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POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
 
Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju – v nadaljevanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) 
naročnik Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz 
te razpisne dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo javnega naročila »SANACIJA PLAZU NA 
LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE«. 
 
Predmet javnega naročila male vrednosti je obnova lokalne ceste LC  043170 Otalež - Jazne. 
Predmetno javno naročilo se izvede kot postopek naročila male vrednosti.  
 
Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil. Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo pravočasno zastavite vprašanja v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: 
http://www.enaročanje.si/. 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih 
naročil najpozneje pet (5) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je 
bila zahteva za pojasnilo posredovana vsaj  sedem (7) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje 
ponudb. 
 
Ponudba mora biti sestavljena v skladu z razpisno dokumentacijo in mora izpolnjevati vse pogoje, 
določene v razpisni dokumentaciji ter mora veljati najmanj 90 dni po roku za oddajo ponudb. 
 
Vašo ponudbo in zavarovanje za resnost ponudbe pričakujemo najkasneje do 5.8.2016 do 9:00 ure 
po lokalnem času na naslovu Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, sprejemna pisarna 
- tajništvo župana. 
 
 
 
 
S spoštovanjem,   
 
Jurij Kavčič, župan  

  

http://www.enaročanje.si/
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
To navodilo določa pogoje, pod katerimi se lahko ponudniki udeležijo javnega razpisa, način oddaje 
ponudb, postopek odpiranja ponudb, ocenjevanja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika. 
 
Upoštevanje teh navodil je obvezno za vse udeležence razpisa. Ponudnik krije vse stroške, ki bodo 
nastali v zvezi s pripravo in dostavo njegove ponudbe.  

1. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila male vrednosti je je obnova lokalne ceste LC  043170 Otalež - Jazne. Dela 
obsegajo: 

 izgradnja 132 m dolgega podpornega zidu višine do 4,20 m z dodatno razširjeno peto blobine 
1,20 m; 

 obnova ceste v dolžini 166 m z razširitvijo vozišča, ki bo omogočala promet in srečevanje 
dveh osebnih vozil; 

 sanacija vkopne brežine: 

 ureditev površinskega odvodnjavanja. 

 
Za obravnavani objekt je izdelan PZI projekt za izvedbo SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 
043170 OTALEŽ - JAZNE, izdelovalca APUS projektiranje in inženiring d.o.o., Pribinova 5, 1000 
Ljubljana, št. Ap-4/15, april 2015; iz katerega so razvidni podatki o investicijskem projektu. 
 
Dokumentacija je po predhodni najavi ponudnikov na vpogled pri naročniku Občina Cerkno, Bevkova 
ulica 9, 5282 Cerkno. 
Kontaktna oseba:  Martin Raspet 
Elektronska pošta:         tajnik@cerkno.si  

2. VIRI SREDSTEV 

Predmetno javno naročilo je financirano iz proračuna Občine Cerkno. 

3. DELITEV NA SKLOPE 

Naročilo ni razdeljeno na sklope. 

4. VARIANTNE PONUDBE 

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila ponuditi ponudbo za vsa razpisana dela, variantne 
ponudbe se ne bodo upoštevale.  

5. PRAVNA PODLAGA 

Naročilo se oddaja na podlagi veljavnih predpisov, ki urejajo javno naročanje in javne finance v 
Republiki Sloveniji ter predpisov s področja predmeta naročila. 

6. PONUDBA 

6.1. Samostojna ponudba 

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt (samostojni ponudnik), ki 
sam izpolnjuje vse razpisane pogoje in zahteve ter sam s svojimi znanji in zagotovljenimi 
zmogljivostmi v celoti prevzema izvedbo naročila. Kot ponudnik se lahko javnega razpisa udeleži vsak 
gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje razpisne pogoje za oddajo ponudbe. 
 
Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v 
Republiki Sloveniji. Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo predložiti zahtevana ustrezna dokazila 
pristojnih institucij.  
 
Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev s fotokopijami dokazil, ki odražajo 
aktualno pravnorelevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih 
dokazil, ponudnik predloži lastno pisno izjavo, overjeno pred pristojnim organom države, kjer ima tak 
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ponudnik svoj sedež (Upravnim ali sodnim organom, notarjem ali pristojno strokovno ali trgovinsko 
zbornico) ali pisno izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, če tako določa nacionalni 
zakon.  
 
Tako dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v 
slovenski jezik. Predložen mora biti prevod slovenskega sodnega tolmača.  
 
V kolikor ima ponudnik sedež v tujini, mora v obrazcu 2: podatki o ponudniku, hkrati navesti tudi 
pooblaščenca za vročanje v Republiki Sloveniji. 

6.2. Skupna ponudba 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri kot ponudnik nastopa več gospodarskih subjektov (v 
nadaljevanju: partnerjev) skupaj. Partnerji so med seboj enakopravni in v razmerju do naročnika 
neomejeno solidarno odgovarjajo za izvedbo celotnega naročila. V ponudbi mora biti navedeno, kdo 
so partnerji, kdo je vodilni, ki jih zastopa ter katera dela iz naročila in za kakšno ceno vsak prevzema. 
V primeru predložitve ponudbe skupine ponudnikov, mora vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse 
pogoje glede osnovne sposobnosti in pogoje glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti, 
pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter tehnične in kadrovske sposobnosti pa skladno z 
zahtevami razpisne dokumentacije.  

 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine pred 
podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe 
o sodelovanju). Akt o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: 
pooblastilo vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov; deleži 
ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika, rok 
trajanja akta ter določila v primeru izstopa ponudnika. 

 
V primeru, da bo izbrana ponudba skupine ponudnikov, pogodbo o izvedbi javnega naročila sklene 
vodilni ponudnik. 

 
Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno, bodisi 
kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov. Ponudnik ne more sodelovati bodisi individualno, bodisi 
kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov pri eni ponudbi in hkrati kot podizvajalec pri drugi 
ponudbi. Če ponudnik sodeluje v več kot eni ponudbi glede na določila te točke, naročnik zavrne vse 
ponudbe, v katere je ta ponudnik vključen. 

6.3. Ponudba s podizvajalci 

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika kot glavnega izvajalca nastopajo še drugi 
izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti 
odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.  
 
Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati. 
 
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno v ponudbi navesti vse podizvajalce 
(kontaktne podatke in zakonite zastopnike) in vsak del naročila, ki ga bo izvedel posamezni 
podizvajalec (predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del).  
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora v ponudbi: 

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

 kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

 izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter 

 priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 
 
V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti 
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora: 
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 glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 
situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,  

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

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

 
V kolikor podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh 
od plačila končnega računa oziroma situacije poslati naročniku svojo pisno izjavo in pisno izjavo 
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom 
javnega naročila. 
 
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah 
informacij in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, 
najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec 
skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente kot zahtevano v 4.odstavku te točke. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega 
podizvajalca skladno z določili 94. člena ZJN-3. O morebitni zavrnitvi bo obvestil glavnega izvajalca 
najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

7. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Komplet razpisne dokumentacije vsebuje naslednja poglavja:  
 
POGLAVJE 1  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  
POGLAVJE 2 POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU    

DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
POGLAVJE 3  SESTAVNI DELI PONUDBE – DOKAZILA ZA UGOTAVLJANJE   SPOSOBNOSTI 
POGLAVJE 4  TEHNIČNE SPECIFIKACIJE TER DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA 
PRILOGE, ki so: 

 Predračun v excel formatu 

 Tehnične specifikacije 

8. POJASNILA V ZVEZI Z RAZPISNO DOKUMENTACIJO 

V kolikor želi ponudnik  pridobiti dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali pripravo 
ponudbe mora pravočasno zastaviti vprašanje v slovenskem jeziku na Portalu javnih naročil: 
 
http://www.enaročanje.si/ 
 
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo bodo ponudnikom posredovana na Portalu javnih 
naročil najpozneje pet (5) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb, pod pogojem, da je bila 
zahteva za pojasnilo posredovana vsaj  sedem (7) dni pred skrajnim rokom za sprejemanje ponudb. 

9. SPREMEMBE ALI DOPOLNITVE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot 
odgovor na prošnjo za pojasnilo, ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. 
 
Vsaka sprememba ali dopolnitev razpisne dokumentacije bo ponudnikom posredovana na Portalu 
javnih naročil in s tem postane del razpisne dokumentacije.  
 
Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo za 
spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine 
informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom 
odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. 
 

http://www.enaročanje.si/


 Občina Cerkno:              JN »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

6 

 

PRIPRAVA PONUDBE    

10. JEZIK V PONUDBI 

Ponudba, vsa korespondenca in dokumenti v zvezi s ponudbo morajo biti napisani v slovenskem 
jeziku. 

