila za sodelovanje na javnem 

odpiranju ponudb priložiti strokovni komisiji naročnika na dan odpiranja ponudb. 

 

7. PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 

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. 

V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 

onemogočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na 

nepristranskost revizijske komisije. 

 

8. POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo 

postopkov oddaje javnega naročila. 

 

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega 

naročanja - ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/11) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes 

za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda 

zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v 

postopku oddaje javnega naročila ali zagovorniku javnega interesa.  

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na ustrezen transakcijski račun pri 

ministrstvu, pristojnem za finance (TRR: SI56 0110 0100 0358 802 odprt pri Banki Sloveniji, 

Slovenska 35, Ljubljana, sklic: 11 16110-7111290--(številka objave javnega naročila)11, v 

višini 1.500,00 EUR, v skladu z 71. členom ZPVPJN. Zahtevek za revizijo, ki ga vloži 

zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse. 

Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v osmih 

delovnih dneh od prejema obvestila o dodelitvi naročila. 

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

s povratnico ali z elektronskimi sredstvi. Zahtevek za revizijo se lahko vloži z elektronskimi 

sredstvi, če naročnik razpolaga z informacijskim sistemom za sprejem elektronskih vlog, v 

skladu z zakonom, ki ureja elektronsko poslovanje in elektronski podpis. V tem primeru mora 

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

kvalificiranim potrdilom.  

 

S kopijo zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvesti tudi ministrstvo pristojno za finance.  

 
 Naročnik: 

 OBČINA CERKNO 

 Župan: 

  Jurij KAVČIČ, l.r. 
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Številka: 430-0001/2015 

Datum: 29.05.2015 

Objava: Portal javnih naročil, št. objave NMV3112/2015 z dne 29.05.2015. 

 

 

 

 

 

 

OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 

 

 

 

 

»SANACIJA CESTE DOLENJI NOVAKI – RAZPOTJE 

PRI BREJCU - JAZCU« 
 

 

Javno naročilo po postopku naročila male vrednosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerkno, maj 2015 
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 PODATKI O PONUDNIKU priloga 1 

 

 

 

 
 

 
 

 

Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe) 

Naziv 

 

 

 

 

Naslov in sedež  

 

 

 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 
 

Funkcija 
 

Telefon in telefaks odgovorne osebe 
telefon št.: telefaks št.: 

E-naslov odgovorne osebe 
 

Kontaktna oseba  
 

Telefon in telefaks kontaktne osebe 
telefon št.: telefaks št.: 

E-naslov kontaktne osebe 
 

E-naslov za obveščanje ponudnika 
 

Transakcijski račun / banka 
 

Matična številka  
 

ID številka za DDV 
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 PODATKI O PONUDNIKU - IZJAVA priloga 1a 

 

 

V okviru ponudbe na javni razpis za oddajo naročila  

 

Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc 

 

 

I Z J A V L J A M O, 

 

 

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti. 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (kraj in datum) žig (podpis partnerja) 

 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (kraj in datum) žig (podpis partnerja) 

 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (kraj in datum) žig (podpis partnerja) 

 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (kraj in datum) žig (podpis partnerja) 
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 PONUDBA priloga 2 

 

PONUDBA št. _______________ 
 

 
Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc 

 

Ponudbo oddajamo (označi): 

   samostojno 

   skupna ponudba 

   s podizvajalci 

Ponudnik oziroma vodilni partner (v primeru skupne ponudbe) 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

SKUPNA PONUDBENA CENA 

 

 Opis 
% 

Skupna vrednost 

brez DDV (€) 
DDV (€) 

Vrednost z DDV 

(€) 
 Sanacija ceste Dolenji Novaki – 

Razpotje pri Brejcu - Jazc 

    

 Popust     

      

*SKUPAJ: 
    

 

 

*Dobljena skupna vrednost predstavlja meril, skladno s 6. točko razpisne dokumentacije. 

 

( z besedo: ________________________________________________________________________ ) 

 

Rok izvedbe del: 

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe, 

- celoten rok za končanje gradbenih del: 31.10.2015, 

- odprava napak in primopredaja: v roku 15 dni po zaključku del. 
 

Veljavnost ponudbe je _______________ dni (najmanj 90 koledarskih dni od dneva odpiranja 

ponudb). 

 

Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe)
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 BANČNA GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE priloga 3 

 
Naziv banke (zavarovalnice) __________________________________________________________ 

Kraj in datum: _____________________________________________________________________ 

Upravičenec (naročnik javnega naročila): ________________________________________________ 

Garancija št. _______________________________________________________________________ 

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, dne 29.5.2015, pod št. 

NMV3112/2015, za izvedbo javnega naročila: Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri 

Brejcu - Jazc je ponudnik _______________________________________ dolžan za resnost svoje 

ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku bančno garancijo za resnost ponudbe v višini  

5.000,00 EUR. 

Banka (zavarovalnica ) se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 

 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali 

 če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe: 

- zavrne sklenitev pogodbe ali ne sklene pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali 

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 

skladu z določbami navodil ponudnikom. 

 

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka plačali 

naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku 

navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh zgoraj navedenih primerov in 

navede, za kateri primer ali primera gre. 

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki ( zavarovalnici) in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. original Garancije št. ______________________/________________________ . 

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem razpisu in ( v 

primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani ponudnik ne sklene pogodbe 

z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, vendar pa 

najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. 

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do _______________ 

(najmanj do poteka roka veljavnosti ponudbe), ta garancija preneha veljati ne glede na to ali nam je 

vrnjena. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med upravičence in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika po 

slovenskem pravu. 

