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NAROČNIK:   OBČINA CERKNO 

 Bevkova ulica 9 

 5282 CERKNO 

 

 

 

PREDMET : RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA  

 

SANACIJA PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE 

 

 

Objava: 

Oznaka obvestila na portalu javnih naročil:  JN204/2011, z dne 07.01.2011, 

 (datum odpošiljanja v objavo 07.01.2011)  

 

Naročnikova oznaka javnega naročila: 430-0001/2011 

 

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Odprti postopek 

 

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Cerkno: http://www.cerkno.si  

 

Predmet javnega naročila:  

 

SANACIJA PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE 

 

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila je vsebovan v razpisni dokumentaciji, katere sestavni del je 

tudi popis del. 

 

 

PRILOGE: 

 
- Popis del. 

 

 

Obseg del je razviden iz popisa del kot sestavnega dela te pogodbe.  
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NAROČNIK:  OBČINA CERKNO 

 Bevkova ulica 9 

 5282 CERKNO 

 

 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Na podlagi 25. člena Zakona o javnih naročilih, ZJN-2 (Ur. l. RS št. 128/06, 16/08 in 19/10), Občina 

Cerkno vabi ponudnike, da oddajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi 

javnega razpisa za oddajo naročila storitve po odprtem postopku za dela na objektu: 

 

SANACIJA PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE  

 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo in morajo izpolnjevati vse 

pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.  

 

Podlaga za pripravo ponudbe je:  

- tehnično poročilo, 

- načrti, 

- popis del in  

- možnost ogleda lokacije. 

 

Roki za dokončanje pogodbenih del za Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne: 

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe, 
- celoten rok za končanje gradbenih del: 30.07.2011, 
- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del. 

 

PREDLOŽITEV PONUDBE  

 

Ponudba se šteje za pravočasno, če je predložena do torka 25.01.2011 do 10.00 ure. 

 

Ponudniki oddajo ponudbe: 

– s priporočeno pošiljko po pošti na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

– ali osebno na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno (v tajništvu). 

 

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

Vse nepravočasno predložene ponudbe bo naročnik izločil iz postopka odpiranja ponudb in jih neodprte 

vrnil ponudnikom. 
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ODPIRANJE PONUDB  

 

Javno odpiranje ponudb bo v torek 25.01.2011, ob 11.00 uri, na naslovu Občina Cerkno, 

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

 

Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna 

pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.  

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je:  Gašper Mohorič,  

tel: 05 / 37 34 640, fax: 05 / 37 34 649, e-pošta: gasper.mohoric@cerkno.si . 

 

 

 

 

Naročnik: 

OBČINA CERKNO 

 

Župan: 

Miran CIGLIČ l.r. 

 

 

Cerkno, januar 2011 
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE TER POGOJI ZA UDELEŽBO PRI 

ODDAJI JAVNEGA NARO ČILA GRADNJE Št. JN204/2011 

 

1. NAROČNIK 

 

Naročnik je Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 

 

Projekt je financiran s sredstvi občinskega proračuna Občine Cerkno, ki z izbranim izvajalcem tudi sklene 

pogodbo o izvedbi del. 

 

2. PREDMET JAVNEGA NARO ČILA  

 

Predmet javnega naročila je:  

 

Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne 

 

Podatki o investicijskem projektu so razvidni iz razpisnih podlog, ki so osnova za izdelavo ponudbe in 

tvorijo razpisno dokumentacijo kot sledi: 

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe ter pogoji za udeležbo pri oddaji javnega naročila gradnje, 

- Projektna dokumentacija št. 2193-080/2010-03, november 2010. Izdelal Geologija d.o.o., Prešernova 
ulica 2, 5280 Idrija, 

 

Ponudnik s prevzemom razpisne dokumentacije prejme tudi navodilo za izdelavo ponudbe.  

 

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil pogodbo za čas izvajanja del, ki so predmet javnega naročila. 

 

Dela se izvajajo:  

- uvedba v delo: v 15 dneh po podpisu pogodbe, 
- celoten rok za končanje gradbenih del: 30.07.2011, 
- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del. 
 
 
3. JEZIK  

Ponudnik mora izdelati ponudbo in ostalo dokumentacijo, ki se nanaša na ponudbo, v slovenskem jeziku. 
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4. OBVEZNI OSNOVNI, EKONOMSKO - FINAN ČNI, TEHNI ČNO - KADROVSKI IN 

OSTALI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PONUDNIKI  ZA SODELOVANJE 
V POSTOPKU ODDAJE JAVNEGA NAROČILA IN NJIHOVO DOKAZOVANJE  

 

Naročnik določa naslednje obvezne pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v 

postopku oddaje javnega naročila. Ponudba, ki jo predloži ponudnik, se bo štela za pravilno , če bo 

vsebovala vse zahtevane dokumente, ki so navedeni v nadaljevanju.  

4.1. OSNOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA  

4.1.1 Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 55/08, 66/08 

in 39/09) 

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo, podano v prilogi št. 4 in 5. 
 
4.1.2 Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski 

postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; 
poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava; 

 

4.1.3 Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem in ni storil nobene velike strokovne napake s področja predmeta javnega 
naročanja, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.  

 

4.1.4 Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami 
države, kjer ima svoj sedež, ali z določbami države naročnika.  

 

4.1.5 Ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih v skladu z 
določbami 41. do 49 člena ZJN-2 ali namerno teh informacij ni zagotovil.  

 

4.2. SPOSOBNOST PONUDNIKA ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVN OSTI  

Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v 

kateri ima sedež.  

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo v točki od 4.1.2. do 4.1.5. ter točki 4.2., 

podano v prilogi št. 6.  
 

4.3. EKONOMSKA IN FINAN ČNA SPOSOBNOST PONUDNIKA  

4.3.1 Povprečni letni poslovni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih dveh letih (2008 in 2009) je 

znašal najmanj 1.000.000,00 EUR; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed 

partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih treh mesecih pred objavo tega naročila niso bili blokirani.  

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo, podano v prilogi št. 7.  
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4.3.2 Ponudnik ima v predhodnih postopkih javnega naročanja poravnane vse zapadle obveznosti do 

dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.  

 

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati izjavo o poravnanih zapadlih obveznostih, 

podano v prilogi št. 8 (pri skupni ponudbi je to izjavo dolžan predložiti vsak partner).  
 

Opomba: Naročnik si pridružuje pravico, da pred oddajo naročila od najugodnejšega ponudnika, 

kot dokazilo o izpolnjevanju tega pogoja, zahteva poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da 

ima ponudnik po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, 

ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe, poravnal vse svoje zapadle 

obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.  
 

Ponudnik se lahko sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno 

naravo povezave z njimi, vendar mora v tem primeru naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi 

tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila (kot npr. pisni dogovor, sklenjen za ta 

namen). Enako velja tudi v primeru, ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. Pri tem se 

lahko sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali na sposobnosti drugih 

subjektov.  

 

4.3.3 Ponudnik/partner mora imeti bonitetno oceno na podlagi poročila za leto 2009 od vključno SB4 

do vključno SB1; Ponudnik mora predložiti obrazec S.BON-1 izdanega s strani AJPES-a iz 

katerega je razviden naveden pogoj. 

Potrdila ne sme biti starejše od (30) trideset dni od roka za oddajo ponudbe. 
 

4.4. TEHNI ČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST PONUDNIKA  

4.4.1 Ponudnik je v letih 2008, 2009 ali 2010 naročnikom kvalitetno izvedel nad 200.000,00 EUR (brez 

DDV) gradenj istovrstnih objektov (min. 2 objektov) kot v razpisu (priloga št. 9 in 9a).  
 

