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I. SPLOŠNI DEL
1.1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, zainteresirane ponudnike vabi k oddaji
ponudbe za javno naročilo: KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, pod oznako
naročnika 4301-19/2015.
Javno naročilo se bo oddalo izvajalcu v skladu z določili Zakona o javnem naročanju (Ur. list RS št.
128/06, 16/08, 19/10, 18/11, 43/12, 90/12 in 19/14, v nadaljevanju ZJN-2) in podzakonskih aktov,
ki urejajo javno naročanje, ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ in
področje, ki je predmet javnega naročila.
Naročnik si pridržuje pravico določiti manjši oziroma večji obseg del od razpisanega oz. izvajati
dela v več fazah, glede na razpoložljiva finančna sredstva ali odstopiti od pogodbe in izvedbe
javnega naročila zaradi finančnih ali drugih razlogov, skladno s petim (5) odstavkom 80. člena
ZJN-2. Zaradi tega določila izvajalec ne more uveljavljati dodatnih zahtev po plačilu, razen plačila
opravljenih del, potrjenih s strani pooblaščenega predstavnika naročnika.
Naročnik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve ustavi že objavljen javni razpis pred potekom
roka za odpiranje ponudb, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. členom ZJN-2 po roku za odpiranje ponudb zavrne
vse ponudbe in navede razloge, zaradi katerih ni izbral nobene ponudbe ali o svoji odločitvi, da
začne nov postopek, brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli. Naročnik ne
odgovarja za morebitno posredno ali neposredno škodo, ki bi nastala ponudnikom zaradi zavrnitve
ponudbe.
Naročnik si v skladu s 5. odstavkom 80. člena ZJN-2, pridržuje pravico do nesklenitve pogodbe o
izvedbi javnega naročila po sprejemu odločitve o oddaji naročila, o čemer bo skupaj z razlogi takoj
pisno obvestil ponudnike ali kandidate, ki so predložiti ponudbe. Naročnik ne odgovarja za
posredno ali neposredno škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi nesklenitve
pogodbe.
Ponudba, ki jo oddajo zainteresirani izvajalci (v nadaljevanju: ponudniki), mora biti izdelana v
skladu z navodili naročnika ter vsebovati vse zahtevane sestavine.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Naročnik v
nobenem primeru ne bo povrnil nobenih stroškov, povezanih s pripravo ponudbe!
Z oddajo ponudbe se ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te
razpisne dokumentacije!
Ponudbe morajo prispeti na vložišče Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270
Ajdovščina, najkasneje do 19.6.2015 do 10:00 ure. Vsako ponudbo, ki jo bo naročnik prejel po
navedenem roku, bo strokovna komisija izločila iz postopka odpiranja ponudb in jo neodprto vrnila
pošiljatelju.
Po poteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih
dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Umik ponudbe v času po poteku
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roka za predložitev ponudbe in poteku veljavnosti ponudbe, bo imel za posledico unovčenje
zavarovanja za resnost ponudbe.
Javno odpiranje ponudb bo dne 19.6.2015 ob 10:30 uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta
5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, ne glede na to ali so pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči
ali ne. Prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb strokovni
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Priporočeno in zaželeno je, da gospodarski subjekti na začetek ponudbene dokumentacije priložijo
pisni sklep družbe, v katerem naj navedejo, katere dokumente in podatke v ponudbeni
dokumentaciji opredeljujejo oziroma smatrajo kot poslovno skrivnost v skladu z 40. členom ZGD,
način varovanja poslovne skrivnosti in odgovornost oseb, ki morajo varovati poslovno skrivnost ali
pa dokumente in podatke v ponudbeni dokumentaciji označijo zgoraj desno z navedbo
»POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO« ter podpisom navedbe s strani odgovorne osebe
ponudnika.
Naročnik bo kot poslovno skrivnost ali kot zaupne obravnaval le dokumente v ponudbeni
dokumentaciji, katere bo ponudnik ustrezno označil, skladno z zgornjo navedbo, oziroma tiste
podatke, ki jih kot takšne določa veljavna zakonodaja.
Skladno z šestim (6) odstavkom 22. člena ZJN-2 je celotna dokumentacija o oddanem javnem
naročilu po datumu oddaje naročila javna, če ne vsebuje poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov.
Ne glede na določbo v prvem odstavku 22. člena ZJN-2, morajo ponudniki pri določanju poslovne
skrivnosti upoštevati določbo drugega odstavka 22. člena ZJN-2, ki določa, da so javni podatki
količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz
ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tisti podatki, ki so vplivali na
razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja komunicirajo le pisno, preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo na vprašanja, ki bodo na Portalu javnih naročil postavljena do vključno 10.6.2015,
odgovoril do 12.6.2015.
Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki in
za dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila podana v pisni obliki preko Portala
za javna naročila, naročnika ne obvezujejo.
Naročnik si pridržuje pravico ob vsakem času pred skrajnim datumom za oddajo ponudbe,
spremeniti ali dopolniti razpisno dokumentacijo. Tovrstne spremembe in dopolnitve se izdajo v
obliki Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (v
nadaljevanju: Dodatek), ki ga oz. jih naročnik objavi na Portalu javnih naročil. V kolikor bodo
spremembe vezane na dokumentacijo, ki ni dostopna preko Portala javnih naročil, bo v Dodatku
pojasnjen način, kako potencialni ponudniki lahko pridobijo takšno dokumentacijo. Spremembe in
dopolnitve se lahko podajo tudi v obliki odgovorov na vprašanja, posredovanih na Portal javnih
naročil. Če bo naročnik spremenil ali dopolnil razpisno dokumentacijo šest dni ali manj pred rokom,
določenim za predložitev ponudb, bo glede na obseg in vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok
za predložitev ponudb, o podaljšanju roka bo obvestil ponudnike preko Portala javnih naročil.
Vsak izdan Dodatek postane del razpisne dokumentacije, prav tako pojasnila, ki jih poda naročnik
ponudnikom v obliki odgovorov na vprašanja na Portalu javnih naročil. Dodatek bo objavljen tudi
na spletni strani naročnika http://www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila, pod objavo
predmetnega naročila.
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Ponudnikom predlagamo, da razpisno dokumentacijo natančno preberejo ter redno, do roka za
oddajo ponudbe, spremljajo objave na Portalu javnih naročil!
Ajdovščina, 1.6.2015