 

 Banka (zavarovalnica) 
  (žig, podpis) 
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 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV PONUDNIKA priloga 4 

 
Ponudnik ______________________________________________________________________, 

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo za: 

Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc 

pod materialno in kazensko odgovornostjo podajamo naslednje izjave: 

 

1. IZJAVE O OSNOVNI SPOSOBNOSTI 

 

IZJAVLJAMO, da nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2):  

- 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 ter goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. 

člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti in  

- pranje denarja. 

 

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. 

a člena ZJN-2 oziroma 81.a člena ZJNVETPS in bili zaradi tega izločeni iz postopkov oddaje 

javnih naročil. 

 

IZJAVLJAMO, 

 da nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali v likvidacijskem postopku, 

 da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v 

zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v 

kateri ima sedež, ali določbami države naročnika, 

 da na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v 

zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali 

določbami države naročnika, 

 zoper nas in prijavljenega podizvajalca ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, 

stečajni ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je 

prenehanje našega poslovanja. 

 

IZJAVLJAMO, da nam v zadnjih petih letih ni bila izdana pravnomočna odločba za kazniva 

dejanja povezana s poslovanjem ali pravnomočna odločba s katero bi nam bilo prepovedano 

opravljanje dejavnosti. 

 

2. IZJAVI O SPOSOBNOSTI OPRAVLJANJA POKLICNE DEJAVNOSTI 

 

IZJAVLJAMO, da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 

države članice, v kateri imamo registrirano dejavnost. 
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IZJAVLJAMO, da imamo posebno dovoljenje oziroma smo člani posebne organizacije, da 

lahko v državi, kjer imamo sedež, opravljamo dejavnost, ki je predmet javnega naročila, v 

kolikor je tako dovoljenje potrebno. 

 

3. IZJAVE O EKONOMSKI IN FINANČNI SPOSOBNOSTI 

 

IZJAVLJAMO, da smo ekonomsko in finančno sposobni za izvedbo del, ki so predmet 

javnega naročila. 

 

IZJAVLJAMO, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja. 

 

IZJAVLJAMO, da v preteklih 6 (šestih) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli 

blokiranega poslovnega računa pri katerikoli banki, ki vodi naš transakcijski račun. 

 

IZJAVLJAMO, da v preteklih 6 (šestih) mesecih pred oddajo ponudbe nismo imeli dospelih 

nepovratnih obveznosti. 

 

4. IZJAVE O TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI 

 

IZJAVLJAMO, da razpolagamo z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in 

sposobni izvesti predmet javnega naročila, da imamo profesionalne in tehnične zmožnosti, 

opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost ter da izpolnjujemo 

formalne delovne in tehnične pogoje. 

 

IZJAVLJAMO, da predmet ponudbe ustreza zahtevam standardov in predpisov, ki se 

navezujejo na predmet javnega naročila ter tehničnim in ostalim pogojem navedenim v 

razpisni dokumentaciji. 

 

IZJAVLJAMO, da bomo dela po projektu izvedli skladno s pravili stroke in navodilu 

strokovnega nadzora s strani naročnika. 

 

IZJAVLJAMO, da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del in da 

upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih 

pogojev. 

 

5. IZJAVE O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

 

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z vsemi razpisnimi pogoji javnega naročila »Sanacija 

plazu pod hišo Golob v Gorjah«. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma bo 

naša ponudba nepopolna ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova. 

 

IZJAVLJAMO, da v primeru, če naročnik z ozirom na razpoložljiva sredstva določi 

eventualno manjši obseg od razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali razveljavi razpis, ne 

bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova. 
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IZJAVLJAMO, da nam ni bila izrečena prepoved udeležbe na razpisih na področju javnega 

naročanja, kot to določa Zakon o odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja (Uradni list 

RS, št. 98/04, 65/08). 

 

IZJAVLJAMO, da nismo uvrščeni v seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi 35. 

člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ZIntPK (Uradni list RS, št. 45/10), 

naročniki ne smejo sodelovati. 

 

IZJAVLJAMO, da so v ponudbene cene, navedene za posamezen sklop predmeta javnega 

naročila za katerega oddajamo ponudbo, vključeni vsi materiali in nematerialni stroški, ki 

bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika. 

 

IZJAVLJAMO, da prevzemamo osebno odgovornost, da smo dali resnične podatke in 

verodostojne dokumente, hkrati pa pooblaščamo naročnika Občino Cerkno, da skladno s 

prvim odstavkom 77. člena ZJN-2 preveri obstoj in vsebino podatkov iz ponudbe. 

 

6. IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IZ POGODBE 

 

IZJAVLJAMO, da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo 

bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila podpisali brez 

dodatnih zahtev in ugovorov. 

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe) 
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 IZJAVE O IZPOLNJEVANJU POGOJEV - PODIZVAJALEC priloga 4/1 

 
Podizvajalec (naziv in naslov): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

V okviru javnega razpisa za »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc« 

pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da: 

 

 nismo bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – UPB2):  

- 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, 

- da nismo bili kot ponudnik in naši zakoniti zastopnik pravnomočno obsojeni zaradi 

goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 

zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 

 na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi 

s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države,  

 na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi 

s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, 

 zoper nas ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski 

postopek, ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega 

poslovanja, 

 pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke o nekaznovanosti naše družbe in oseb, 

pooblaščenih za zastopanje. 