11. VALUTE V PONUDBI 

Valuta v ponudbi je euro (EUR).  

12. OBLIKA PONUDBE 

Ponudnik poda ponudbo na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije. Ponudnik mora priloge 
ustrezno izpolniti, datirati, podpisati in žigosati.  
 
Ponudba mora biti podpisana s strani zakonitega zastopnika ali osebe, ki je s pisnim pooblastilom 
pooblaščena za podpisovanje v imenu zakonitega zastopnika ponudnika, kar je razvidno iz 
priloženega pooblastila.  
 
Vsi dokumenti, ki tvorijo ponudbeno dokumentacijo, naj bodo zvezani z vrvico v celoto in zapečateni 
tako, da je onemogočeno odvzemanje oz. dodajanje. Vse strani ponudbene dokumentacije naj bodo 
oštevilčene z zaporednimi številkami. 

13. ŠTEVILO IZVODOV PONUDBE 

Ponudba naj bo sestavljena iz enega (1) originala in ene (1) kopije v elektronski obliki (CD, DVD 
ali USB ključek). Elektronska verzija ponudbe mora vsebovati tudi elektronsko verzijo Ponudbenega 
predračuna – popisa del v Excel formatu. 

 
PONUDBENI PREDRAČUN 

14. CENE V PONUDBI 

Ponudnik mora predložiti ponudbo po enotnih cenah. 
 
Enotna cena mora vsebovati: 

- ceno izvedbe (delo, material in mehanizacijo, prevoze in ostale stroške navedene v razpisni 
dokumentaciji ter vse ostalo, kar je potrebno za uspešno izvedbe razpisanih del) ter 

- morebitni popust. 

 
Cene na enoto, kot so navedene na predloženem obrazcu ponudbenega predračuna – popis del in 
predizmere«, veljajo kot cene, določene od merske enote tako za pogodbena kot tudi za vsa 
morebitna dodatna ali presežna dela in so fiksne do zaključka celotne gradnje oziroma do 
primopredaje objekta naročniku. Izvajalec in investitor se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do 
podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.  

15. PONUDBENI PREDRAČUN  

Ponudbeni predračun za predmetno javno naročilo mora biti priložen obrazcu št. 11. Ponudnik priloži 
popis del s predizmerami, ki ga izpolni s ponudbenimi cenami po posameznih postavkah:  
 

 Ponudnik mora v originalni ponudbi predložiti obrazec ponudbenega predračuna v papirni in 
elektronski obliki (zaželeno je priložiti na elektronskem mediju – CD, DVD ali USB ključ). 

 Razpisno dokumentacijo sestavlja tudi popis del v formatu Excel. Ponudnik izpolni ponudbeni 
predračun v elektronski obliki in ga natisne, s tem, da mora na ponudbeni predračun v papirni obliki 
napisati datum, ga podpisati in žigosati in ga priložiti skupaj z izpolnjeno elektronsko verzijo v 
ponudbo. 

 Ponudnik sestavi ponudbeni predračun tako, da vnese cene na enoto v EUR brez DDV v stolpec 
»Vrednost/enoto« ter % v celico »popust«. 

 Vnos ponudbenih cen je omejen na dve decimalni mesti. Vse ostale celice so zaklenjene in morajo 
ostati nespremenjene. Ko so vpisane cene, program sam izvrši vse potrebne računske operacije.  
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 Obrazec ponudbenega predračuna – skupna rekapitulacija povzema skupne ponudbene vrednosti 
ter končno ponudbeno vrednost. 

 Ponudnik mora v vse liste v datoteki vpisati cene. V kolikor cene ne vpiše, se šteje, da je 
ponudbena cena nič (0).  

 V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna 
verzija ponudbenega predračuna. 

 V primeru, da je pri izračunavanju ponudbene cene v Ponudbenem predračunu prišlo do računskih 
napak, sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki 
jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne sme 
spremeniti. 

 
Vsak poskus spremembe elektronske oblike popisa del (popisnih postavk, količin, formul) kot tudi 
poskus vdora v zaščitene celice, je nedovoljen in bo povzročil izločitev ponudbe. 

16. ROK VELJAVNOSTI PONUDBE   

Rok veljavnosti ponudbe mora biti devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb. Vsaka ponudba s 
krajšim rokom veljavnosti bo zavrnjena. 
 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni, vendar ne več kot za štirideset (40) dni, 
podaljšajo rok veljavnosti ponudb. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v 
pisni obliki. Ponudnik lahko zavrne takšno zahtevo, ne da bi naročnik unovčil njegovo zavarovanje za 
resnost ponudbe, toda s tem je njegova ponudba izločena. 

17. ZAUPNOST POSTOPKA OZIROMA DOKUMENTOV 

Podatki, ki jih bo ponudnik izrecno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za namene javnega 
razpisa in ne bodo dostopni nikomur, razen pooblaščenim osebam, ki bodo vključene v razpisni 
postopek. Podatki, ki bodo izrecno označeni kot zaupni, ne bodo objavljeni pri odpiranju ponudb, niti v 
nadaljevanju postopka ali kasneje. Naročnik in njegovo osebje so odgovorni za varovanje zaupnosti 
posredovanih podatkov. 
 
Ponudnik mora v svoji ponudbi označiti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost po 39. In 40. 
Členu Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo in 
42/06 – ZGD-1) in priložiti ustrezni sklep o določitvi zaupnih podatkov. Pri tem mora upoštevati 
določbe 35. člena ZJN-3 in določbe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, 
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US in 102/15) 
 
Kljub navedenemu naročnik opozarja, da so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 
gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna 
vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki vplivajo na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 

FINANČNA ZAVAROVANJA    
 
Vsa zahtevana finančna zavarovanja morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv ter morajo biti 
izdana po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Od teh vzorcev zavarovanja ne smejo bistveno odstopati 
in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjih 
zneskov, kot jih je določil naročnik ali sprememb krajevne pristojnosti za reševanje sporov med 
upravičencem in banko/zavarovalnico. 

18. ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE 

Prijavitelj mora skupaj s prijavo kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe predložiti bianco menico 
z menično izjavo na obrazcu št. 12, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.  
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v višini 10.000,00 EUR. Original zavarovanja za resnost 
ponudbe naj bo sestavni del originalne ponudbe. 
 
Zavarovanje za resnost ponudbe mora veljati najmanj devetdeset (90) dni od roka za oddajo 
ponudb oziroma najmanj do 2.11.2016 in se mora glasiti na naročnika kot garancija za zahtevani 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-1799
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2180
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0876
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2077
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0728
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4086
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znesek. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe ne 
pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov, da za določeno število dni, vendar 
ne več kot za štirideset (40) dni, podaljšajo rok veljavnosti zavarovanja. Zahteve in odgovori v zvezi s 
podaljšanjem zavarovanj morajo biti v pisni obliki. Zavarovanje lahko glasi tudi na partnerje v ponudbi. 
 
Zavarovanja za resnost ponudbe, priložena s strani ponudnikov, ki ne bodo izbrani, bodo vrnjena 
ponudnikom na pisno zahtevo takoj po objavi obvestila o oddaji naročila v uradnih glasilih.  
Zavarovanje za resnost ponudbe bo izbranemu ponudniku vrnjeno, ko bo naročniku dostavil 
zahtevano zavarovanje za dobro izvedbo del. 
 
Naročnik bo unovčil ponudnikovo zavarovanje za resnost ponudbe v primeru, če bo : 

1. naročnik zavarovanja umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno 
spremenil ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

2. izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ne bo podpisal pogodbe; ali 
3. izbrani naročnik zavarovanja ne bo predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v skladu s pogoji naročila. 

19. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI  

V roku deset (10) dni od podpisa pogodbe mora izbrani Ponudnik Naročniku priskrbeti bančno 
garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro in pravočasno izvedbo vseh 
pogodbenih del in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti vključno z davkom na dodano vrednost 
(DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del.  
 
Zavarovanje mora biti skladno z vzorcem iz obrazca št. 13.  
 
Naročnik lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v primeru, da 
obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izvajane. 

20. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti izvedenih del vključno z 
DDV, bo izbrani ponudnik predložil po dokončanju del, to je ob uspešni primopredaji oziroma 
najkasneje na dan končnega obračuna del. Brez predloženega zavarovanja primopredaja ni 
opravljena. Zavarovanje mora pokrivati primere, če izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakršnega 
koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe ali kvalitete predmeta pogodbe v garancijskem 
roku, ni izvršil svoje obveznosti. To zavarovanje mora veljati vsaj še 30 dni po preteku garancijske 
dobe za kakovost izvedenih del, ki je določena v pogodbi. 
 