Ponudnik mora kot dokazilo izpolniti in podpisati tudi Prilogo št. 10: Podatki o vodilnem 

tehničnem osebju za vsako od zahtevanih funkcij tehničnega osebja posebej (obrazec se 

fotokopira); podatke je potrebno navesti skladno s predlogo. V primeru tuje fizične osebe je 

potrebno priložiti potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1.  
 

Ponudnik se lahko sklicuje na kapacitete drugih gospodarskih subjektov, ne glede na pravno 

naravo povezave z njimi, vendar mora v tem primeru naročniku predložiti dokazilo, da bo zaradi 

tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila (kot npr. pisni dogovor, sklenjen za ta 

namen). 

Enako velja tudi v primeru, ko nastopa več gospodarskih subjektov skupaj. Pri tem se lahko 



Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne  Občina Cerkno 

Oznaka objave: JN204/2011  Št.: 430-0001/2011 

 

 

Razpisna dokumentacija: Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne 

8 

sklicuje posamezni subjekt na sposobnosti sodelujočih v skupini ali na sposobnosti drugih 

subjektov.  

4.4.2 V primeru, da bo ponudnik nastopal s podizvajalci (priloga št. 11), mora predložiti tudi seznam 

podizvajalcev (priloga št. 11a), za katere se predložiti še podatke o podizvajalcu in delih, ki mu jih 

je zaupal (priloga št. 11b) ter soglasje podizvajalca (priloga št. 11c). 

 

4.5. OSTALI POGOJI  

4.5.1 Ostali dokumenti 

K ponudbi je potrebno priložiti izpolnjene, podpisane in žigosane obrazce in izjave iz prilog 

razpisne dokumentacije:  

– Podatki o ponudniku (priloga št. 1),  

– Ponudba za izvedbo del (priloga št. 2),  

– Predračun s popisom del (priloga št. 3) 

– Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, upoštevanju predpisov in 

resničnosti in verodostojnosti podatkov v ponudbi (priloga št. 13),  

– Vzorec pogodbe (priloga št. 20),  

– Zapisnik o ogledu gradbišča (priloga št. 21) 

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

v višini 15% pogodbene vrednosti (priloga št. 17);  

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v 

višini 15% vrednosti izvedenih del (priloga št. 18); 

– Izjavo o podizvajalcih (priloga št. 11); 

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora predložiti: 

– Seznam podizvajalcev (priloga št. 11a); 

– Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. 11b); 

– Soglasje podizvajalca (priloga št. 11c); 

– Izjavo ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov  

(priloga št. 12); 
 

Ponudnik – izvajalec se obvezuje, da do v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred 

zamenjavo pridobil o tem pisno soglasje naročnika.  

 

5. SKUPNA PONUDBA  

 

V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, morajo podpisati in priložiti pravni akt 

(pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvomno razvidno naslednje:  
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– imenovanje vodilnega partnerja pri izvedbi javnega naročila,  

– pooblastilo vodilnega partnerja in odgovorni osebi za podpis ponudbe,  

– vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,  

– izjava izvajalcev, da je imel vodilni partner v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas 

pravočasno in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih,  

– izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega 

naročila in da z njimi v celoti soglašajo,  

– izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in  

– navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.  

 

V primeru sklenitve pogodbe, bodo isti ponudniki – izvajalci tudi imenovani v pogodbi med naročnikom 

in vodilnim partnerjem.  
 

Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo dokumentirati izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti. 

Vsak posamezni ponudnik in podizvajalec mora izpolnjevati pogoje navedene v točkah od 4.1.1. do 

vključno 4.1.5., 4.2. in 4.3.2. te razpisne dokumentacije. Izpolnjevanje pogojev mora biti dokumentirano 

na isti način kot se zahteva za ponudnika.  

 

Izpolnjevanje pogojev iz točke 4.3.1., 4.4.1. in 4.5.1. so bo ugotavljalo za vse ponudnike skupaj.  

 

Ponudnik, ki je nosilec ponudbe, je dolžan izstaviti vse zahtevane bančne garancije pod pogoji, 

navedenimi v tej razpisni dokumentaciji.  

 

6. VSEBINA IN OBLIKA PONUDBE  
 

6.1. VSEBINA PONUDBE  
 

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo naslednji dokumenti oz. obrazci, ki morajo biti pravilno izpolnjeni: 

– Podatki o ponudniku/partnerju (priloga št. 1) in v primeru skupne ponudbe še podpisan pravni akt o 

skupni izvedbi naročila,  

– Ponudba za izvedbo del (priloga št. 2),  

– Predračun s popisom del (priloga št. 3),  

– Izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna oseba (priloga št. 4 in 

pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravne osebe in pooblastilo),  

– Izjava v zvezi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – fizična oseba (priloga št. 5 in 

pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe in pooblastilo),  

– Izjava (priloga št. 6) in soglasje,  

– Izjava (priloga št. 7),  
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– Izjava ponudnika o poravnanih zapadlih obveznostih (priloga št. 8),  

– Izjava o referencah (priloga št. 9), 

– Potrdilo o referenčnem delu (priloga št. 9a),  

– Podatki o vodilnem tehničnem osebju (priloga št. 10),  

– Izjavo o podizvajalcih (priloga št. 11); 

– Seznam podizvajalcev (priloga št. 11a); 

– Izpolnjen obrazec Podatki o podizvajalcu (priloga št. 11b); 

– Soglasje podizvajalca (priloga št. 11c); 

– Izjava ponudnika po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (priloga št. 12),  

– Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije, upoštevanju predpisov in 

resničnosti in verodostojnosti podatkov v ponudbi (priloga št. 13),  

– Izjava o zasedenosti kapacitet (priloga št. 14). 

– Vzorec garancije za resnost ponudbe (priloga št. 15),  

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 

15% pogodbene vrednosti (priloga št. 16), 

–  Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (priloga št. 17) 

– Izjavo ponudnika o predložitvi bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 15% 

vrednosti izvedenih del (priloga št. 18),  

– Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (priloga št. 19), 

– Vzorec pogodbe (priloga št. 20), 

– Etiketa za naslavljanje ponudbe, ki jo ponudnik nalepi na ovojnico (priloga št. 21). 
 

6.2. OBLIKA PONUDBE  
 

Ponudba se v originalu  sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so v prilogi in so 

sestavni del te razpisne dokumentacije.  
 

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana na pripravljenih obrazcih oziroma izdelana po vzorcih, 

podpisana in parafirana, kjer je to zahtevano, speta in označena z zaporednimi številkami (vsak list vložen 

v ponudbo je potrebno oštevilčiti z zaporedno številko).  

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, 

bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali pisalnim strojem, vse skupaj 

datirati, podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originalni . Morebitne 

popravke pri izpolnjevanju obrazcev mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom.  
 

Pripravljeno ponudbeno dokumentacijo je potrebno zložiti po naslednjem vrstnem redu tako: najprej 

izpolnjeni vsi v razpisni dokumentaciji priloženi obrazci, to je od Priloge št. 1 do vključno Priloge št. 20, 

Prilogo št. 21 pa se nalepi na ovojnico.  
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Poleg tega mora ponudnik: 

– vsa zahtevana dokazila/priloge ločiti s pregradnimi listi. Na vsakem listu naj bo naveden naziv 

dokumenta oziroma ime zahtevanega dokazila; 

– vse dokumente zložiti tako, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če dokument sestoji iz 

več listov (npr. »ovoji za spise«, Obr. 0,14 ali pregradni listi).  

– celotno ponudbeno dokumentacijo zvezati z vrvico in zapečatiti tako, da posameznih listov oziroma 

prilog ni možno naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez poškodbe listov, vrvice ali pečata;  

 

 

Ponudnik predloži ponudbo v zapečatenem ali zaprtem ovitku tako, da je na odpiranju možno preveriti, da 

je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovitku mora biti nalepljena izpolnjena etiketa za naslavljanje 

(priloga št. 21). 