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe)
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 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 

EVIDENCE 

priloga 4a 

 

 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE – 

ZA PRAVNE OSEBE 

 

___________________________________________________________________________ 
(naziv pooblastitelja) 

 

pooblaščam Občino Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, da za potrebe preverjanja 

izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila »Sanacija ceste Dolenji Novaki – 

Razpotje pri Brejcu - Jazc« od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 

evidence. 

 

 

Podatki o pravni osebi: 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
 

 

 

Polno ime podjetja: 

Sedež podjetja: 

Občina sedeža podjetja: 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): 

Matična številka podjetja: 
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 IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV priloga 4b 

 

 

 
Ponudnik ______________________________________________________________________, 
 

 

 

 

 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV 

(v skladu s 13. odstavkom 71. člena ZJN-2) 

 

 

 

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši 

ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva 

naročnika, le temu posredovali podatke o:  

 

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

ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

 

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

šteje, da so z nami povezane družbe. 

 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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 IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGODBENIH OBVEZNOSTIH 

TER O TEHNIČNI IN KADROVSKI USTREZNOSTI 

priloga 4c 

 

 

 

Ponudnik ______________________________________________________________________, 

 

ki oddajamo ponudbo za javno naročilo za: 

 

»Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc« 

 

podajamo naslednje izjave: 

 

 

 

IZJAVLJAMO, 
 

- da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo; 

- da izpolnjujemo vse tehnične zahteve ter standarde, navedene v razpisni dokumentaciji; 

- da smo kvalitetno in strokovno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb 

sklenjenih v zadnjih treh letih; 

- da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede na izvedeno delo, dobavljeno 

stavbno pohištvo in nespoštovanja drugih določil pogodb. Naročniki nas lahko izloči iz 

predmetnega postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti. 

 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (datum) žig (podpis odgovorne osebe) 
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 PODATKI O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI 

KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA 

NAROČANJA 

priloga 4d 

 

 

Za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila št. 430-

0001/2015 »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc«, bo naročnik v 

skladu s 4. odstavkom 42. člena ZJN-2, pri davčnem organu na podlagi 3. odstavka 19. člena 

Zakona o davčnem postopku – ZdavP-2-UPB4 (Uradni list RS, št. 13/11) vložil vlogo za 

posredovanje podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali ponudnika, in sicer o 

višini: 

- zapadlih neplačanih davčnih obveznosti, 

- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je 

začeta davčna izvršba zadržana, 

- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo 

davka oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. 
 

 

Podatki o pravni osebi: 

 
 

 

________________________  _____________________________ 

 (datum) žig (podpis zakonitega zastopnika ponudnika) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Navodilo: Obrazec izpolnijo vsi ponudniki, partnerji (skupna ponudba) in prijavljeni podizvajalci. 

Polno ime podjetja: 

Sedež podjetja: 

Občina sedeža podjetja: 

Davčni urad: 

Davčna številka podjetja (ID številka za DDV): 
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 IZJAVA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA priloga 5 
 

 

IME IN PRIIMEK: ______________________________________________________________ 

 

EMŠO: ________________________________________________________________________ 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen 

zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, 

št. 50/12 – UPB2):  

 

 hudodelsko združevanje, 

 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje 

daril, jemanje podkupnine, 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 ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. 

člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 

 

 pranje denarja. 

 

Prav tako pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno 

obsojen zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena 

Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti 
 

 

(V primeru skupne ponudbe se obrazec fotokopira). 

 

 
 

 

________________________  _____________________________ 

 (datum)  (podpis odgovorne osebe) 
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 POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE 

EVIDENCE – ZA FIZIČNE OSEBE 

priloga 5a 

 

 

Spodaj podpisani _____________________________________________________________ 
 (ime in priimek)  

 

pooblaščam Občino Cerkno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku 

oddaje javnega naročila po odprtem postopku za Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje 

pri Brejcu - Jazc, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence.  

 

 

Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO: ____________________________________________________________________ 

Datum rojstva: ______________________________________________________________ 

Kraj rojstva: _________________________________________________________________ 

Občina rojstva: ______________________________________________________________ 

Država rojstva: ______________________________________________________________ 

Naslov stalnega / začasnega bivališča: 

 (ulica in hišna številka)  ___________________________________________________ 

 (poštna številka in pošta)  ___________________________________________________ 

Državljanstvo: ______________________________________________________________ 

Moj prejšnji priimek se je glasil:  ________________________________________________ 

 

*Podatki so zahtevani na obrazcu Ministrstva za pravosodje, s katerim naročnik pridobi 

potrdila iz kazenske evidence fizičnih oseb. 

* V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira 

 

 

 

________________________  _____________________________ 

 (datum)  (podpis pooblastitelja) 
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 IZJAVE O ZAGOTOVITVI IN ČASOVNI 

RAZPOLOŽLJIVOSTI GLAVNE OPREME ZA IZVEDBO DEL 

priloga 6 

 

 

 
Ponudnik __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

IZJAVA 

o zagotovitvi in časovni razpoložljivosti glavne opreme za izvedbo del 

 

 

 

 

IZJAVLJAMO, da bomo v času gradnje zagotovili vso opremo, potrebno za izvedbo del po 

tem razpisu tako, da bodo dela potekala nemoteno v okviru predvidenih rokov. 

 

 

 

 

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe)
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 IZJAVA O ZAGOTOVITVI UPORABE ZEMLJIŠČA priloga 7 

 

 

 
Ponudnik __________________________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

IZJAVA 

 

 

 

 

 

IZJAVLJAMO, da bomo v primeru pridobitve posla: »Sanacija ceste Dolenji Novaki – 

Razpotje pri Brejcu - Jazc«, na lastne stroške zagotovili zemljišče za odlagališče oziroma 

začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča, zemljišča 

za svojo upravno tehnično bazo in zemljišča za dovozne poti in dostope do gradbišča in 

obratov, ki jih bomo začasno uporabljali med gradnjo, kadar postavitev omenjenih delov ni 

mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo. 