Zavarovanje mora biti skladno z vzorcem iz obrazca št.14.  
 
Garancijska doba, za katero se predloži zavarovanje za odpravo napak je 5 let od dneva zapisniške 
predaje in prevzema objekta.  

 
Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Garancijski rok se podaljša  
po  odpravi  vseh  pomanjkljivosti,  ugotovljenih  v  garancijski  dobi,  za  enak garancijski rok, kot je 
določen v teh navodilih.  
 
V  garancijskem  roku  je ponudnik - izvajalec dolžan  na  svoje  stroške popraviti  oziroma odstraniti 
vse  napake,  ki  bi  nastale po  njegovi  krivdi  na  predmetnem  objektu.  Ponudnik - izvajalec  je 
dolžan poravnati naročniku vso škodo, ki bi nastala zaradi odprave napak.  
 
Ponudnik-izvajalec  mora  v  garancijskem  roku  na  poziv  naročnika  oziroma  uporabnika odpraviti 
napake kot sledi:  

 napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode, nemudoma  

 napake, ki niso nujne in ne morejo povečati škode, pa v najkrajšem času tako, da se ne moti 
obratovanja objekta oziroma v roku, ki ga narekuje naročnik.  

Če se ponudnik-izvajalec ne odzove pozivu naročnika, da v zgoraj navedenih rokih odpravi nastale  
napake,  lahko  naročnik  delo  za  odpravo  napak  odda  drugemu  izvajalcu  na  račun pogodbenega 
izvajalca.  
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Ponudnik-izvajalec  izjavlja,  da  daje  naročniku  polnopravno  pravico,  da  lahko  naroča  na račun  
ponudnika-izvajalca  delo  za  odpravo  pomanjkljivosti,  ki  izvirajo  iz  pogodbenih obveznosti,  ki  bi  
se  pokazale  v  garancijskem  roku,  v  kolikor  jih  ponudnik-izvajalec  ne  bi odpravil v dogovorjenem 
roku. 

Ponudnik-izvajalec  se  obvezuje,  da  bo  račune,  ki  bi  nastali  iz  zgoraj  navedenega  vzroka, 
plačal  v  15  dneh  po  prejemu,  sicer  bo  naročnik  za  poplačilo  teh  stroškov unovčil zavarovanje 
za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

PREDAJA PONUDBE 

21.  PREDLOŽITEV PONUDB 

Ponudnik naj ponudbo predloži v eni (1) zaprti pošiljki, ki mora biti tako, da je razvidno: 

 da gre za ponudbo za predmetno javno naročilo 

 kdo oddaja ponudbo 

 da gre za originalno ponudbo ali kopijo 
 
Ovojnica mora biti zaprta tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila 
predana. Ponudnik lahko  na ovitek ponudbe nalepi izpolnjen obrazec (obrazec št. 9) vzorca 
označitve ponudbe.  

22. DOSTAVLJANJE PONUDB 

Ponudniki oddajo ponudbe s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na naslov: Občina Cerkno, 
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, najkasneje dne  5.8.2016  do 9:00 ure po lokalnem času.   

23. PODALJŠANJE ROKA ZA ODDAJO PONUDB 

Naročnik lahko na podlagi svoje pobude ali na prošnjo morebitnega ponudnika podaljša rok za oddajo 
ponudb. Naročnik mora morebitne ponudnike obvestiti o tem na enak način kot je bilo objavljeno javno 
naročilo in z dopolnilom razpisne dokumentacije. 
 
V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb se vse pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov 
glede datuma prenesejo na nov datum. 

24. PONUDBE, KI BODO PREDLOŽENE PREPOZNO 

Če ponudba ni predložena v roku, določenem za prejem ponudb, se šteje, da je bila predložena 
prepozno. Taka ponudba bo po končanem postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku, z 
navedbo, da je prepozna.   

 
Naročnik ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubljene ali prepozno predložene ponudbe. 

25. SPREMEMBE IN UMIKI PONUDB 

Pred iztekom roka, določenega za prejem ponudb, lahko ponudniki v pisni obliki kadarkoli spremenijo 
ali umaknejo že predložene ponudbe. Po izteku roka, določenega za prejem ponudb, ponudniki ne 
morejo več spremeniti ali umakniti ponudbe. 

 
Vsaka sprememba ali umik mora biti napisan, označen in dostavljen v skladu s predpisi točke 19., 
pošiljka pa mora biti jasno označena z napisom »SPREMEMBA« ali »UMIK«.  
 
Če bo ponudnik umaknil ali spremenil ponudbo po poteku roka, določenega za prejem ponudb in v 
času veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil njegovo zavarovanje za resnost ponudbe. 
 
Umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo. Ponudba bo po končanem 
postopku odpiranja ponudb neodprta vrnjena ponudniku.  
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ODPIRANJE IN OCENJEVANJE PONUDB 

26. ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo javno, dne 5.8.2016 ob 9:30 uri po lokalnem času v prostorih Občine Cerkno, 
Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, sejna soba. 
 
Ponudbe bo odprla Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb, ki bo imenovana za to 
priložnost. Ponudbe se bodo odpirale po vrstnem redu prejema. 
 
Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo na javnem odpiranju ponudb objavila: 

 nazive ponudnikov, 

 spremembe ponudb in umike, 

 končne ponudbene cene posameznih ponudnikov po posameznih sklopih, 

 prisotnost ustreznega zavarovanja za resnost ponudbe. 
 

Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo o postopku javnega odpiranja ponudb 
vodila zapisnik. Zapisnik bodo podpisali prisotni člani komisije ter prisotni pooblaščeni predstavniki 
ponudnikov. V kolikor zapisnik ne bo vročen pooblaščenim predstavnikom ponudnikov na javnem 
odpiranju ponudb, ga bo naročnik ponudnikom posredoval najkasneje v treh (3) delovnih dneh. 

27. DOPUSTNA PONUDBA 

Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 
in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 
določenih v zahtevah projekta in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prispela 
pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za 
neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 
 
Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne ali 
napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik zahteval, da ponudnik v 
ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije 
ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake 
obravnave in transparentnosti.  
 
Naročnik bo od ponudnika zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe 
le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali 
dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne 
elemente ponudbe, katerih obstoj je mogoče pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, 
objektivno preveriti. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne bo predložil manjkajočega 
dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali dokumentacije, bo naročnik 
ponudbo takega ponudnika izločil. 
 
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo mogel 
preveriti, jih ne bo upošteval. 
 
Ponudnik ne sme spreminjati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne 
vrednosti prijave brez DDV razen računske napake in prijave v okviru meril ter tistega dela prijave, ki 
se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila oziroma tistih elementov prijave, ki 
vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove prijave glede na ostale prijave, ki jih je 
naročnik prejel v postopku javnega naročanja. 
 
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti 
računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na 
enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo 
do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, 
lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen 
na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem 
pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju 
ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
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28. NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA 

Če bo naročnik menil, da je pri naročilu glede na njegove predhodno določene zahteve prijava 
neobičajno nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, 
bo neobičajno nizke prijave preveril. Naročnik bo preveril, ali je prijava neobičajno nizka tudi, če je 
vrednost prijave za več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih prijav in za več kot 20 % 
nižja od naslednje uvrščene prijave, vendar le, če bo prejel vsaj štiri pravočasne prijave.  
 
Preden bo naročnik izločil neobičajno nizko prijavo, bo od prijavitelja pisno zahteval podrobne podatke 
in utemeljitev o elementih prijave, za katere meni, da so odločilni za izpolnitev naročila oziroma 
vplivajo na razvrstitev prijav. Prijavitelj je dolžan predložiti dokazila v primernem roku, ki ga določi 
naročnik. Naročnik bo preveril te postavke ob posvetovanju s prijaviteljem, upoštevajoč predložena 
dokazila.  
 
V kolikor bo naročnik ugotovil, da je prijava neobičajno nizka, bo tako prijavo zavrnil. 
 
Če bo naročnik ugotovil, da je prijava neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 
drugega odstavka 3. člena ZJN-3, bo tako prijavo zavrnil. 
 
Če bo naročnik ugotovil, da je prijava neobičajno nizka, ker je prijavitelj pridobil državno pomoč, bo 
zavrnil prijavo le, če se je prej posvetoval s prijaviteljem in če slednji v primernem roku, ki ga določi 
naročnik, ne more dokazati, da je pomoč dodeljena zakonito.  

 

IZBIRA IZVAJALCA 

29. MERILO ZA IZBIRO 

Merilo za izbor je najnižja ponudbena cena.  

30. PRAVICE NAROČNIKA 

Naročnik si v skladu s 47. členom ZJN-3 pridržuje pravico do pogajanj.. 
 