 

Ponudba se šteje za pravočasno, če jo naročnik prejme do dne 25.01.2011 do 10.00 ure. 

 

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov  

Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno. 

 

Vse nepravočasno prejete ali nepravilno označene ponudbe bo strokovna komisija izločila iz 

postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnila ponudnikom.  

 

7. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE  

 
Dodatne informacije in pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo in s postopkom se posredujejo preko 

portala javnih naročil.  

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni najkasneje 6 dni 

pred iztekom roka za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije in 

morajo biti parafirane in žigosane ter obvezno priložene za navodili ponudnikom za izdelavo. 

Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja podana na portal 

javnih naročil, prejeta najpozneje do 8 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo v 

najkrajšem času, najkasneje pa do 6 dni pred iztekom roka za predložitev ponudb, posredoval pisne 

odgovore na portal javnih naročil. Naročnik bo odgovore objavil samo na Portalu javnih naročil pod 

predmetnim razpisom. 
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8. PREDLOŽITEV GARANCIJ 

 
Ponudnik se zaveže predložiti naslednje bančne garancije:  

– Finančno zavarovanje za resnost ponudbe.  
Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 30.000,00 EUR.  

 

Naročnik bo garancijo vnovčil v naslednjih primerih: 
•••• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, 
•••• če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 
- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil 

ponudnikom, 
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije ali kavcijsko zavarovanje 

izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo posla v skladu z določbami 
navodil ponudnikom. 

 

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka za 

pritožbo po izdaji »Obvestila o oddaji naročila«. Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za 

resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del. 

Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil na podlagi prejete pisne vloge na naslov 

naročnika. 
 

Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene 

dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost ponudbe, šteje njegova ponudba kot 

neprimerna in se obvezno zavrne. 
 

Pooblastilo mora biti sestavljeno na podlagi navedenega vzorca v razpisni dokumentaciji - 

(Priloga št. 15). Ponudnikovo predloženo pooblastilo ne sme bistveno odstopati od vzorca in ne 

sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, nižjega zneska zavarovanja. (Priloga 

št. 15). 
 

– Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik predložiti ob 

sklenitvi pogodbe, in sicer v višini 15% pogodbene vrednosti, v skladu z vzorcem iz priloge št. 17.  

– Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti služi tudi za poplačilo potrjenih 

obveznosti ponudnika do podizvajalcev. Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno 

izvedene.  

 

– Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 15% vrednosti izvedenih del, bo 

izbrani ponudnik predložil v skladu z vzorcem iz priloge št. 18. Ta garancija mora veljati vsaj še 1 dan 

po preteku garancijskega roka za kakovost izvedenih del, ki je določen v pogodbi. 
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9. CENA  

 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, 

davke in morebitne popuste.  
 
Ponudbena vrednost del je fiksna in nespremenljiva in vključuje vsa dela za zgraditev in uporabo 
celotnega objekta. 

 

10. PONUDBENI PREDPRAČUN  

 

Ponudnik mora predložiti ponudbo po enotnih cenah.  
 

Morebitni komercialni popust mora biti naveden v odstotkih (%) glede na celotno predračunsko vrednost. 

Na računu oziroma situaciji mora biti naveden znesek brez popusta, odstotek popusta in znesek s 

popustom.  

 

Pri sestavi ponudbenega predračuna je potrebno upoštevati: 

 

1. Ponudbo po enotnih cenah je smatrati tako, da se izvršijo potrebna dela po popisu del, navodilih 

inšpekcijskih služb in pooblaščenih kontrolnih institucij (ZAG, GI-ZRMK, IMK, IRMA,…), v skladu 

s funkcionalnimi in tehničnimi pogoji do popolne funkcionalnosti objekta s kvalitetnim pregledom, ki 

je pogoj za končni obračun. Izdelan mora biti zapisnik o kvalitetnem pregledu.  

2. Ponudnik je obvezan s podpisom teh pogojev zagotoviti v vseh fazah del sodelovanje z odgovornim 

projektantom del, da dokončno izdelani objekt ne bo odstopal od predložene ponudbe na osnovni 

razpisnih podlog.  

3. Vsa dela se morajo izvajati po določilih veljavne zakonodaje, tehničnih predpisih, normativnih 

standardih in navodilih, ki veljajo v Republiki Sloveniji.  

4. V ponudbenih cenah na enoto posameznih postavk morajo biti zajeti vsi stroški kot so:  

� vsi stroški za plače, z vsemi prispevki in dodatnimi stroški kot so kilometrine, stroški prevozov, 

dnevnice, terenski dodatki, stroški prehrane, nastanitve in podobno,  

� vsi stroški režije gradbišča in uprave podjetja z vsemi dajatvami,  

� organizacija (načrt, vzpostavitev, funkcioniranje, pospravilo, varovanje) gradbišča, za katero si 

mora izvajalec sam priskrbeti prostor na parcelah, ki so v privatni oz. družbeni lasti,  

� izdelava načrta organizacije gradbišča,  

� izdelava označitve gradbišča skladno z veljavno zakonodajo,  

� geomehanski nadzor, projektantski nadzor,  

� preiskave materialov, izdelkov, terena s pridobitvijo pisnih dokazil pooblaščenih institucij v 
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Republiki Sloveniji,  

� pridobitev izjav izvajalcev potrebnih za izvedbo kvalitativnega pregleda,  

� zavarovanje gradbišča za primere požara, poplav, vlomov in podobnega pri zavarovalnici.  

5. V enotnih cenah so zajete tudi vse preizkušnje materialov in konstrukcij.  

 

6. V enotnih cenah odvozov materialov so zajeti vsi stroški vključno za čiščenje vozišč, stroški za 

formiranje deponij oziroma plačila stroškov za uporabo javnih odlagališč.  

 

7. Pri obračunavanju morebitnih izkopov in prevozov se obračunava materiale v raščenem stanju. 

Faktorji razrahljivosti morajo biti zajeti v enotnih cenah ponudbenih postavk.  

 

8. V enotnih cenah vseh del je zajeta izdelava potrebnih delovnih odrov, eventualna razpiranja gradbenih 

jam, varnostne ograje in podobno.  

 

9. Vodovodni, telefonski in elektro priključek si zagotovi ponudnik – izvajalec sam na lastne stroške.  

 

10. Pogodbena cena obsega tudi vrednost vseh nepredvidenih del, za katera je izvajalec ob sklenitvi 

pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.  

 

11. V enotnih cenah je zajeta tudi organizacija, koordinacija in varovanje proizvajalcev, dobaviteljev, 

izvajalcev, montažerjev investitorja, ki niso vključeni v pogodbo s ponudnikom – izvajalcem, 

vključno s potrebnimi skladiščnimi prostori, ki jih ponudnik – izvajalec organizira na gradbišču.  

 

12. V enotnih cenah je zajeto tudi dokazilo o zanesljivosti objekta skladno z 92. členom ZGO-1.  

 

13. V tistih popisnih postavkah iz popisa del in predizmer (Priloga 3), kjer je naveden konkreten tip kot 

primer, lahko ponudnik ponudi ekvivalent, ki pa je enakovreden po kvaliteti in cenovnem razredu 

navedenega.  

 

14. V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi stroški izdelave varnostnega načrta v skladu s predpisi o 

zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, z zagotovilom, da bo gradbišče stalno urejeno v skladu z 

varnostnim načrtom.  

Prav tako morajo biti zajeti tudi stroški koordinatorja varstva pri delu.  

 

15. Ponudnik mora imeti v času gradnje na razpolago vse kritične materiale, kakor tudi materiale za 

zaključna dela.  