 

 

 

 

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe)
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 S.BON -1/P ali BON 1/SP priloga 8 

 

 

 

Ponudnik mora za to stranjo priložiti: 

 

 

- Za pravne osebe (gospodarske družbe) S.BON-1/P; 

- Za samostojne podjetnike BON 1/SP. 
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 SEZNAM REFERENC priloga 9 

 

 
Ponudnik __________________________________________________________________________ 
 

 

SEZNAM REFERENC 

 

 
Zap. 

Št. 

Naročnik Predmet pogodbe Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe) 
 

 

 

 

 

Ponudnik priloži potrditev referenc – priloga 9/1 naročnikov, za izvedena dela, ki jih navaja. 

Naročnik si pridržuje pravico, da reference, ki jih je ponudnik priložil v ponudbi, preveri. 
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 POTRDITEV REFERENC priloga 9/1 

 
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih 

delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o 

uspešni izvedbi navedenih referenčnih del. 

 

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

za ponudbo na javnem razpisu za »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - 

Jazc« 

 

P O T R J U J E M O, 
 

Da nam je ponudnik uspešno izvedel istovrstni posel, kot predmet javnega naročila. 

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje 

referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Občini Cerkno, ter potrjujemo, da je 

na podlagi našega naročila, navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi 

določili izvedel navedeno referenčno delo. 

 

Kraj: ______________________ Žig in podpis odgovorne osebe naročnika: 

Datum: ______________________ ___________________________________ 

 

 

 

(Obrazec se po potrebi fotokopira) 

Lokacija izvedbe del: 

Ponudnik je izvedel naslednja dela: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Vrednost opravljenih del: 

Datum začetka posla: Datum končanja posla: 

Naziv in naslov naročnika: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek): 

E-naslov kontaktne osebe naročnika: 

Telefon kontaktne osebe naročnika: 
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 KADROVSKA SPOSOBNOST priloga 10 
 

Ime in priimek odgovornega vodja del Opis del 

  

  

 
 

 

 

Ime in priimek namestnika Opis del 

  

  

 
 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe) 
 

 

 

 

Ponudnik priloži potrditev referenc – priloga 10/1 naročnikov, za kader, ki ga navaja. 

Naročnik si pridržuje pravico, da reference, ki jih je ponudnik priložil v ponudbi, preveri. 
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 POTRDITEV REFERENC priloga 10/1 

 
Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so spodaj navedeni podatki o referenčnih 

delih resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o 

uspešni izvedbi navedenih referenčnih del. 

 

Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

za ponudbo na javnem razpisu za »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - 

Jazc« 

 

P O T R J U J E M O, 
 

da je odgovorni vodja del (ime in priimek) ____________________________________________ oz. 

namestnik odgovornega vodja del (ime in priimek) _________________________________________ 

uspešno izvedel istovrstni posel, kot je predmet javnega naročila. 

To potrdilo se izdaja na zahtevo zgoraj navedenega ponudnika in se bo uporabilo samo za potrjevanje 

referenc na javnem razpisu za zgoraj navedeno javno naročilo pri Občini Cerkno, ter potrjujemo, da je 

na podlagi našega naročila, navedeni izvajalec kvalitetno, pravočasno in skladno s pogodbenimi 

določili izvedel navedeno referenčno delo. 

 

Kraj: ______________________ Žig in podpis odgovorne osebe naročnika: 

Datum: ______________________ ___________________________________ 

 

 

 

(Obrazec se po potrebi fotokopira) 

Lokacija izvedbe del: 

Kratek opis izvedenega dela: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Vrednost opravljenih del: 

Datum začetka posla: Datum končanja posla: 

Naziv in naslov naročnika: 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

Kontaktna oseba naročnika (ime in priimek): 

E-naslov kontaktne osebe naročnika: 

Telefon kontaktne osebe naročnika: 
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 SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 11 

 

Ponudnik mora v prilogi navesti podizvajalce, s katerimi nastopa v skupnem nastopu in 

izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta tako ponudnik kot podizvajalec. 

 

NAZIV PODIZVAJLCA  

NASLOV  

MATIČNA ŠTEVILKA  

DAVČNA ŠTEVILKA  

TRANSAKCIJSKI RAČUN  

PREDMET  

KOLIČINA  

VREDNOST  

KRAJ IZVEDBE  

ROK IZVEDBE  

VRSTA DEL  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
 

 

 
Datum: ______________________ 

 

 

 Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca: 

 

 __________________________________ __________________________________ 

 

 

 Žig: Žig: 
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 IZJAVA PODIZVAJALCA priloga 11a 

 

 
Na zaprosilo ponudnika (ime in naslov ponudnika): 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Za ponudbo na javnem naročilu: 

 

»Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc« 

 

 

IZJAVLJAMO, 
 

 

da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti. 