Če bo naročnik zavrnil vse prijave, bo o svoji odločitvi takoj pisno obvestil ponudnike in navedel 
razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ter ali bo začel nov postopek. Prav tako pa bo svojo 
odločitev uradno objavil na način, kot je bil objavljen javni razpis.  V primeru zavrnitve vseh ponudb 
naročnik nima nobenih finančnih in drugih obveznosti do ponudnikov. 
 

31. ODDAJA NAROČILA 

Naročnik bo po pregledu in ocenjevanju sprejel odločitev o oddaji naročila. Svojo odločitev bo 
obrazložil in navedel ugotovitve ter razloge zanjo skladno z določili tretjega odstavka 90. člena ZJN-3. 
 
Naročnik bo skladno z določili 90. člena ZJN-3 obvestil kandidate o svoji odločitvi na Portalu JN. 
Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 90. členom ZJN-3, javnega naročila ne odda. 
 
Izbrani ponudnik mora v roku osmih dni od prejema poziva naročnika, le temu v postopku javnega 
naročanja ali pri izvajanju javnega naročila posredovati naslednje podatke, kot so opredeljeni v šestem 
odstavku 91. člena ZJN-3:  

 svojih 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 njim povezane družbe.  

 

32. NAVEDBA ZAVAJAJOČIH PODATKOV 

Naročnik bo Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku: 
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 v primeru, da se bo pri naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega 
naročila predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo v skladu z 
enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3,  

 če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3.  
 

33. REVIZIJA POSTOPKA ODDAJE NAROČILA  

Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka 
oddaje javnega naročila zoper vsako ravnanje naročnika, ki pomeni kršitev predpisov, ki bistveno 
vpliva ali bi lahko bistveno vplivala na oddajo javnega naročila, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih 
naročil ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15) ali Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 
ZPVPJN (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011-ZTP-D, 63/2013) ne določa drugače.  
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno 
dokumentacijo v postopku oddaje naročila male vrednosti, se lahko vloži najpozneje pet (5) delovnih 
dni po poteku roka za predložitev ponudb. 
 
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali 
bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in v primerih, ko 
dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. 
 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo pet (5) delovnih dni od 
dneva prejema te odločitve, skladno z veljavnim ZPVPJN.  
 
Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočano 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. 
 
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati Ministrstvu za finance. 
 
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema tega zahtevka 
obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. 
 
Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati takso v višini 2.500 EUR, če se 
zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo 
v odprtem postopku. 
 
V ostalih primerih znaša taksa dva (2) odstotka od cene najugodnejše popolne ponudbe (z davkom na 
dodano vrednost) za sklop ali javno naročilo, vendar ne manj kot 500 EUR in ne več kot 25.000 EUR.  
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na račun 
Ministrstva za finance, št. 01100-1000358802, sklic 11 16110-7111290-P3, pri čemer se namesto P3 
vpiše 8 mestna številka, ki je sestavljena iz:  
P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. v Uradnem listu RS oz. 
referenčna številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mest + 2 
mesti za leto). 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 
2. ime naročnika, 
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, 
4. predmet javnega naročila, 
5. očitane kršitve, 
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3570


 Občina Cerkno:              JN »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

13 

 

8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih sredstev in 
iz katerega sklada. 
9. potrdilo o plačilu takse iz prvega in drugega odstavka 71. člena ZPVPJN. 

34. PODPIS POGODBE IN ZAVAROVANJE IZVEDBE 

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik z najugodnejšim ponudnikom 
sklenil pogodbo.  
 
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Če se ponudnik v roku petih  (5) dni ne bo odzval na 
poziv, se šteje, da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil dokument za finančno 
zavarovanje resnosti ponudbe ne glede na razloge za odstop od ponudbe sorazmerno višini javnega 
naročila, od katerega je ponudnik odstopil. 
 
V roku pet (5) dni od podpisa pogodbe mora izbrani Ponudnik Naročniku priskrbeti bančno garancijo 
za dobro in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti in sicer v višini 10% pogodbene 
vrednosti  del vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) 
dni po zaključku vseh pogodbenih obveznosti. 

 
Ko izbrani ponudnik podpiše pogodbo in predloži bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti, postane izvajalec in pogodba prične veljati.   
 
Če izbrani ponudnik ne podpiše in vrne pogodbe v roku petih (5) dni od prejema pogodbe ali ne 
priskrbi zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v petih (5) dneh od dneva, ko je 
pogodba podpisana, lahko naročnik smatra, da izbrani ponudnik ne želi sodelovati pri izvedbi del, pri 
tem naročnik unovči zavarovanje za resnost ponudbe.  
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RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA UGOTAVLJANJE 
SPOSOBNOSTI 

 

1 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 

 
1.1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s prvim odstavkom 75. člena ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je 
bila ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 
gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v 
njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v 
nadaljnjem besedilu: KZ-1). 
 

1.2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 
preverjanju v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja 
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje 
ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz 
prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih 
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 
ponudbe. 

 
1.3. Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3  iz postopka javnega naročanja 

izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov 
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi 
referencami. 

 
1.4. Naročnik bo v skladu s četrtim odstavkom 75. člena ZJN-3  iz postopka javnega naročanja 

izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s 
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje 
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 

 

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD 
 
Opomba:Za navedbe, ki jih ni možno ali jih naročnik ni uspel preveriti v uradnih evidencah 
državnih organov ali organov lokalnih skupnosti si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika 
zahteva dodatne informacije ali (stvarna) dokazila o izpolnjevanju pogojev ali izjave podane 
pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali 
gospodarskih subjektov v državi, kjer ima gospodarski subjekt svoj sedež. 
 

2 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

2.1 Ponudnik mora biti vpisan v enega od ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v 
kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah 
članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Če morajo imeti gospodarski 
subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi 
opravljajo določeno storitev, morajo predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu. Pogoj mora 
izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila. 

 
Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD 
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3 EKONOMSKA IN FINANČNA SPOSOBNOST  

 

3.1 Ponudnik ni imel blokiranega nobenega poslovnega računa v zadnjih 6 mesecih. 

 

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD. 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo BON-2 ali 
drugo enakovredno dokazilo oziroma potrdila bank za vse transakcijske račune prijavitelja, iz 
katerih je razvidno izpolnjevanje tega pogoja. 
 

4 TEHNIČNA IN KADROVSKA SPOSOBNOST  

4.1 da ponudnik izkazuje izkušnje, da je v obdobju zadnjih petih (5) let pred objavo tega naročila kot 
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopu ali podizvajalec izvedel najmanj dve gradnji ali 
obnovi ceste, vsako v višini najmanj 240.000 EUR. 

 

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in 

izpolnjen obrazec št.7 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da od izbranega ponudnika zahteva potrdila o 
referenčnem delu, podpisana s strani naročnika teh del.  

4.2 da ponudnik razpolaga s tehničnim osebjem oz. strokovnimi kadri, ki bodo sodelovali pri izvedbi 
naročila, zlasti s tistimi, ki so odgovorni za izvedbo razpisanih del in tistimi, ki so odgovorni za 
nadzor kakovosti. Odgovorni vodja GOI del mora biti oseba, ki izpolnjuje pogoje za 
odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov – 
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 
– ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – 
ZDavNepr, 110/13 in 19/15); ter izkazuje izkušnje odgovornega vodje del v obdobju zadnjih pet 
(5) let pred objavo tega naročila pri najmanj eni gradnji ali obnovi ceste v višini najmanj 240.000 
EUR. 

 

Dokazilo: Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in 
izpolnjen obrazec št. 8 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico, da od izbranega ponudnika zahteva potrdila o 
referenčnem delu, podpisana s strani naročnika teh del.  
 

5 DRUGI NAROČNIKOVI POGOJI 

 
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje: 

5.1 da ponudnik predloži zavarovanje za resnost ponudbe v obliki bianko menice z menično izjavo v 
višini 10.000,00 EUR. 

 
Dokazilo: Zavarovanje se mora glasiti na ponudnika oziroma vodilnega ponudnika ali 
partnerja v skupini ponudnikov.  
 
Menica z menično izjavo za resnost ponudbe (vzorec teksta je priložen na obrazcu št. 12).  
 
Dokument mora biti original. 

5.2 da bo ponudnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom predložil naročniku bančno garancijo za 
dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4398
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-21-0004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3676
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4027
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0708
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gradbeno obrtniških in instalacijskih del z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še 
najmanj trideset (30) dni po zaključku vseh del.  

 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Izjava ponudnika o predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti in Vzorec zavarovanja - datirana, podpisana in žigosana s strani 
ponudnika. (obrazec št. 13).  
 

5.3 da bo ponudnik v zvezi s predmetnim javnim naročilom predložil naročniku bančno garancijo za 
odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti gradbeno obrtniških in 
instalacijskih del z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) 
dni po poteku garancijske dobe 10 let. 