Pomanjkanje materiala in delovne sile na tržišču ne morejo biti razlog za kakršenkoli zahtevek 

ponudnika do naročnika.  
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16. Ponudnik je dolžan preveriti podatke o obstoječih komunalno energetskih napravah in drugih 

razmerah na terenu, ki bodo obvezne za gradnjo objekta in organizacijo gradbišča.  

• Ponudnik je dolžan organizirati gradbišče z začasnimi deponijami in transportnimi potmi tako, da 

ne bo motena dejavnost v bližnji okolici gradbišča.  

• Ponudnik bo za čas gradnje sam poskrbel za zapore ceste in ustrezne ukrepe za obvoze. Prav tako 

si mora izvajalec sam priskrbeti potrebna oz. ustrezna soglasja in dovoljenja za morebitno zaporo 

ceste.  

 

17. Ponudnik mora v ponudbi vkalkulirati in sam izvršiti vse potrebne preiskave materialov, kakor tudi 

vsa pripravljalna in zaključna dela, začasne provizorične gradbiščne priključke in dovozne ceste.  

 

18. Naročnik bo priznal samo originalne ateste od ustreznih institutov za dostavljeni material, ki se 

uporablja na gradbišču.  

 

19. Naročnik bo v primeru dvoma na kvaliteto materialov ali v predložene ateste izvajalca, material 

ponovno atestiral in v primerih neustreznosti dal material izločiti iz gradbišča, za stroške postopka pa 

bremenil izvajalca.  

 

20. Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri pooblaščenemu 

naročnikovemu nadzoru.  

 

11. ROK IZVEDBE DEL  

 

Rok izvedbe del je naslednji: 

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

- celoten rok za končanje gradbenih del:  30.07.2011, 

- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del. 

 

Roke dokončanja posameznih del mora ponudnik prikazati v podrobnem terminskem planu, ki ga 

predloži naročniku ob sklenitvi pogodbe.  

 

Naročnik ima pravico uveljaviti vso nastalo škodo, ki mu je bila povzročena z zamudo pri izvajanju del, 

ki so predmet te pogodbe.  

 

12. ODPIRANJE PONUDB 

 

Javno odpiranje ponudb bo v torek 25.01.2011, ob 11:00 uri, na naslovu Občina Cerkno, Bevkova 



Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne  Občina Cerkno 

Oznaka objave: JN204/2011  Št.: 430-0001/2011 

 

 

Razpisna dokumentacija: Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne 

16 

ulica 9, 5282 Cerkno (v sejni sobi). 

 

Prisotni predstavniki ponudnikov, ki pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročijo pisna 

pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, lahko podajo morebitne pripombe, ki se nanašajo na 

postopek odpiranja ponudb.  

 

13. DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE  

 

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog drugega gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba 

formalno nepopolna, bo v primeru, če določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti, od ponudnika 

zahteval dopolnitev njegove ponudbe. Če ponudnik v roku treh delovnih dni od prejema zahteve po 

dopolnitvi ponudbe ustrezno ne dopolni, bo naročnik tako ponudbo kot nepopolno izločil.  

 

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

tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov ponudbe, ki lahko ali bi lahko 

vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v 

postopku javnega naročanja.  

 
14. VARIANTNE PONUDBE  
 
Variantne ponudbe se ne bodo upoštevale.  

 

15. VELJAVNOST PONUDBE 

 

Ponudba mora veljati najmanj 180 dni od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. V primeru krajšega 

roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 
 
Naročnik nima nikakršnih obveznosti do ponudnikov, ki niso bili sprejeti kot najugodnejši.  

 

16. MERILA ZA IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE  

 

Javno naročilo bo oddano ponudniku, ki bo ob izpolnjevanju razpisnih pogojev ponudil najnižjo 

pogodbeno ceno.  

 

17. SKLENITEV POGODBE  

 

Naročnik bo na podlagi odločitve o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku, pozval izbranega 

ponudnika k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku 5 dni ne bo odzval na poziv, se šteje, da je odstopil 

od ponudbe.  
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V primeru, da izbrani ponudnik po pozivu ne podpiše pogodbe, lahko naročnik sklene pogodbo, z 

naslednjim ponudnikom, uvrščenim na drugo mesto oziroma, če to ni mogoče, z morebitnim ponudnikom 

uvrščenim na tretje mesto.  

 

18. ROK PLAČILA  

 

Naročnik bo plačal že opravljena dela na podlagi začasnih in končne situacije sestavljenih s strani 

izvajalca (ponudnika) in potrjenih s strani odgovornega nadzornika, pooblaščenega od naročnika.  

 

Rok plačila je 60. dan od dneva uradnega prejema računa oz. situacije za opravljeno delo na naslov 

investitorja. Predplačil ni. Na računu oziroma situaciji mora biti naveden znesek brez popusta, odstotek 

popusta in znesek s popustom. 

 

19. MOŽNOST DODATNIH DEL  

 

V primeru, da bo tekom izvajanja zaradi nepredvidenih okoliščin ugotovljeno, da so za izvedbo naročila 

potrebna dodatna dela, bo naročnik skladno z 6. točko 29. člena ZJN-2 naročilo teh del oddal po postopku 

s pogajanji brez predhodne objave. 

 

20. KADER 

 

Ponudniki morajo na obrazcu iz priloge št. 10 podati podatke in reference odgovornega vodje del, ki bo 

sodeloval pri izvedbi del, razpisanih z javnim razpisom, ter njihove izkušnje na zahtevanem področju.  

 

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila zamenja odgovornega vodjo del, mora pred tem 

pridobiti od naročnika pisno soglasje k zamenjavi.  

 

21. ZAVAROVANJE OBJEKTA  

 

Ponudnik – izvajalec je dolžan na lastne stroške vse materiale in izvršena dela zaščititi proti kraji, 

vremenskim vplivom in drugim poškodbam.  

 

Objekt in opremo mora ponudnik – izvajalec do primopredaje zavarovati pri zavarovalnem zavodu. 

Ponudnik – izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne razmere na gradbišču po veljavnih predpisih ter 

priskrbeti vse potrebne podatke, ki jih potrebuje naročnik za prijavo gradbišča.  

 

22. KVALITETA IZVEDENIH DEL  
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Ponudnik - izvajalec se obvezuje izvršiti vsa dela po svoji ponudbi strokovno, pravilno, solidno in 

kvalitetno in to vse v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi…), tehničnimi navodili, 

gradbenimi normami, normativi proizvajalcev in dobaviteljev materialov in določili teh navodil.  
 

Vsa dela mora ponudnik – izvajalec izvesti s strokovno usposobljenimi delavci. V primeru, da investitor 

oz. od njega pooblaščeni nadzor ugotovi nasprotno, lahko zahteva takojšnjo zamenjavo z ustrezno osebo.  
 

Ponudnik – izvajalec odgovarja za kvalitetno izvedbo pogodbenih del v celoti, in sicer tako za delo, ki ga 

sam opravi, kot tudi za delo svojih podizvajalcev.  
 
 
 

Ponudnik – izvajalec je dolžan dati nadzoru naročnika na razpolago potrebno delovno silo za izvajanje 

aktivnosti na gradbišču: kontrole, merjenja in drugo pomoč v delovni sili in drobnem materialu, vendar 

brez pravice do plačila ali kakršnekoli odškodnine.  
 

Ponudnik – izvajalec je dolžan na zahtevo nadzora naročnika prisostvovati pri vsakodnevnem pregledu 

del in pri potrebnih merjenjih.  

 

Ponudnik podizvajalec mora opraviti vse potrebne priglasitve in plačati vse pristojbine in takse po 

veljavnih predpisih, potrebne zaradi opravljanja del.  
 