 

 

Naziv in naslov podizvajalca: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kraj: ______________________ Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca: 

 

Datum: ______________________ ___________________________________ 
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 POOBLASTILO PONUDNIKA priloga 11b 

 

 

 
Ponudnik ______________________________________________________________________ 
 

 

Za izvedbo javnega naročila, ki je objavljen na portalu javnih naročil pod št. NMV3112/2015 

dne 29.05.2015 ter v skladu s prvo alinejo sedmega odstavka 71. člena ZJN-2, 

 

 

P O O B L A Š Č A M O 

 

 

Naročnika Občino Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, da na podlagi potrjenega računa 

oziroma situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev, ki so 

navedeni v prilogi 9 ponudbene dokumentacije: 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
 (žig in podpis odgovorne osebe)
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 SOGLASJE PODIZVAJALCA priloga 11c 

 

 

 

Podizvajalec 

__________________________________________________________________ , ki 

nastopamo kot 

 

 

podizvajalec pri ponudniku ____________________________________________________ 

za izvedbo  

 

javnega naročila »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc« 

 

 

S O G L A Š A M O, 

 

 

da nam naročnik Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, v skladu z drugo alinejo 

sedmega odstavka 71. člena ZJN-2, namesto ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika 

v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma 

situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga računov oziroma situacij, ki jih 

bo naročniku izstavil ponudnik. 

 

 

 
Kraj: ______________________ Žig in podpis odgovorne osebe podizvajalca: 

 

Datum: ______________________ ___________________________________ 
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 ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU priloga 12 

 

 

Kot ponudnik _______________________________________________________ na javnem 

razpisu za izbiro izvajalca za: 

 

 

»Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc«, 

 

 

se zavezujemo, da bomo dosledno upoštevali določbe Uredbe o zagotavljanju varnosti in 

zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 3/02). 

 

 

Nespoštovanje določil je lahko razlog za prekinitev pogodbe. 

 

 

Po določilih Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih 

gradbiščih je investitor dolžan zagotoviti izdelavo varnostnega načrta. Kot izvajalec bomo pri 

izdelavi varnostnega načrta sodelovali z vsemi potrebnimi podatki o tehnološkem postopku, 

uporabljeni opremi, uporabljenih materialih in delavcih, ki bodo zaposleni na gradbišču ter 

podobno. 

 

 

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe)
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 IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB PRI 

PONUDNIKU 

priloga 13 

 

 

 

Podatki o pravni osebi (ponudniku): 

 

 

 

V zvezi z javnim naročilom z oznako št. 430-0001/2015 »Sanacija ceste Dolenji Novaki – 

Razpotje pri Brejcu - Jazc«, posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-

UPB2 podatke o udeležbi finančnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z 

udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, 

ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 

 

 

 

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje 

pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 

 

Zap. 

Št. 

Naziv Sedež Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3. 
 

  

4. 
 

  

…. 
 

  

 

Polno ime podjetja: 

Sedež podjetja: 

Občina sedeža podjetja: 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka) 

Matična številka podjetja: 

ID številka za DDV: 
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IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje 

fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov: 

 

Zap. 

Št. 

Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva v % 

1.    

2.    

3. 
 

  

4. 
 

  

…. 
 

  

 

IZJAVLJAMO, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane 

družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti: 

 

Zap. 

Št. 

Naziv Sedež Matična številka 

1.    

2.    

3. 
 

  

4. 
 

  

…. 
 

  

 

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter 

pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe 

zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe. 

 

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba 

v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih o izjavi nična. Zavezujem se, da 

bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov. 

 

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.  

 

 

________________________  _____________________________ 

 (datum) žig (podpis zakonitega zastopnik ponudnika) 

 

 

 

 

 

Izpolnjena izjava mora biti priložena tudi za posamezne člane v primeru skupne ponudbe in 

za v ponudbi navedene podizvajalce. 
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 VZOREC POGODBE priloga 14 

 

 

Ponudnik mora priložen vzorec ponudbe izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe ter jo 

podpisati in žigosati. 
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__________________________________________________________________________ 

ki ga/jo zastopa ________________________________________________ 

(v nadaljevanju izvajalec) 

ID št. za DDV: ________________ 

matična številka:_______________ 

TRR št.: _________________________, _________________________ 

 

 

 

in  

 

 

 

OBČINA CERKNO, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno,  

ki jo zastopa župan Jurij Kavčič 

(v nadaljevanju naročnik) 

identifikacijska številka za DDV: SI54677696 

matična številka: 5880076 

 

dogovorita in skleneta naslednjo 

 

 

 

V Z O R E C  P O G O D B E 
Št.  

 

 

 

I. UVODNE UGOTOVITVE 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da: 

 

- je naročnik Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno izvedla postopek zbiranja ponudb 

po predhodni objavi v skladu z določili 30.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni lis RS, 

št. 12/13-UPB5 in 19/14) za »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc«,  

- je izdelana projektna dokumentacija »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri 

Brejcu - Jazc, št. 1409/14. Izdelalo podjetje Linea d.o.o., Ulica Sv. Barbare 6, 5280 

Idrija«, 

- je bil zgoraj navedeni izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z Obvestilom o izboru 

naročila, št. ___________________ z dne _________________ , 

- za vsa dela velja, da so gradbene storitve naročene po tej pogodbi namenjene neobdavčljivi 

dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in se ne štejemo za plačnika DDV po 76.a členu 

ZDDV-1. 
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II. PREDMET POGODBE  
2. člen 

 

Naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izdelavo naslednjo nalogo: 

 

SANACIJA CESTE DOLENI NOVAKI – RAZPOTJE PRI BREJCU – JAZC 

 

 Opis 
% 

Skupna vrednost 

brez DDV (€) 
DDV (€) Vrednost z DDV (€) 

 SANACIJA CESTE 

DOLENI NOVAKI – 

RAZPOTJE PRI 

BREJCU – JAZC 

    

 Popust     

      

*SKUPAJ: 
    

 

 

SKUPNA POGODBENA VREDNOST ZA SANACIJA CESTE DOLENI NOVAKI – 

RAZPOTJE PRI BREJCU – JAZC  (skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in DDV) :  

 EUR. 