 
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja: Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za odpravo 
napak v garancijskem roku in Vzorec zavarovanja - datirana, podpisana in žigosana s strani 
ponudnika. (obrazec št. 14).  
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OBRAZEC št. 1 

 
OBRAZEC PONUDBE 

 

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE«. 

Ponudnik  

Ponudba št.   

 
Na osnovi predmetnega javnega naročila dajemo ponudbo, kot sledi v nadaljevanju: 
 
 
1. PONUDNIK: 
 

Samostojni ponudnik 
oziroma vodilni 
ponudnik v skupini 
ponudnikov 

 

Ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

 

Ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

 

Ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

 

Ponudnik v ponudbi 
skupine ponudnikov 

 

 
 
2. KONTAKTNA OSEBA (ZA TO PONUDBO): 
 

Ime in priimek  

Organizacija  

Naslov  

Telefon  

Telefaks  

Elektronska pošta  
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3. PONUDBENA IZJAVA: 
 

 
Cena naše ponudbe je naslednja: 

 

         ………………………………………………. EUR BREZ DDV 

 

 ………………………………………………. EUR Z DDV  

 

Z besedo ……..……………………………………………………………………………….. EUR z DDV 
 
V primeru, da je pri izračunavanju ponudbene cene v Ponudbenem predračunu prišlo do računskih 
napak, sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake, ki jih 
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto ne sme spremeniti. 
 
Podpisani izjavljamo: 
 

- da smo v celoti seznanjeni z vsebino dokumentacije, zahtevami in pogoji iz pogodbe ter z 
njimi v celoti soglašamo 

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo predmeta javnega naročila 
- da so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo 

ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči 
- da nismo spreminjali vsebine razpisne dokumentacije 
- se strinjamo, da bomo vztrajali pri tej ponudbi devetdeset (90) dni od roka za oddajo ponudb; 
- če bo naša ponudba sprejeta, bomo priskrbeli bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 

10 % pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) ; 
- pooblaščamo naročnika, da lahko preveri vse v ponudbeni dokumentaciji navedene podatke in 

navedbe; 
- soglašamo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da izbere ponudnika. V takem 

primeru ne bomo imeli do naročnika nobenih odškodninskih zahtevkov. 
- da bomo na poziv naročnika najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma 

situacije poslali svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo 
za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s 
predmetom javnega naročila 

 
 
 
 
 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 
 
Žig in podpis: 
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OBRAZEC št. 2 
 

PODATKI O PONUDNIKU / VODILNEM PONUDNIKU 
 

Predmet 
naročila: 

»SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE«. 

Ponudnik  

  

 
Ponudnik  

 

 
Naslov ponudnika 

 

 
Zakoniti zastopnik 

 

 
Matična številka  

 

 
Identifikacijska številka za DDV 

 

 
Telefon 

 

 
Faks 

 

Kontaktna oseba 
 

Elektronska pošta kontaktne osebe 
 

Mobilni telefon kontaktne osebe 
 

 

Odgovorna oseba za podpis ponudbe * 

 

 
 
*V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakonit zastopnik ponudnika, je potrebno priložiti 
pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika ponudbenih dokumentov. V primeru 
ponudbe skupine ponudnikov je pooblastila potrebno priložiti za vse podpisnike ponudnikov v skupini 
ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki. 
 
 
Kraj : ………………… 
 
Datum: …………………  žig   podpis odgovorne osebe 
 
       _______________________ 
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OBRAZEC št. 3 

PONUDBA SKUPINE PONUDNIKOV 
 

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE«. 

Ponudnik  

 
VODILNI PONUDNIK  IN OSTALI PONUDNIKI V SKUPNI PONUDBI: 
 

Naziv: 
Področje dela in % udeležbe v prijavi skupine ponudnikov 

Vodilni ponudnik v skupini 
prijaviteljev 

  

Ponudnik v ponudbi skupine 
ponudnikov 

  

Ponudnik v ponudbi skupine 
ponudnikov 

  

Ponudba skupine ponudnikov 100% 

 
Podpisani   _______________________________________________________________ 
 (ime in priimek pooblastitelja) 
 
z nazivom ____________________  iz   ________________________________________ 
 (funkcija) (naziv in naslov podjetja) 
 
 
 
Podpisani    ______________________________________________________________ 
 (ime in priimek pooblastitelja) 
 
z nazivom ___________________  iz   _________________________________________ 
 (funkcija) (naziv in naslov podjetja) 
 
 
 
Podpisani    ______________________________________________________________ 
 (ime in priimek pooblastitelja) 
 
z nazivom ____________________  iz   ________________________________________ 
 (funkcija) (naziv in naslov podjetja) 
 
potrjujemo, da smo zakoniti predstavniki ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem dokumentom 
pooblaščamo 
 
gospoda/gospo ________________________ z nazivom_________________________, iz  
 
________________________________________ (naziv in naslov podjetja) 
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ki se podpisuje ___________________________ in parafira _____________________ 
 
da v našem imenu podpiše ponudbo v postopku javnega naročila male vrednosti za izvedbo sanacije 
plazu na lokalni cesti 043170 Otalež – Jazne. 

 

 
 

Kraj, datum: Žig: Podpis pooblastitelja: 

 

 

 

  

 
 

Kraj, datum: Žig: Podpis pooblastitelja: 

 

 

 

  

 
 

Kraj, datum: Žig: Podpis pooblastitelja: 

 

 

 

  

 
 
 

NAVODILO: Ponudniki pooblastilo izpolnijo. Pooblastilo mora biti datirano, žigosano in podpisano s 
strani vseh pooblastiteljev. Pooblastilo se izpolni samo v primeru skupne ponudbe. 
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OBRAZEC ŠT. 4 
 

UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 
 

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE«. 

Ponudnik  

 
 
 
V zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila izjavljamo, da  
 

1. NE BOMO SODELOVALI S PODIZVAJALCI 
 
2. BOMO SODELOVALI Z NASLEDNJIMI PODIZVAJALCI: 
 

 PODIZVAJALEC VRSTA DEL VREDNOST DEL IZPOLNJUJE 
KRITERIJE ZA 
POVEZANO 

DRUŽBO: DA/NE 

1     

2     

3     

4     

5     

  
 
Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca, pred zamenjavo pridobili o 
tem pisno soglasje naročnika. 
 
 
Kraj : ____________________      podpis zakonitega zastopnika 
 
Datum: ______________        
         ______________________ 
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OBRAZEC št.5 
PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

 
 
 

PODIZVAJALEC  

NASLOV PODIZVAJALCA  

ZAKONITI ZASTOPNIK 
 
 

MATIČNA ŠTEVILKA   

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA ZA 
DDV 

 

TRR PODIZVAJALCA  

KONTAKTNA OSEBA  

E-NASLOV KONTAKTNE OSEBE  

TELEFON KONTAKTNE OSEBE  

ODGOVORNA OSEBA ZA PODPIS 
PONUDBE 

 

 
V primeru, da podpisnik ponudbenih dokumentov ni zakonit zastopnik podizvajalca, je 
potrebno priložiti pooblastilo, s katerim zakoniti zastopnik pooblašča podpisnika prijavnih 
dokumentov. 
 
 
 
Kraj : ____________________    podpis zakonitega zastopnika podizvajalca 
 
 
Datum: ______________    ______________________ 
 
 
 
 
Navodilo: Obrazec se fotokopira, v kolikor prijavitelj nastopa z več podizvajalci. 
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OBRAZEC št. 6 
 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE  
PODIZVAJALCA 

 

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik  

 
 

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

⃝ DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; 
⃝ NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. 

 
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s 
podpisom te izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati 
podizvajalčeve terjatve do ponudnika. 
 