Ponudnik – izvajalec mora opraviti vse potrebne priglasitve in plačati vse pristojbine in takse po veljavnih 

predpisih, potrebne za opravljanja del.  

 

Ponudnik – izvajalec sme uporabljati material šele ko dobi za to pismeno odobritev nadzora naročnika. V 

kolikor ravna drugače, nosi rizik sam, enako trpi vse stroške, ki nastanejo pri tem.  

 

Če ponudnik – izvajalec ne izvrši naročila nadzornega organa, ima naročnik pravico, da najame drugega 

izvajalca, da izvrši potrebna dela, za stroške teh del pa bremeni izvajalca. O tem ukrepu mora naročnik 

nemudoma obvestiti izvajalca.  

 

Po končanju pogodbenih del, po kvantitativnem pregledu in odpravi morebitnih napak, bo naročnik izdal 

izvajalcu potrdilo o dokončanju pogodbenih del.  
 

23. GRADBENA ADMINISTRACIJA 

 

Ponudnik mora imeti na gradbišču vso z zakonom predpisano dokumentacijo (dnevnik o izvajanju del, 

knjigo obračunskih izmer, projekte za izvedbo, obračunske načrte, itd…), kar mora vračunati v svojo 

ponudbo skladno z veljavnim Zakonom o graditvi objektov.  
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Gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer potrjuje odgovorni nadzornik.  

Ponudnik je dolžan nuditi nadzorni službi ločen pisarniški prostor, za katerega mora skrbeti vso dobo 

gradnje (čiščenje, ogrevanje in drugo…).  

 

24. PREDAJA IN PREVZEM DEL  

 

Za vsak element zaključnih del ponudnik – izvajalec naročniku vnaprej predloži ateste, ki morajo biti 

najkasneje v 8 (osmih) dneh od naročnika potrjeni pred dokončnim naročilom in izdelavo ter montažo na 

objektu, ki je predmet pogodbe.  

 

Ponudnik – izvajalec po zaključku del predloži naročniku izjavo, da je objekt gotov in da bo vse na 

kvalitativnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti odpravil v določenem roku do 30 dni.  
 

V primeru, da izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti ugotovljene na kvalitativnem pregledu, ima naročnik 

pravico naročiti dela pri drugem izvajalcu na njegov račun oziroma unovčiti bančno garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih del.  
 

Po vseh izvršenih delih in odpravi napak po kvalitativnem pregledu, bo ponudnik – izvajalec predal 

objekt, ki je predmet pogodbe naročniku v uporabo pod pogoji, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.  
 

Za kvalitetno in količinsko prevzemanje del bosta ponudnik – izvajalec in naročnik sporazumno določila 

način končnega obračuna skladno s pogoji za oddajo del najkasneje v 30 dneh po primopredaji končanih 

del.  

 

25. PODIZVAJALCI 

 

Ponudnik – izvajalec mora pred podpisom pogodbe predložiti spisek vseh pogodb s svojimi podizvajalci 

v pregled in odobritev. Naročnik ima pravico izločiti podizvajalce pred ali med izvajanjem del zaradi 

zaščite kvalitete opravljenih del in izpolnjevanja pogodbenega roka.  
 

V primeru, da ponudnik pri izvedbi javnega naročila nastopa s podizvajalcem in le-tega zamenja, mora 

pred tem od naročnika pridobiti pisno soglasje k zamenjavi podizvajalca.  

 

26. OSTALA DOLO ČILA 
 

Ponudnik se obvezuje, da bo vse podizvajalce del pogodbeno vezal, tako glede dobave materialov, kot 

tudi rokov izvajanja del v skladu s terminskim planom za celotno investicijo.  
 

Potrjene situacije s strani odgovornega nadzornika se dostavljajo v štirih  izvodih naročniku s potrjenim 
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konceptom v izplačilo: 

– Naročnik bo izvajalcu zagotovil plačilo za vsa dela, izvedena in potrjena ter plačljiva iz sredstev na 

proračunski postavki št. 132312 – Poplavna sanacija – 2009 (Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne). 

– Ponudnik – izvajalec se obveže naročniku dostavljati redna poročila o deponiranju gradbenih 

odpadkov na okolju neškodljiv način z dokazili. 
 

Če ponudnik izvaja dela v nasprotju z določbami teh razpisnih pogojev in gradbene pogodbe ter ne izvaja 

dela kvalitetno in če gradi objekt, ki je predmet pogodbe tako, da je vidno, da ne bo uspel izvršiti dela v 

pogodbenih rokih, lahko naročnik določi rok za odpravo napak oziroma povečanje delovne sile in 

mehanizacije na gradbišču do te mere, da bo rok dovršitve zagotovljen.  
 

Če se ponudnik ne organizira v skladu s sprejetimi ukrepi naročnika, lahko ta uporabi pogodbeno pravico 

obračuna začasne pogodbene kazni v višini v roku neizvršenih del oziroma v skrajnem primeru ima 

naročnik pravico zahtevati od ponudnika – izvajalca povračilo vse nastale škode.  
 

Vse obveznosti in odgovornosti proti tretjim osebam, kakor tudi nastala škoda na zemljiščih, cestiščih 

izven gradbišča ali pri izvajanju pogodbenih del na gradbišču gredo v breme ponudnika – izvajalca.  

 

Ponudnik – izvajalec se posebej dogovori o mejah samozaščite in varnosti na objektu za vse podizvajalce 

in delavce ponudnika v skladu z veljavnimi predpisi.  
 

27. PROTIKORUPCIJSKO DOLO ČILO 

 

V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor 

določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik ne 

smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena.  

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

razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske 

komisije. 
 

28. VAROVANJE ZAUPNOSTI  

 

Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu oziroma izvrševanju pogodbenih obveznosti zvedo za zaupne 

podatke, so jih dolžni varovati po predpisih. 

 

29. REVIZIJA POSTOPKA ODDAJE NARO ČILA  

 

Zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila se vloži pri naročniku, po pošti, priporočeno s 

povratnico, s kopijo zahtevka pa vlagatelj obvesti ministrstvo, pristojno za finance.  
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V zahtevku mora biti navedeno oziroma priloženo:  
• Naziv vlagatelja zahtevka in kontaktna oseba,  

• Naziv naročnika, 

• Javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila, na katero se zahtevek nanaša,  

• Kršitve naročnika pri postopku oddaje naročila in dokazi za očitane kršitve. 

Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 5.000,00 EUR na žiro račun pri Ministrstvu 

za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji 

postopkov javnega naročanja. 

 

 

Vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila.  

 

 

Številka objave: JN204/2011 

 

Predmet javnega naročila:   

 SANACIJA PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE  
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 07.01.2011, pod št. JN204/2011. 

 

 Naročnik: 

OBČINA CERKNO 

Župan 

Miran CIGLIČ 
 

Cerkno, januar 2011 
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 Priloga št. 1 

 

PODATKI O PONUDNIKU  /  PARTNERJU 
 

 

Naziv   

Naslov in sedež   

Zakoniti  zastopnik  

Odgovorna oseba za podpis pogodbe  

Kontaktna oseba pooblaščena za dajanje 

informacij o ponudbi 

 

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

E-naslov  

Elektronska pošta  

Transakcijski račun   

Matična številka   

ID številka za DDV  

Vrsta del, ki jih bo izvajalec izvajal  *  

 
Vrednost del v EUR  *  

Vrednost del izražena v % ponudbene cene*  

* Podatke se navede samo v primeru skupne ponudbe ali ponudbe z izvajalci. 
 