(z besedo:________________________________________________________________ __/100 €). 

 

 

III. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI 
 

3. člen 

 

Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbene obveznosti z naslednjimi finančnimi zavarovanji:  

 

- z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 10 % od vrednosti pogodbe, 

ki jo mora izročiti naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, sicer se šteje, da je 

pogodba razdrta. Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavna 

vsaj še trideset (30) dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla iz 5. člena te pogodbe, 

 

- z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora izročiti naročniku ob 

predaji stvari, sicer se šteje, da predaja stvari ni opravljena. Garancijski znesek znaša 5 % 

vrednosti posla, za katerega se daje, rok trajanja garancije pa je za trideset (30) dni daljši kot je 

garancijski rok, ki je določen v 14. členu te pogodbe. 

 

IV. ROKI IZVAJANJA DEL 

 
4. člen  
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Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo, in da bo 

pogodbena dela dokončal najkasneje do: 

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe, 

- celoten rok za končanje gradbenih del: 31.10.2015, 

- odprava napak in primopredaja: v roku 15 dni po zaključku del. 

 

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

5. člen 

 

Naročnik se zavezuje: 

 skupaj z odgovornim nadzornikom je dolžan pred začetkom del izvajalca uvesti v delo, 

 izvajalec je uveden v delo, ko mu je naročnik izročil potrjen predračun, 

 ob uvedbi izvajalca v delo sestavita odgovorni nadzornik in izvajalec zapisnik in ga podpišeta. 

Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju 

izvajalčevega obvestila. Datum prevzema sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti pooblaščeno 

osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu.  

Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem: 

– ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 

pravilom stroke, 

– kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo, 

– opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, 

– druge pomembnejše ugotovitve, 

– datum prevzema del. 

 

6. člen 

 

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del samo v primeru višje sile. 

 

Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je 

predvideno v pogodbi. 

 

V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi, izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika 

obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, 

kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik. 

 

Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli. 

 

7. člen 

 

Izvajalec se zavezuje: 

- za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih 

gradbene stroke, 

- da bo obveščal naročnika in njegovega odgovornega predstavnika o vsaki spremembi del iz 

ponudbenega predračuna ter za spremembe pridobil predhodno soglasje naročnika, 

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o 

graditvi objektov, 

- da bo po končanih delih naročniku predal vso dokumentacijo tehničnega in finančnega značaja, 
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- pred pričetkom del izdelati varnostni načrt, potrebno uskladitev varnostnega načrta in 

dokumentacije s spremembami na gradbišču ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z 

varnostnim načrtom, 

- označiti gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, priimki, 

nazivi in funkcija odgovornih oseb,  

- vsa dela izvajati v skladu s projektno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, 

gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji solidnega izvajalca ter v skladu s 

pogodbo,  

- vgrajevati materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in 

standardi, 

- da bo za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti, da 

bo po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju 

gradbenih del in počistil gradbišče, 

- da bo po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti 

zgrajen objekt, predal naročniku. 

Izvajalec je dolžan, pred pričetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti 

projektne dokumentacije ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila. 

 

8. člen  

 

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da: 

  bo ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predračuna v ceno pogodbenih del, izraženi v 

skupnem znesku, izvedel vsa potrebna dela za izvršitev pogodbenih obveznosti, 

 bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih 

prostorov, 

 bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, 

 bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, 

ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,  

 

 

VI. PODIZVAJALCI 
 

9. člen 

 

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci: 

PODIZVAJALEC 

Naziv, naslov, matična številka, davčna številka, TRR 

(Navedeni podatki bodo vneseni v pogodbo na podlagi izpolnjenega obrazca (Priloga 11), priloženega 

v ponudbi) 

 

Opis del ki jih bo izvedel 

Predmet: 

Količina: 

Vrednost del z DDV: 

Kraj izvedbe: 

Rok izvedbe: 
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Izvajalec se izrecno obvezuje v primeru, če po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi novih 

podizvajalcev oz. v primeru zamenjave podizvajalca, pridobiti predhodno soglasje naročnika. Svoj 

predlog bo podal z vlogo, ki ji mora biti predložena vsa dokumentacija v obsegu, vsebini in obliki, kot 

to določa veljavna zakonodaja s področja javnih naročil za podizvajalce, ki jih ponudnik navaja pri 

oddaji svoje ponudbe v postopku javnega naročanja. 

 

Opomba: Ta člen bo v končni pogodbi v primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci. 

 

 

VII. OBRAČUN IN PLAČILO IZVRŠENIH DEL 
 

10. člen 

 

Obračun del se bo vršil s situacijami, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, ki jo bo 

pregledal in s podpisom potrdil nadzorni organ naročnika, do višine 90% vrednosti pogodbenih del. 

Končno obračunsko situacijo v višini 10% vrednosti pogodbenih del, bo izvajalec obračunal po 

pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti ter po 

izvršenem končnem obračunu. 

Izvajalec je dolžan končno obračunsko situacijo dostaviti v 4 (štiri) izvodih v roku 10 (deset) dni po 

pisnem prevzemu izvršenih del oziroma mesečno situacijo do 8. v mesecu za pretekli mesec, če traja 

delo več mesecev. 

Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 

 

Naročnik je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 

dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. 

 

Naročnik bo situacije plačeval v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS v 30 dneh od uradnega 

prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacijah na transakcijski račun št. ________________________ 

odprt pri ______________________________________ . 