 
 
 
 
Kraj : ____________________ 
 
Datum: ______________   žig  podpis odgovorne osebe podizvajalca 
 
 
         _______________________ 

 
 
 
 
Obvezna priloga obrazca št.6: obrazec ESPD podizvajalca 

 
 
 
 
 
Navodilo: Obrazec je potrebno izpolniti za vse podizvajalce.  
Obrazec se fotokopira, v kolikor prijavitelj nastopa z več podizvajalci. 
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OBRAZEC št. 7 
 

SEZNAM REFERENČNIH DEL PONUDNIKA  
  

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik  

 
 

 

Podatki o referenčnem delu 

 

Referenčno delo: Naročnik: 
Vrednost del brez 

DDV 
Datum začetka in 

zaključka del: 

Opis del: 

 

     

     

     

     

     

 

 
 
 
Kraj : ____________________    podpis zakonitega zastopnika podizvajalca 
 
 
Datum: ______________    ______________________ 
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OBRAZEC št. 8 
 

PODATKI  O  VODILNEM  TEHNIČNEM  OSEBJU 
 

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik  

 
 
Funkcija : Odgovorni vodja del 
 
Ime:  

 
Priimek: 

 

 

Izobrazba: ________________________________________ 

Strokovni izpit: 
 
   ⃝ DA 

   ⃝ NE 

Vpisan v imenik IZS: 
 

   ⃝ DA 
   ⃝ NE 

 

  
Leta delovnih vseh izkušenj pri gradnjah:           (št. let) 
  

Leta delovnih izkušenj na referenčnem delovnem mestu:                    (št. let)                             
  

 

 

Reference za navedeno funkcijo: 

Referenčno delo: Naročnik: 
Vrednost del brez 

DDV 
Datum začetka in 

zaključka del: 

Opis del: 

 

     

     

     

 
 

 

  

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 
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OBRAZEC št. 9 
 

 
OBRAZEC VZORCA OZNAČITVE PONUDBE 

 

Predmet naročila: »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik  

 
 
Opomba: obrazec se lahko izpolni in nalepi na ovojnico, v kateri je ponudba! 
 
 

 
POŠILJATELJ:  
  
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
……………………………………… 

 

 

 
Ponudbo prevzel: 
 
…………………………………… 
 
Podpis: …………………………. 
 
 
Zap. št. prispelosti: 
 
…………. 
 
Datum prispelosti:  
 
…………………….. 
 
Ura prispelosti: 
 
…………………… 
 

                                           

 
  

OBČINA CERKNO,  
BEVKOVA ULICA 9,  
5282 CERKNO,  
SLOVENIJA 
 
 
 
 

NE ODPIRAJ – PONUDBA –  
 
JAVNO NAROČILO ZA ODDAJO NAROČILA 
STORITVE PO ODPRTEM POSTOPKU ZA 
PROJEKT 

»SANACIJA PLAZU NA LOKALNI 
CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 
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OBRAZEC št. 10 

 
VZOREC GRADBENE POGODBE 

 
Pogodbene stranke: 
 
NAROČNIK  
Občina Cerkno,  
Bevkova ulica 9,  
5282 Cerkno 
ki jo zastopa župan Jurij Kavčič  
 
davčna številka: SI 54677696  
(v nadaljevanju – naročnik)  
  
  
IZVAJALEC 

 
……………………………………… 
 
……………………………………… 
 
Matična številka podjetja:………………………………  
 
Davčna številka podjetja:……………………………….  
 
Transakcijski račun štev.:……………………………… 
 
ki ga zastopa direktor ………………………………….. 
(v nadaljevanju izvajalec) 
 
skleneta naslednjo 
 

GRADBENO POGODBO  št...... 
 

»SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

 
1. člen 

 
Na osnovi javnega naročila male vrednosti za izvedbo investicije »Sanacija plazu na lokalni cesti 
043170 Otalež - Jazne« je bil z odločitvijo o oddaji naročila št. _________ z dne ___________ za 
najugodnejšega ponudnika izbran izvajalec .................................... 
 

2. člen 
 
Predmet pogodbe je obnova lokalne ceste LC  043170 Otalež - Jazne po ponudbi št.___________ z 
dne___________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe in je bila predložena v javnem naročilu male 
vrednosti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ________, pod objavo št.________ . 
 
Dela obsegajo: 

 izgradnja 132 m dolgega podpornega zidu višine do 4,20 m z dodatno razširjeno peto blobine 
1,20 m; 

 obnova ceste v dolžini 166 m z razširitvijo vozišča, ki bo omogočala promet in srečevanje 
dveh osebnih vozil; 

 sanacija vkopne brežine: 

 ureditev površinskega odvodnjavanja. 
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Za obravnavani objekt je izdelan PZI projekt za izvedbo SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 
043170 OTALEŽ - JAZNE, izdelovalca APUS projektiranje in inženiring d.o.o., Pribinova 5, 1000 
Ljubljana, št. Ap-4/15, april 2015; iz katerega so razvidni podatki o investicijskem projektu. 
 

3. člen 
 

Pogodbena vrednost gradbenih del znaša ________________ EUR, ______% davek na dodano 
vrednost znaša _____________ EUR. Skupna pogodbena vrednost gradbenih del znaša 
_________________ EUR z vključenim DDV. 
 

4. Člen  
 
Začetek izvedbe gradbenih del je 7 dni po uvedbi izvajalca v posel. O uvedbi v posel se sestavi 
zapisnik. Rok izvedbe je 3 mesece od uvedbe izvajalca v delo. 
 

5. Člen 
 

Pogodbena dela se izvajajo po sistemu enotnih cen. 
 
Enotna cena mora vsebovati: 

- ceno izvedbe (delo, material in mehanizacijo, prevoze in ostale stroške navedene v razpisni 
dokumentaciji ter vse ostalo, kar je potrebno za uspešno izvedbe razpisanih del) ter 

- morebitni popust. 

 
Cene na enoto, kot so navedene na ponudbenem predračunu ponudnika, veljajo kot cene, določene 
od merske enote tako za pogodbena kot tudi za vsa morebitna dodatna ali presežna dela in so fiksne 
do zaključka celotne gradnje oziroma do primopredaje objekta naročniku. Izvajalec in investitor se 
sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v smislu 655. člena 
Obligacijskega zakonika.  
 
Vse nejasnosti pri posameznih popisnih postavkah je izvajalec dolžan razčistiti pri pooblaščenemu 
naročnikovem nadzoru. 
 
Naročnik bo v primeru dvoma na kvaliteto materialov ali v predložene ateste izvajalca, material 
ponovno atestiral in v primerih neustreznosti dal material izločiti z gradbišča, za stroške postopka pa 
bremenil izvajalca. 
 

6. člen 
 
Naročnik lahko v primeru zamude roka iz 5. člena te pogodbe, ki ni posledica višje sile ali razlogov na 
strani naročnika, izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini  0,5 % skupne pogodbene vrednosti 
brez DDV-ja za vsak dan zamude, ki je navzgor omejena na 10 % pogodbene vrednosti brez DDV-ja. 
 

7. člen   
 

Po izvedbi vseh pogodbeno dogovorjenih izvedbenih gradbeno obrtniških in instalacijskih del (v 
nadaljevanju GOI del), se izvede prevzem in izročitev GOI del, ki obsega kvantitativni in kvalitetni 
prevzem del s strani naročnika.  
 
Prevzem GOI del se opravi v obliki primopredajnega zapisnika, podpisanega s strani pogodbenih 
strank in strokovnega nadzora najkasneje v roku 7 dni po obvestilu izvajalca, da so dela končana 

 
Prevzem del se ne opravi, če dela niso izvedena v zahtevani količini in kvalitetno in niso primerna za 
uporabo ter če izvajalec ni predložil: s strani nadzornega organa potrjene gradbene knjige obračunskih 
izmer in gradbenega dnevnika. 

 
8. člen  
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Za izvedena GOI dela izstavi izvajalec račun oziroma začasno ali končno situacijo opravljenih del. 
Nadzornik gradbeno knjigo obračunskih izmer pregleda in potrdi v treh delovnih dneh po prejemu le-
te.  

 
9. člen 

 
Naročnik bo plačal račun 30. (trideseti) dan od uradnega prejema situacije, potrjene s strani 
strokovnega nadzora, na transakcijski račun izvajalca št. _________________________________, 
odprt pri ________________________________________________ oziroma na transakcijski račun 
izvajalca, ki je naveden na računu.  
 
Izvajalec je dolžan dostaviti račun oz. situacijo v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v 
mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku 15 
dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa oz. situacije ne potrdi, niti ne 
zavrne, se po preteku tega roka šteje, da sta račun oz. situacija potrjena. Rok plačila je 30. dan, pri 
čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa oz. situacije, ki je podlaga za izplačilo. 
 
V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan 
od 1.1.2015 naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-
račun preko aplikacije UJPnet. 
 
Potrditev končne situacije s strani nadzornika je pogoj za plačilo na njeni podlagi. V primeru zamude 
plačila ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne obresti. 
 

10. člen  
 

Dodatna dela so tista dela, katerih izvedba ni nujna za izvedbo predmeta pogodbe, vendar naročnik, 
izvajalec ali nadzornik ocenjujejo, da jih je smiselno opraviti v sklopu izvedbe pogodbenih del. 
 
Izvedbo dodatnih del lahko predlagajo naročnik, izvajalec ali nadzornik. Vrednost dodatnih del 
naročnik in izvajalec uskladita s pogajanji, izvede pa se jih na osnovi sklenjenega aneksa k pogodbi. 
 
Za tako določena dodatna dela veljajo cene iz ponudbenega predračuna vključno z morebitnim 
popustom. 