(Stran se  fotokopira  za potrebno število izvajalcev v skupni ponudbi) 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 2 

PONUDBA št._______________ 
 

PONUDNIK: _____________________________________________________________________________ 

Sedež: __________________________________________________________________________________ 

Pooblaščena oseba za podpis pogodbe: ________________________________________________________ 

Kontaktna oseba: __________________________________________________________________________ 

Tel./faks. številka: __________________________________________________________________________ 

Elektronski naslov: __________________________________________________________________________ 

Matična številka: __________________________________________________________________________ 

Davčna številka: __________________________________________________________________________ 

 Opis del 
% 

Vrednost brez 

DDV (€) 
DDV (€) 

Vrednost z DDV 

(€) 

 SANACIJA PLAZU NA CESTI V 

GORENJE JAZNE 

    

 Popust     

      

SKUPAJ:     

 
( z besedo: __________________________________________________________________________________ ) 

Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka gradnje. 

Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe, začeli dela izvajati takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v 
delo ter jih zaključili v roku  ____________ dni oziroma v predpisanem roku to je najkasneje do ______________. 

 
Opcija ponudbe: ____________________  ( min. 180 dni od odpiranja ponudb) 

 

V primeru vloženega zahtevka za revizijo ponudnik ne more odstopiti od ponudbe do zaključka revizijskega 
postopka in sklenitve pogodbe z izbranim ponudnikom. 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 



Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne  Občina Cerkno 

Oznaka objave: JN204/2011  Št.: 430-0001/2011 

 

 

Razpisna dokumentacija: Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne 

24 

 

Priloga št. 3 

 
 

PREDRAČUN – REKAPITULACIJA NA OSNOVI POPISA DEL 
 

 

 

PONUDNIK: ___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

 

PREDRAČUN  

 

ZA SANACIJO PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE 

 

 

__________________________________________________________________ __ / ___. EUR 

z upoštevanjem davka na dodano vrednost in morebitnega popusta ponudnika 

 

 

( z besedo _________________________________________________________________________ __ /__) EUR 

z upoštevanjem davka na dodano vrednost in morebitnega popusta ponudnika 

 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 4 

 

IZJAVA V ZVEZI KAZNIVIH DEJANJ IZ PRVEGA ODSTAVKA 4 2. ČLENA ZJN-2- 

PRAVNA OSEBA 

 

 

PONUDNIK: _____________________________________________________________________________ 

 

NASLOV PONUDNIKA: ___________________________________________________________________ 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno obsojena 

zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 

66/08 in 39/09):  
 
− hudodelsko združevanje, 
 
− nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, 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 izjavljamo, da naša družba ni bila pravnomočno 
obsojena zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih  skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti 

 

 

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira). 

 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVID ENCE – ZA  

PRAVNE OSEBE 

 

 

 

_______________________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam 

Občino Cerkno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila po 

odprtem postopku za Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne, od Ministrstva za pravosodje pridobi 

potrdilo iz kazenske evidence. 

 
 

Podatki o pravni osebi: _________________________________________________ 

Polno ime podjetja: ____________________________________________________ 

Sedež podjetja: _______________________________________________________ 

Občina sedeža podjetja: _________________________________________________ 

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): __________________________________ 

Matična številka podjetja: ______________________________________________ 

 

 

* V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira. 

 

 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 5 

 

IZJAVA V ZVEZI KAZNIVIH DEJANJ IZ PRVEGA ODSTAVKA 4 2. ČLENA ZJN-2- 

FIZI ČNE OSEBE 

 

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. 55/08, 66/08 in 

39/09):  
 
− 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 več partnerjev se obrazec fotokopira). 
 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVID ENCE – ZA FIZI ČNE 

OSEBE 

 

 

Spodaj podpisani _____________________________________________ (ime in priimek) pooblaščam 

Občino Cerkno, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila po 

odprtem postopku za Sanacija plazu na cesti v Gorenje Jazne, 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: ____________________________________ 

 

 

* V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira. 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 6 

 

IZJAVA 
 

 

V zvezi z javnim razpisom ___________________________________________ in v skladu z določili 

42. in 43. člena ZJN-2 družba ____________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 kot ponudnik oz. partner pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 
- proti našemu podjetju ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski 

postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje našega poslovanja. 
Poslovanja našega podjetja ne vodi prisilna uprava. 

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim 
poklicnim ravnanjem in nismo storili nobene velike strokovne napake iz področja predmeta 
javnega naročanja, ki bi nam bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji 

- imamo poravnane davke, prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, 
kjer imamo svoj sedež ali določbami države naročnika 

- nismo namerno podali zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih v skladu z določbami 
od 41. do 49. člena ZJN-2 ali namerno teh informacij nismo zagotovili 

- smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v  kateri imamo 
sedež. 

 

 

 

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira). 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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SOGLASJE 

 

 

 
Ponudnik ____________________________________________________________________________ 

naslov, __________________________________________________________________davčna številka 

_______________________________ matična številka ___________________________ dajem soglasje 

Občini Cerkno, da lahko pridobi podatke pri pristojnem davčnem uradu, da imamo poravnane davke, 

prispevke in druge obvezne dajatve, določene z zakonskimi določbami države. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira). 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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 Priloga št. 7 

 

IZJAVA 
 

 

V zvezi z javnim razpisom ___________________________________________________________in v skladu z 

določili 44. člena ZJN-2 kot ponudnik oz. partner ___________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da  

 

-  je znašal naš povprečni letni poslovni prihodek v obdobju zadnjih dveh let: 

 

 Letni prihodek v EUR 

Podatki iz letnih izkazov uspeha 

2008  

2009  

SKUPAJ  

POVPREČJE  

 

 

- naši transakcijski računi v zadnjih treh mesecih pred objavo tega naročila niso bili blokirani. 

 

 

 

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira). 

 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 8 

 

IZJAVA PONUDNIKA OZ. PARTNERJA O PORAVNANIH  
ZAPADLIH OBVEZNOSTIH 

 

 

 

V zvezi z javnim razpisom ___________________________________________________ in v skladu z določili 

44. člena ZJN-2 kot ponudnik oz. partner ___________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo v predhodnih postopkih javnega naročanja do 

svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov poravnane vse zapadle obveznosti. 

 

Na podlagi poziva bomo naročniku v določenemu roku predložili zahtevano dokazilo-poročilo pooblaščenega 

revizorja, da imamo do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov poravnane vse zapadle obveznosti. 

Revizorjevo poročilo ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. 

 

 

(V primeru skupne ponudbe več partnerjev se obrazec fotokopira). 

 

 

 

 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 9 

Ponudnik: ________________________ 

 __________________________ 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO 
 

 

o referencah o izvedbi objektov gradnje istovrstnih objektov primerljivih s tem razpisom v zadnjih treh letih v 

vrednosti nad 200.000,00 EUR (brez DDV)-min. 2. objekta. 

 

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V ZADNJIH TREH LETIH:  

 

Zap. 

Št. 

Pogodbeni partner Predmet pogodbe Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe 
1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

 

 

 

Datum: ______________________ Žig in podpis ponudnika 
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Priloga št. 9a 

 

POTRDILO O REFERENČNEM DELU V ZADNJIH TREH LETIH 
 

1. Podatki o referenčnem delu 

 

Naziv objekta   

Lokacija objekta  

Naročnik-investitor  

Izvajalec *  

Čas izvedbe Datum začetka del Datum zaključka del 

Vrednost dela **   

Odgovorna oseba naročnika:  Tel.: 

Opis del 

(opisana morata biti vrsta in 

obseg del, ki jih je izvedel 

izvajalec) 

  

 

* Izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila 

** Vrednost posla, ki ga je izvedel in obračunal izvajalec, ki kandidira za pridobitev predmetnega javnega naročila 

 

2. Potrdilo 

 

Potrjujemo, da je na podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec kvalitetno in pravočasno izvedel navedeno 

referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri njegovem kandidiranju za 

pridobitev javnega naročila. 