 

Če naročnik zamudi s plačilom nespornega zneska računa ali situacije, je dolžan plačati izvajalcu, na 

podlagi obračuna, zakonsko predpisane zamudne obresti. 

 

 

VIII. SPREMEMBA OBSEGA DEL 

 

11. člen 

 

V primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in mogel 

vedeti, da jih bo potrebno izvršiti ali v primeru, da naročnik od izvajalca zahteva izvedbo del, ki s to 

pogodbo niso predvidena in urejena, bosta pogodbeni stranki to uredili skladno s predpisi o javnem 

naročanju.   

 

IX. IZROČITEV IN PREVZEM DEL 

 

12. člen 
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Primopredajo pogodbenih del opravita pogodbeni stranki z zapisnikom. Izvajalec je dolžan naročniku 

dostaviti veljavne ateste, izjave o garancijskih rokih in pooblastila v skladu z veljavno zakonodajo ter 

PID in NOV dokumentacijo. 

 

Pri pregledu ugotovljene napake in pomanjkljivosti mora izvajalec odpraviti pred primopredajo 

pogodbenih del, sicer lahko naročnik unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

 

Naročnik lahko unovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru 

nepravočasne izpolnitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi. 

 

Investitor kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti, ki se ugotovijo ob primopredaji, zadrži plačilo 

dela vrednosti obračunske situacije, ki ustreza ocenjeni vrednosti del, potrebnih za odpravo 

pomanjkljivosti. Zadržani znesek uporabi investitor za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih ob 

primopredaji, če izvajalec teh pomanjkljivosti v roku, ki je določen v primopredajnem zapisniku, ne 

odpravi. 

 

X. KVALITETA DEL 

 

13. člen 

 

Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih gradbenih del (garancijski rok) po tej pogodbi 5 (pet) let. 

Garancijska doba teče od dneva, ko je bil uspešno opravljen tehnični pregled oz. primopredaja posla 

naročniku. 

V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje stroške odpraviti 

vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika dolžan odpraviti vse napake in 

pomanjkljivosti zapisniško ugotovljene ob pregledu objekta pred iztekom garancijskega roka, 

upoštevajoč normalno rabo objekta v tem roku. 

V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, ima naročnik 

pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, za stroške teh del pa 

bremeniti izvajalca. 

 

14. člen 

 

Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika in po navodilih odgovornega nadzornika raziskati vzroke 

vseh pomanjkljivosti in napak. Stroški raziskav pomanjkljivosti oziroma napak bremenijo naročnika, 

razen v primeru, če je očitno, da je za ugotovljene pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam. 

V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec na podlagi 

določil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroški raziskave vzrokov kot tudi stroški odprave vseh 

ugotovljenih pomanjkljivosti in napak.  

 

XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 

 

15. člen 

Odgovorna predstavnika za zastopanje glede vseh vprašanj, ki so vezana na izvajanje te pogodbe sta: 
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- za naročnika:  Gašper Mohorič 

- za izvajalca:  _________________________________ 

- Odgovorni vodja del:  _________________________________ 

 

Odgovorni predstavnik naročnika za izvajanje inženiringa in gradbenega nadzora je:  

_________________________________________________________________________ 

 

XII. VARSTVO PRI DELU 

 

16. člen 

 

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise 

varstva pri delu. 

 

XIII. POGODBENA KAZEN 

 

17. člen 

 

V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri roku izvajanja pogodbenih del oz. 

sporazumno podaljšanih rokih del glede na sprejeti terminski plan, ima naročnik pravico zaračunati 

pogodbeno kazen, ki znaša 5 ‰ od končne vrednosti pogodbenih del za vsak zamujeni dan, vendar 

največ do višine 10% končne pogodbene vrednosti. 

Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu del. 

 

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. 

 

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih 

rokih, je dolžan naročnika takoj obvestiti, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo. 

 

 

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

18. člen 
 

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

organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali dá kakšno dovoljeno korist za pridobitev posla, 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 organizacij iz javnega sektorja 

povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku 

organa iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali 

posredniku je nična. 

 

XV. KONČNE DOLOČBE 

 
19. člen 

 



 
OBČINA CERKNO 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

Oznaka objave: NMV3112/2015 

 

 

 

 

 

 
Razpisna dokumentacija: Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc 

 

56 

O vseh spremembah pri izvajanju dela odloča naročnik. 

 

Spremembe pogodbenih določil lahko predlagata obe pogodbeni stranki pisno, uredita pa jih z 

aneksom k tej pogodbi. 

 

20. člen 

 

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki sporazumno. V kolikor 

spor ne bo rešljiv sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri pristojnem sodišču v 

Novi Gorici. 

 

21. člen 

 

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi, ko izvajalec 

naročniku izroči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 1. alineje 3. člena te 

pogodbe.  

 

22. člen 
 

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena 

stranka po dva (2) izvoda. 

 

 

 Datum: ________________ Datum: _______________ 

 

 Št.: ____________________ Št.: 430-0001/2015 

 

 

Izvajalec: (naziv družbe) Naročnik: 

 

OBČINA CERKNO 

Bevkova ulica 9 

5282 Cerkno 

 

datum podpisa: ______________________ 

 

št. pogodbe: ______________________ 

 

datum podpisa: ______________________ 

 

št. pogodbe: ______________________ 

 

_____________:  ______________________ 
               funkcija                                               odgovorna oseba 

 

Župan:   Jurij Kavčič 

 
 

Podpis:  ………………………….   Podpis:  …………………………. 
 