 
11. člen  

 
 
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in 
da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto projektno dokumentacijo ter, da so mu 
razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
 
 

12. člen 
 

Naročnik se obvezuje:  
1. Uvesti izvajalca v delo v 7 dneh po sklenitvi pogodbe s tem, da:  

 seznani izvajalca del z deli na lokaciji in s pogoji dela,  
 izvajalcu izroči vso razpoložljivo dokumentacijo, s katero razpolaga 

2.  Omogočiti izvajalcu dostop do objekta in zagotoviti pogoje za izvajanje del.  
 

13. člen 

Izvajalec se obvezuje:  

 po uvedbi v delo v roku, ki ga določita naročnik in nadzornik, naročniku predložiti usklajen 
terminski in finančni plan, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del iz 4. člena te pogodbe, 

 izvajati dela skladno z določili te pogodbe, 
 izvršiti dela strokovno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 

gradbenimi normativi 
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 opravljati delo na objektu samo z delavci, ki imajo potrdilo o opravljenem preizkusu znanju 
varstva pri delu, veljavnim v RS, 

 zagotoviti vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje gradbišča oziroma odgovornega vodje 
del na gradbišču v času izvajanja del  

 označi gradbišče s tablo, na kateri so navedeni vsi udeleženci pri graditvi objekta, imena, 
priimki, nazivi in funkcija odgovornih oseb ter podatki o gradbenem dovoljenju 

 vsakodnevno vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer 
 pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del, 
 ščititi interese naročnika,  
 ves čas izvajanja del skrbeti za red in čistočo na gradbišču, in v prostorih, kjer se bodo dela 

izvajala, 
 upoštevati predpise varstva pri delu in projektno dokumentacijo ter dela organizirati tako, da je 

delo drugih izvajalcev in uporabnikov objekta čim manj moteno ali ovirano, 
 skladno s 33. členom ZGO-1B zavarovati svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati 

investitorju - naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvedbo del, ki so predmet pogodbe. 
 naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del 
 zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o projektni 

dokumentaciji (Ur.l. RS, št. 55/08), ki ga bo v štirih (4) izvodih dostavil naročniku skupaj z 
obvestilom o dokončanju del 

 po zaključku del dostavi naročniku skupaj z obvestilom o dokončanju del dokazilo o 
zanesljivosti objekta 
  

 
14. člen  

 
Izvajalec je dolžan odpraviti vse napake, ki so ugotovljene v zapisniku ob prevzemu v roku, 
določenem v zapisniku. 
 

15. člen 
 

Izvajalec se obveže, da bo najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe predložil naročniku bančno 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti gradbenih del iz 
3. člena te pogodbe z DDV, to je _______________EUR. Bančna garancija mora veljati še najmanj 30 
dni po preteku roka za izvedbo vseh del.  
 
Predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je pogoj za veljavnost 
pogodbe. 
 
Po poteku roka iz 1. odstavka tega člena garancija ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne 
glede na to, ali je garancija vrnjena. Če izvajalec v roku, navedenem v 1. odstavku tega člena, ne 
predloži bančne garancije, se šteje, da pogodba ni veljavna, naročnik pa bo uveljavil bančno garancijo 
za resnost ponudbe. 
 
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca, bo naročnik unovčil bančno garancijo za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

16. Člen 
 
Izvajalec se obveže, da bo še pred izplačilom končne situacije predložil naročniku bančno garancijo za 
odpravo vseh vrst stvarnih napak v garancijski dobi za vsa izvršena dela v višini 5 % vrednosti 
izvedenih del z DDV. Ta garancija mora veljati vsaj še 30 dni po preteku garancijske dobe za kakovost 
izvedenih del, ki je določen v pogodbi.  
 
Garancijska doba za kakovost izvedbe del je 5 let od dneva zapisniške predaje in prevzema objekta. 

 
Garancijski roki pričnejo teči z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Garancijski rok se podaljša  
po  odpravi  vseh  pomanjkljivosti,  ugotovljenih  v  garancijski  dobi,  za  enak garancijski rok, kot je 
določen v teh navodilih.  
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V  garancijskem  roku  je ponudnik - izvajalec dolžan  na  svoje  stroške popraviti  oziroma odstraniti 
vse  napake,  ki  bi  nastale po  njegovi  krivdi  na  predmetnem  objektu.  Ponudnik - izvajalec  je 
dolžan poravnati naročniku vso škodo, ki bi nastala zaradi odprave napak.  
 
Ponudnik-izvajalec  mora  v  garancijski  dobi  na  poziv  naročnika  oziroma  uporabnika odpraviti 
napake kot sledi:  

 napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode, nemudoma  

 napake, ki niso nujne in ne morejo povečati škode, pa v najkrajšem času tako, da se ne moti 
obratovanja objekta oziroma v roku, ki ga narekuje naročnik.  

Če se ponudnik-izvajalec ne odzove pozivu naročnika, da v zgoraj navedenih rokih odpravi nastale  
napake,  lahko  naročnik  delo  za  odpravo  napak  odda  drugemu  izvajalcu  na  račun pogodbenega 
izvajalca.  

Ponudnik-izvajalec  izjavlja,  da  daje  naročniku  polnopravno  pravico,  da  lahko  naroča  na račun  
ponudnika-izvajalca  delo  za  odpravo  pomanjkljivosti,  ki  izvirajo  iz  pogodbenih obveznosti,  ki  bi  
se  pokazale  v  garancijskem  roku,  v  kolikor  jih  ponudnik-izvajalec  ne  bi odpravil v dogovorjenem 
roku. 

Ponudnik-izvajalec  se  obvezuje,  da  bo  račune,  ki  bi  nastali  iz  zgoraj  navedenega  vzroka, 
plačal  v  15  dneh  po  prejemu,  sicer  bo  naročnik  za  poplačilo  teh  stroškov unovčil  bančno 
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.  

 
17. člen 

 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je  ___________________________. 
 
Skrbnik pogodbe s strani izvajalca je   ___________________________. 

 
 

18. člen 
 

/v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci - obvezna sestavina pogodbe/ 
 

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci (podatki o podizvajalcih: naziv, polni naslov, 
matična številka, davčna številka in transakcijski račun); navedba vrste dela ter predmeta, količine, 
vrednosti, kraja in roka izvedbe del: 
 
- _______________________________________________________________________ 
 
- _______________________________________________________________________ 
 

Izvajalec daje naročniku pooblastilo, da izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, namesto 
glavnega izvajalca na podlagi potrjene situacije neposredno poravna podizvajalčevo terjatev do 
glavnega izvajalca.  

Za vse podizvajalce iz seznama podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo bo izvajalec svojemu 
računu priložil račune podizvajalcev, ko jih bo predhodno potrdil. 
 
Za vse podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil, mora koncesionar najkasneje v 60 dneh od 
plačila računa posredovati koncedentu svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 
podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana  s to koncesijsko pogodbo. 
 
Naročnik bo za izvedbo del, pri katerih so vključeni podizvajalci, izvrševal plačila v rokih in na enak 
način kot velja za plačila izvajalca. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru morebitne zamenjave podizvajalca pred zamenjavo pridobil 
pisno soglasje naročnika, naročniku predložil izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti 
prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 
novemu podizvajalcu ter: 
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 podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun), 

 podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec, 

 podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, 

 izpolnjen ESPD obrazec podizvajalca 

 soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva 

 pooblastilo koncedentu za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 
podizvajalcu, ki to zahteva. 
 

19. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku 
organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja 

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

je nična.« (prvi odstavek 14. člena ZIntPK, UL RS št. 69/11-UPB). 
 

20. člen 
Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, 
odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: 

a) če se  pogodba bistveno spremeni, kar terja nov postopek javnega razpisa 
b) če je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz 

postopka javnega razpisa, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega 
razpisa 

c) zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o delovanju Evropske Unije  (PDEU), Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) in Zakona o javnem naročanju ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 
258.členom PDEU ugotovilo sodišče Evropske unije, pogodba ne bi smela biti oddana 
izvajalcu. 

 
V teh primerih je pogodba nična. 

 
21. člen 

 
Za medsebojne obveznosti, ki so opredeljene v tej pogodbi, kot za ostale medsebojne obveznosti, ki v 
pogodbi niso opredeljene, veljajo določila Posebnih gradbenih uzanc, Zakona o graditvi objektov, 
Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje.  
 

22. člen 
 
Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne le, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k 
pogodbi. 
 

23. člen 
 
Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, sicer je pristojno 
stvarno pristojno sodišče. 
 

24. člen 
 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in prične veljati z izpolnitvijo obveznosti 
izvajalca iz prvega odstavka 16. člena te pogodbe.  