 

(Obrazec se po potrebi fotokopira) 

 

Datum: ______________________ Naročnik-investitor referenčnega dela: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 10 

 

PODATKI O VODILNEM TEHNI ČNEM OSEBJU 
 
Funkcija: ___________________________________________________________________ 

(odgovorni vodja del, vodja gradbišča) 

Ime: ___________________________________________________________________ 

Priimek: ___________________________________________________________________ 

Datum rojstva: ___________________________________________________________________ 

Državljanstvo: ___________________________________________________________________ 

Izobrazba: ___________________________________________________________________ 

(univerzitetna, visoka, srednja....) 

 

Leta delovnih izkušenj pri gradnjah: ____________________________________ 

(št. let) 

Reference za navedeno funkcijo 
 

Naziv projekta Vrednost 

projekta EUR 

Leto 

izvedbe 

Opis del 

    

Vpisan v ustrezen imenik poklicne zbornice ( 77. člen ZGO-1) 

(Vpis se zahteva samo za odgovornega vodjo del); identifikacijska .št.: ______________________ 

 

(Obrazec se fotokopira za zahtevano tehnično osebje) 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 11 

Ponudnik: ________________________ 

 __________________________ 

 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO O PODIZVAJALCIH 
 

Izjavljamo,  

 

 
� da bomo predmetno javno naročilo izvajali sami in na razpisanih delih ne bomo sodelovali s podizvajalci. 

 

 

*To izjavo izpolnijo, podpišejo in žigosajo ponudniki, ki ne nastopajo s podizvajalcem! 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 

 

 

 

 
 
� da bomo v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili, da na podlagi potrjenega 

računa neposredno plačuje podizvajalcem. 

 

 

*To izjavo izpolnijo, podpišejo in žigosajo ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem! 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 11a 

Ponudnik: ______________________________ 

 ________________________________ 

 

 

 

 

SEZNAM  PODIZVAJALCEV 
 

 

 
Zap. 
št. 

Naziv in naslov podizvajalca Opis del ki jih bo izvedel Vrednost del 
(z DDV) 

Vrednost del v 
% 

     

     

     

     

 

*Ta obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem! 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 11b 
 

PODATKI O PODIZVAJALCU  
 

Pri izvedbi javnega naročila za izvedbo ___________________________________ bodo sodelovali podizvajalci: 
 
VRSTA DEL PODIZVAJALCA 
 
___________________________________________________________________________ 
 
VREDNOST DEL PODIZVAJALCA BREZ DDV 
 
___________________________________________________________________________ 
 

Naziv podizvajalca  

Naslov in sedež podizvajalca  

Odgovorna oseba (podpisnik pogodbe)  

Kontaktna oseba pooblaščena za dajanje 

informacij o ponudbi: 

 

Telefon:  

Telefaks:  

Elektronska pošta:  

Transakcijski račun podjetja  

Matična številka podjetja  

Davčna številka podjetja  

(Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.  

V primeru večjega števila podizvajalcev, se obrazec fotokopira). 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 

 

 

  Podizvajalec: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 11c 

 

Podizvajalec: ______________________________ 

 ________________________________ 

 

 

 

 

S O G L A S J E 
 

 

 

Soglašamo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna našo terjatev do glavnega izvajalca. 

 

 

 

(Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem.  

V primeru večjega števila podizvajalcev, se obrazec fotokopira). 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ______________________ Podizvajalec: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 12 

 

IZJAVA PONUDNIKA PO ODREDBI O FINAN ČNEM POSLOVANJU 
PRORAČUNSKIH PORABNIKOV 

 

 

V zvezi z javnim razpisom ______________________________________________________________za izvedbo 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da se v primeru izbora naše ponudbe zavezujemo: 

 
- kot prevzemnik tega javnega naročila za odstop svojih terjatev do naročnika v korist izvajalcev storitve ali 

dobaviteljev blaga in podizvajalcev za izkazane ter potrjene terjatve izvajalcev storitve ali dobaviteljev 
blaga, podizvajalcev do nas kot izvajalca. 

- da bomo poplačali svoje obveznosti izvajalcem storitve ali dobaviteljem blaga in podizvajalcem, v enakih 
rokih plačil, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do nas kot izvajalca v zvezi s tem javnim 
naročilom. 

- da bomo priznali in obračunali ter plačali izvajalcem storitve ali dobaviteljem blaga in podizvajalcem 
zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev. 

- da bomo izdali naročniku nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv za izpolnitev pogodbenih obveznosti, 
ki bo krila tudi potrjene obveznosti izvajalca del do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb, ki jih 
izvajalec iz kakršnega koli razloga svojim podizvajalcem na bi poravnal ob zapadlosti. Seznanjeni smo, da 
je bančna garancija definirana v 5. členu Odredbe o finančnem sodelovanju proračunskih uporabnikov; 
vsebina bančne garancije ne bo odstopala od vsebine definirane v vzorcu bančne garancije. 

- da bomo pred sklenitvijo podizvajalskih pogodb pridobili pisno soglasje naročnika za sklenitev teh pogodb. 

 

 

 

(Obrazec izpolnijo, podpišejo in žigosajo le ponudniki, ki nastopajo s podizvajalcem) 

 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 13 

 

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV RAZPISNE DOK UMENTACIJE,  

UPOŠTEVANJU PREDPISOV IN RESNIČNOSTI TER  

VERODOSTOJNOSTI PODATKOV V PONUDBI 

 

 

Izjavljamo, da v celoti sprejemamo pogoje, merila in ostala določila iz razpisne dokumentacije, ter določila iz 

vzorca pogodbe. S podpisom izjave podpisujemo ponudbo kot celoto, pri čemer potrjujemo veljavnost naše 

ponudbe do roka kot je naveden v razpisni dokumentaciji. 

Izjavljamo, da smo pri sestavljanju ponudbe za izvedbo _______________________________________________ 

upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji, veljavnimi v 

Republiki Slovenji. 

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

- da so vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi enake originalom, 

- da so vsi podatki, ki smo jih navedli v svoji ponudbi resnični in odražajo aktualno stanje, 

- da v času od izdaje zahtevanih dokumentov do dneva predložitve ponudbe ni prišlo do sprememb v zvezi s 

podatki na teh dokumentih. 

 

 

 

 

 

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 14 

 
PONUDNIK: _______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O ZASEDENOSTI KAPACITET 

 
 

Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu ______________________________________________________ 
izjavljamo, 
 

- da imamo za čas izvedbe razpisanega javnega naročila proste kapacitete in bomo delo lahko opravili v 
zahtevanem roku in 

 
- da imamo za to obdobje že sklenjene naslednje pogodbene obveznosti: 
 
 

NAROČNIK VREDNOST DEL ČAS IZVEDBE 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Datum: ______________________ Ponudnik: 

  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 15 

 

VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE 

 

 
Naziv banke(zavarovalnice)_________________________________________ 

Kraj in datum: ____________________________________________________ 

Upravičenec( naročnik javnega naročila): ______________________________ 

Garancija št. _____________________________________________________ 

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, dne 07.01.2011, pod št. JN204/2011, za 
izvedbo javnega naročila: _________________________________________________________ je ponudnik 
_____________________________dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti naročniku 
bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 30.000,00 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. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 
3. 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 180 dni od dneva odpiranja 
ponudb). 

Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ________________________, 
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. 

 
 Banka ( zavarovalnica) 
  ( žig, podpis ) 
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Priloga št. 16 

 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BAN ČNE GARANCIJE ZA  

DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 

 

Izjavljamo, do bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu 

___________________________________________________________________, pozvani k sklenitvi pogodbe, 

najkasneje  v roku 10 dni po podpisu pogodbe, naročniku predložili nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15% pogodbenih vrednosti del, ki bo veljala še 90 dni po 

primopredaji izvršenih in zaključenih del s primopredajnim zapisnikom. 