 

 

Žig      Žig 
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 OBRAZEC BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO 

POGODBENIH OBVEZNOSTI  - VZOREC 

priloga 15 

 
Naziv banke (zavarovalnice) _________________________________________________________ 

Kraj in datum: ____________________________________________________________________ 

Upravičenec (naročnik javnega naročila) _______________________________________________ 

Garancija št. ____________________________________________________________________ 

 

V skladu s pogodbo ( naziv pogodbe, št. pogodbe , datum), sklenjeno med upravičencem  

(naziv naročnika javnega naročila)________________________ in ___________________  

(naziv izvajalca) za izvedbo »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc« (predmet 

pogodbe) v vrednosti ____________________EUR, je izvajalec dolžan opraviti naslednje storitve 

(dela) _______________________________v skupni pogodbeni vrednosti 

_______________________EUR (z besedo__________________________), v roku 

________________ (datum, dni, mesecev) v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi. 

 

Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po 

prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali 10% pogodbene obveznosti, oz. ________________ 

EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, 

opredeljenih v zgoraj citirani pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene 

obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadostuje pogodbenih zahtevam. 

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. original Garancije št. ___________/____________ 

 

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja še 30 dni po dnevu primopredaje pogodbenih del oz. najmanj do izročitve ustrezne 

bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Po preteku navedenega roka garancija ne velja 

več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to ali je garancija vrnjena. 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije 

oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičence in banko rešuje stvarno pristojno sodišče kraja naročnika. 

 

Datum: ______________________ Banka (zavarovalnica) 
   

 
 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe)



 
OBČINA CERKNO 

 

 www.cerkno.si, e: obcina@cerkno.si 

 Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

 t: 05 373 46 40, f: 05 373 46 49 

Oznaka objave: NMV3112/2015 

 

 

 

 

 

 
Razpisna dokumentacija: Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc 

 

58 

 

 OBRAZEC BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK IN 

SKRITIH NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU - VZOREC 

priloga 16 

 
Naziv banke:_______________________________________________________________________ 

Kraj in datum:______________________________________________________________________ 

Upravičenec (naročnik javnega naročila):_________________________________________________ 

Garancija št.  _______________________________________________________________________ 

 

V skladu s pogodbo _____________________ (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) sklenjeno med 

upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) _______________ in _______________ izvajalcem 

(naziv izvajalca oz. prodajalca) za izvedbo »Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - 

Jazc« (predmet pogodbe) v vrednosti ________________ EUR, je izvajalec dolžan po opravljeni 

primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oz. servisirati opremo in 

dobavljati brezplačno nadomestne dele skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske 

izjave. 

 

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega 

prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca plačali znesek 5% pogodbene 

vrednosti oz. _________ EUR (z DDV), če izvajalec v garancijskem roku oz. v roku, ko velja ta 

garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti , ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 

 

Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki (zavarovalnici) in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 

2. original Garancije št. ___________/___________ 

 

Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčeni znesek. 

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, 

vendar pa najkasneje do _____________________ . Po poteku navedenega roka garancija ne velja več 

in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije 

oz. izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

 

Ta garancija ni prenosljiva. 

 

Morebitne spore med upravičence in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v kraju naročnika. 

 

 

Datum:______________________ Banka (zavarovalnica) 

 

 
 

 

Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe)
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 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI priloga 17 

 

Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja mora potencialni ponudnik predložiti kopijo veljavne 

zavarovalne pogodbe in/ali police. 
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 CENIK MATERIALA IN PRODAJNE CENE UR priloga 18 

 

Ponudnik mora za to prilogo priložiti cenik materiala fco gradbišče in cenik prodajnih ur po 

kvalifikacijski strukturi. 
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 OBRZEC PRIJAVE priloga 19 

 

Obrazec na naslednji strani je potrebno izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v 

kateri je ponudba. 

 



 

 

POŠILJATELJ:   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________ 

  

Kontaktna oseba: ____________________ 

Telefon:____________________ 

Telefaks: ____________________ 

E-naslov: ____________________ 

 

  

 ponudba 

 sprememba 

 umik 

  

 

NE ODPIRAJ – PONUDBA! 

 

  

Oddaja javnega naročila: 

Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc 

(izpolni vložišče naročnika): 

Datum prispetja: ___________________ 

Ura prispetja: _____________________ 

Zaporedna št. ponudbe: _____________ 

Podpis in žig: _____________________ 

NASLOVNIK: 

 

OBČINA CERKNO 

Bevkova ulica 9 
 

5282     CERKNO 
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 OBRZEC POOBLASTILA ZA SODELOVANJE NA JAVNEM 

ODPIRANJU PONUDB 

priloga 20 

 

POOBLASTILO ZA SODELOVANJE NA  

JAVNEM ODPIRANJU PONUDB 

 

 

POOBLASTITELJ (naziv in sedež ponudnika): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

ki ga zastopa: ___________________________________________ 

 

 

 

 

POOBLAŠČA (ime, priimek, naziv ter sedež pooblaščenca): 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

(razmerje do ponudnika) ___________________________________ 

 

 

 

- da zastopa interese ponudnika na javnem odpiranju, 

- da aktivno sodeluje pri postopku odpiranja ponudb in poda svoje pripombe k vsebini 

zapisnika o odpiranju ponudb, 

- da podpiše zapisnik o javnem odpiranju ponudb za oddajo naročila št. NMV3112/2015 

»Sanacija ceste Dolenji Novaki – Razpotje pri Brejcu - Jazc«. 

 

 

 

 

 
Datum: ______________________ Ponudnik (naziv): _____________________ 

   

 

  ___________________________________ 
  (žig in podpis odgovorne osebe) 
 

 

 

 

 