 
25. člen 
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Pogodba je sklenjena v štirih enakih izvodih, od katerih prejmeta naročnik dva izvoda in izvajalec dva 
izvoda. 
 

 
 
NAROČNIK: 

 
 
IZVAJALEC: 

 
OBČINA CERKNO,  
BEVKOVA ULICA 9,  
5282 CERKNO,  
 
g. Jurij Kavčič 
(župan) 
 
  
 

 
.......................................... 
(naziv izvajalca) 
 
.......................................... 
(ime in priimek podpisnika) 
 
.......................................... 
(naziv podpisnika) 

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Žig in podpis: 

 
Žig in podpis: 
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OBRAZEC št. 11 
 

OBRAZEC PONUDBENEGA PREDRAČUNA – REKAPITULACIJA IN POPIS DEL 
 

Predmet 
naročila: 

»SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik:  

 
 
 
Razpisno dokumentacijo sestavlja tudi popis del v formatu Excel. Ponudnik izpolni ponudbeni 
predračun v elektronski obliki in ga natisne, s tem, da mora na ponudbeni predračun v papirni 
obliki napisati datum, ga podpisati in žigosati in ga priložiti skupaj z izpolnjeno elektronsko verzijo 
v ponudbo k temu obrazcu. Elektronska verzija mora biti predložena v excel formatu. 

 
 

 
 
 

 
 
   

Kraj in datum: Ponudnik: 
 

  
Žig in podpis: 



 Občina Cerkno:              JN »SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

36 

 

OBRAZEC št. 12 
 

MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PRIJAVE 
 
 

Predmet 
naročila: 

»SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik:  

 
 
V zvezi z našo ponudbo št. ____ z dne ______________ vam izročamo bianco menico za 
zavarovanje resnosti ponudbe v višini ________________ EUR. 
 
Na menici je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:  
 
Ime in priimek:               _________________________________________________ 
 

Lastnoročni podpis: 
 

 

 
V primeru 

 Če naročnik zavarovanja umakne ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno 
spremeni ponudbo v času njene veljavnosti; ali 

 izbrani naročnik zavarovanja na poziv upravičenca ne podpiše pogodbe; ali 

 izbrani naročnik zavarovanja ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 
skladu s pogoji naročila. 

 
pooblaščamo naročnika Občino Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282 Cerkno, da lahko našo bianco menico 
izpolni v vseh neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez 
protesta˝ ter da menico domicilira pri banki 
_________________________________________________ ali pri katerikoli drugi poslovni banki, ki 
vodi naš transakcijski račun. 
 
 
NALOG ZA PLAČILO MENICE 
 
Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo banko___________________________________________   
oziroma katerokoli drugo poslovno banko,ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči 
navedeno menico v breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek 
_________________ EUR. 
 
 
Ta izjava velja do datuma veljavnosti prijave. Po preteku navedenega roka zavarovanje ne velja več in 
naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je zavarovanje vrnjeno. 
 
 
 
Kraj : ____________________      podpis zakonitega zastopnika 
 
 
Datum: ______________      ______________________ 
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OBRAZEC št. 13 
 
 

IZJAVA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE ZA 
DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 

Predmet 
naročila: 

»SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik:  

 
 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za 
oddajo naročila »Sanacija plazu na lokalni cesti 043170 Otalež - Jazne« in pozvani k podpisu 
pogodbe, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo ali ustrezno 
kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti del 
vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo še najmanj trideset (30) dni po zaključku 
vseh del. 
 
Zavarovanje bo brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter bo izdano po vzorcu iz razpisne 
dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopalo in ne bo vsebovalo dodatnih pogojev za 
izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali 
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in garantom. 
 
 

 
 
 

Kraj : ____________________      podpis zakonitega zastopnika 
 
 
Datum: ______________      ______________________ 
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VZOREC ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO  

POGODBENIH OBVEZNOSTI PO EPGP-758 
 

Podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Za:       ……………………………………………………………………………………………………………   
(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročila) 
 
Datum: ……………………………………………… (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: ……………………………………………………………………………………….  
(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

 
ŠTEVILKA: …………………………………………. (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT: …………………………………………………………………………………….……………………  
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK: ……………………………………………………………………………………………..………  
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: ……………………………………………………………………………………….  
 (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št……... z dne …………… (vpiše se 
številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako 
…………………) za ………………………………………………………………………………..  (vpiše se 
predmet javnega naročila). 
 
ZNESEK IN VALUTA: …………………………………………………………………………………………  
(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta), plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejete 
zahteve v skladu z 20.členom EPGP iz leta 2010. 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ……………………... 
(nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov …………………………………………………………….….  
(navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE: ………………………………………………………………………………………… 
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za 
predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  
 
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 
območju Republike Slovenije.  
 
DATUM VELJAVNOSTI: ……………………………………….  
(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ……………………………………………………… 
(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
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Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi pisni poziv 
ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika zavarovanja izplačali katerikoli znesek do višine zneska 
zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, 
podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj 
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo 
zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo 
sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz 
osnovnega posla. 
 
Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem 
pravu. 
 
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 
MTZ pod št. 758. 
 

             garant   
      (žig in podpis) 
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OBRAZEC št. 14 
 
 

IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI ZAVAROVANJA ZA 
ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

 

Predmet 
naročila: 

»SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ - JAZNE« 

Ponudnik:  

 
Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik na javnem naročilu za 
oddajo naročila »Sanacija plazu na lokalni cesti 043170 Otalež - Jazne« in pozvani k podpisu 
pogodbe, v roku 10 dni po sklenitvi pogodbe, naročniku predložili bančno garancijo ali ustrezno 
kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti del 
vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo najmanj trideset (30) dni po poteku 
garancijske dobe, ki je določena  v pogodbi. 
 
Zavarovanje bo brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter bo izdano po vzorcu iz razpisne 
dokumentacije, od katerega ne bo bistveno odstopalo in ne bo vsebovalo dodatnih pogojev za 
izplačilo, krajšega roka, kot ga je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali 
spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in garantom. 
 
 

 
 
 
Kraj : ____________________      podpis zakonitega zastopnika 
 
 
Datum: ______________      ______________________ 
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VZOREC ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

PO EPGP-758 
 

Podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Za:       ……………………………………………………………………………………………………………   
(vpiše se upravičenca tj. izvajalca postopka javnega naročila) 
 
Datum: ……………………………………………… (vpiše se datum izdaje) 
 
VRSTA ZAVAROVANJA: ……………………………………………………………………………………….  
(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija) 

 
ŠTEVILKA: …………………………………………. (vpiše se številka zavarovanja) 
 
GARANT: …………………………………………………………………………………….……………………  
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje) 
 
NAROČNIK: ……………………………………………………………………………………………..………  
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika) 
 
UPRAVIČENEC: ……………………………………………………………………………………….  
 (vpiše se naročnika javnega naročila) 
 
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja 
iz pogodbe št. ………… z dne ………….. (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega 
naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako ……………………..…..) za 
………………………………………………………………. (vpiše se predmet javnega naročila) 
 
ZNESEK IN VALUTA: …………………………………………………………………………………………  
(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta),  plačljiv v petih poslovalnih dneh od prejete 
zahteve v skladu z 20.členom EPGP iz leta 2010. 
 
 
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO 
ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: ……………………... 
(nobena/navede se listina) 
 
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski 
 
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v 
elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov …………………………………………………………….….  
(navede se SWIFT naslova garanta) 
 
KRAJ PREDLOŽITVE: ………………………………………………………………………………………… 
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za 
predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)  
 
Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na 
območju Republike Slovenije.  
 
DATUM VELJAVNOSTI: ……………………………………….  
(vpiše se datum, ki je naveden v razpisni dokumentaciji za oddajo predmetnega javnega naročila) 
 
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: ……………………………………………………… 
(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja) 
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Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi pisni poziv 
ne glede na kakršenkoli ugovor naročnika zavarovanja izplačali katerikoli znesek do višine zneska 
zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, 
podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj 
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo 
zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo 
sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz 
osnovnega posla. 
 
Izjava iz odstavka (a) in (b) 15. člena EPGP ni potrebna. 
 
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali 
pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. 
 
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Kopru po slovenskem 
pravu. 
 
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri 
MTZ pod št. 758. 
 

             garant   
      (žig in podpis) 
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PRILOGE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

1 PRILOGE: 

1 Popis del – excel format 
2 Izseki iz PZI projekta za izvedbo SANACIJA PLAZU NA LOKALNI CESTI 043170 OTALEŽ – 

JAZNE, APUS projektiranje in inženiring d.o.o., Pribinova 5, 1000 Ljubljana, št. Ap-4/15, april 
2015. 

 