 

Vsebina bančne garancije ne bo odstopala od vsebine v vzorcu v nadaljevanju. Bančna garancija za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti bo služila tudi za poplačilo potrjenih obveznosti do podizvajalcev. 

 

 

 

 

 

 

Datum:______________________ Ponudnik: 
  ( žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 17 

 

 

VZOREC GARANCIJE ZA  
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

 
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 storitev ____________________________( 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  15% 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. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene 

za zastopanje in 
3. original Garancije št. ___________/____________ 

 

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

 

Ta garancija velja še 90 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. 
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Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se prodajalcu (izvajalcu) podaljša pogodbeni 

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

oz. prodajalec (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) 
  ( žig, podpis ) 
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Priloga št. 18 

 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BAN ČNE GARANCIJE 
 ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

 

 

Izjavljamo, do bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem razpisu 

_______________________________________________________________ in sklenili pogodbo, najkasneje pred 

izplačilom končne situacije, naročniku predložili nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku v višini 15% pogodbenih vrednosti del, ki bo veljala še 30 dni po preteku garancijskega roka za 

kakovost izvedenih del, ki je določen v pogodbi. 

 

Vsebina bančne garancije ne bo odstopala od vsebine vzorca pogodbe v nadaljevanju.  

 

 

 

 

 

Kraj in datum:________________________________ Ponudnik: 

  (žig in podpis pooblaščene osebe) 
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Priloga št. 19 

 

 

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK  
V GARANCIJSKEM ROKU 

 

 
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, nakup (izdelavo, dobavo) __________________________ (predmet 

pogodbe) v vrednosti ________________EUR, je izvajalec (prodajalec) 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 prodajalca ( izvajalca) plačali znesek  15% pogodbene vrednosti oz. 

_________EUR, če prodajalec (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. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 

3. 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 prodajalcu  

(izvajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da prodajalec (izvajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih 
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obveznosti, se lahko naročnik garancije oz. prodajalec (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) 
  ( žig, podpis ) 
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Priloga št. 20 
__________________________________________________________________________, 

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 Miran Ciglič 

(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 na osnovi proračuna Občine Cerkno za leto 2011 izdelan program poplavne sanacije 2009, 

- je izdelan popis del za obnovo dela ceste, projektna dokumentacija št. 2193-080/2010-03, november 2010. 
Izdelal Geologija d.o.o., Prešernova ulica 2, 5280 Idrija, 

- je bil, v postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku skladno s 25. členom Zakona o javnem 
naročanju (ZJN-2), Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10, izbran izvajalec na podlagi  

ponudbe št.: ___________________z dne __________________  in zapisnika o odpiranju ponudb. 
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II.  PREDMET POGODBE  

2. člen 

 

Naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izdelavo naslednjo nalogo: 

 

SANACIJA PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE  

 
 Opis del 

% 
Vrednost brez 

DDV (€) 
DDV (€) 

Vrednost z DDV 

(€) 

 SANACIJA PLAZU NA CESTI V 

GORENJE JAZNE 

    

 Popust     

      

SKUPAJ:     

 
 
SKUPNA POGODBENA VREDNOST ZA SANACIJA PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE  

(skupaj z vsemi stroški, popusti, rabati in DDV) :                                      EUR. 

 

(z besedo:___________________________________________________________________________ __/100 €). 

 

 
III.  ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI 

 

4. člen 

 

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

 
- z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbene obveznosti v višini 15 % od vrednosti pogodbe, ki jo mora 

izročiti naročniku najkasneje v 10 dneh od sklenitve pogodbe, sicer se šteje, da je pogodba razdrta, in mora 
biti veljavna vsaj še devetdeset (90) 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 15 % vrednosti posla, za katerega se 
daje, rok trajanja garancije pa je za trideset (30) dni daljši kot je garancijski rok, ki je določen v 13. členu te 
pogodbe. 
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IV.  ROKI IZVAJANJA DEL 

 

5. člen  

 

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: 30.07.2011, 
- odprava napak in primopredaja: v roku 30 dni po zaključku del. 

 

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

 

6. člen 

Naročnik se zavezuje: 
− skupaj z odgovornim nadzornikom 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. 

 

7. 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. 

 

8. člen 
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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, 

- 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. 

 

9. 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 

 

10. 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 št.11b), priloženega v 
ponudbi) 
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Opis del ki jih bo izvedel 

Predmet: 

Količina: 

Vrednost del z DDV: 
 

Izvajalec se izrecno obvezuje v primeru, če po sklenitvi pogodbe ugotovi potrebo po vključitvi novih podizvajalcev 

oz. v primeru zamenjave podizvajalca, pridobiti predhodno soglasje naročnik. 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 
 

11. člen 
 

Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami  in končno situacijo, izdano 

na podlagi končnega obračuna del. Po odgovornem nadzorniku potrjeno situacijo je izvajalec dolžan predložiti 

naročniku najkasneje zadnji delovni dan za tekoči mesec.  

 

Naročnik je dolžan v 15 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in plačati nesporni del situacije 60 dni 

po prejemu, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v 

celoti potrjena. 

 

Končno situacijo se izvajalec zaveže izstaviti najpozneje v 5 dneh po prejemu potrdila o prevzemu del. 

 

Naročnik se obvezuje, da bo finančna sredstva za izvedbo potrebnih del iz te pogodbe, ki vključujejo tudi predpisan 

davek, poravnal glede na opravljeno delo, na podlagi pregledanih in s strani odgovornega predstavnika naročnika 

potrjenih situacij na transakcijski račun izvajalca št: ___________________________________ pri 

_________________________________________ . 

 

 
VIII.  SPREMEMBA OBSEGA DEL 

 
12. 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.   
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IX.  IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KON ČNI OBRAČUN 

 

13. člen 

 

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 vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

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

izpolnitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi. 

 

Pogodbeni stranki morata dokončni obračun izdelati v 10 dneh po primopredaji pogodbenih del. 

 
 

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  

 
14. člen 

 

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

opravljenem tehničnem pregledu oz. prevzemu. 

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. 
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15. 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 

 

16. člen 

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

 
- za naročnika:  Gašper Mohorič  

- za izvajalca:  _________________________________ 

 

Odgovorni predstavnik naročnika za izvajanje inženiringa in gradbenega nadzora je:  

____________________________________________________________________________________________ 

 

 

XII.  VARSTVO PRI DELU 

17. člen 

 

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

delu. 

 

XIII.  POGODBENA KAZEN 

 

18. 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 
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2,5 ‰ 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.  KONČNE DOLOČBE 

 

19. člen 

 

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 4. 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.:________________________ 
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I Z V A J A L E C N A R O Č N I K 

__________________________ OBČINA CERKNO 

Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno 

ŽUPAN 

__________________________ MIRAN CIGLIČ 

__________________________  

 

 

 

 

 



Priloga št. 21 

POŠILJATELJ:   

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

___________________________ 

  

Kontaktna oseba: ____________________ 

Telefon:____________________ 

Telefaks: ____________________ 

E-naslov: ____________________ 

 

  

 ponudba 

 sprememba 

 umik 

  

 

NE ODPIRAJ – PONUDBA! 
 

  

Oddaja javnega naročila: 

SANACIJA PLAZU NA CESTI V GORENJE JAZNE  

(izpolni vložišče naročnika): 

Datum prispetja: ___________________ 

Ura prispetja: _____________________ 

Zaporedna št. ponudbe: _____________ 

Podpis in žig: _____________________ 

NASLOVNIK: 

 

OBČINA CERKNO 
Bevkova ulica 9 
 

5282     CERKNO 

 