Župan
Tadej Beočanin l.r.
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1.2. O PREDMETU JAVNEGA NAROČILA
Predmet javnega naročila je DOKONČANJE VSEH DEL PRI IZGRADNJI KANALIZACIJE
BUDANJE, ki zajema dokončanje izgradnje sistema kanalizacije komunalnih odpadnih vod ter
izvedbo asfaltacije po naselju Budanje
Lokacija: naselje Budanje, Občina Ajdovščina
Ocenjena vrednost javnega naročila je 143.300,00 EUR brez DDV.
Rok začetka del: po nastopu veljavnosti pogodbe
Rok izvedbe: 120 dni po podpisu pogodbe
Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katero se v skladu s petim
odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti štejejo za davčne zavezance, zato imamo
kot naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pravico do odbitka vstopnega DDV
in se mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76.a. členu uporablja.
Naročnik bo pogodbeno vrednost poravnal v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljene
potrjene situacije.
Natančnejši opis del najdete v prilogi Popis del, ki je v ločenem dokumentu od te razpisne
dokumentacije.
Način plačila: v skladu z veljavno zakonodajo.

1.3. NAČIN IZBIRE IZVAJALCA
Naročnik bo izvajalca javnega naročila izbral na podlagi odprtega postopka v skladu s 25. členom
ZJN-2.
Ponudniki morajo oddati ponudbo v skladu z navodili v tej razpisni dokumentaciji; v določeni obliki,
z vsemi zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju predpisanih pogojev ter jo oddati v roku.
Naročnik bo dne 16.6.2015 ob 10:30 izvedel javno odpiranje ponudb, na katerem bodo javno
prebrani naslednji podatki:
- naziv ponudnika (v primeru skupne ponudbe: naziv vodilnega ponudnika),
- ponudbena cena brez DDV.
Merilo, ki se uporabi za oddajo naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. Izbran bo
izvajalec, ki bo po ocenjevanju ponudbe prejel najvišje število točk ter bo izpolnjeval vse pogoje iz
razpisne dokumentacije.
Točke se bodo podelile na naslednji način:
CENA(točke)=

0,9* Najnižja ponujena cena x 100 točk
Ponujena cena ponudnika
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Reference – upoštevajo se tudi reference, ki jih je predložil ponudnik za izpolnjevanje izločilnega
pogoja, točke se dodelijo na naslednji način:
1 referenca, označena z oceno DOBRO …………………..3 točke
2 referenci, označeni z oceno DOBRO ………………….. 6 točk
3 reference označene z oceno DOBRO…………………… 10 točk
Ekonomsko najugodnejša ponudba (točke)= CENA (točke) + reference (točke).
V primeru, da bosta dva ponudnika prejela enako število točk, bo o izbranem ponudniku odločal
žreb, ki bo opravljen javno.

1.4. POGOJI ZA UDELEŽBO
Ponudnik mora izpolnjevati vse, v nadaljevanju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja
pogojev mora predložiti zahtevana dokazila.
Kot dokazilo o izpolnjevanju določenih pogojev v večini primerov zadostuje izjava, ta pa je že
navedena na obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije v poglavju Ponudbena dokumentacija
(ponudnik lahko tudi sam sestavi obrazec, vendar vsebinsko bistveno ne sme odstopati od
priloženih obrazcev).
Ponudnik izkaže izpolnjevanje določenega pogoja na ta način, da ponudbi predloži podpisan
(bodite pozorni na navodila, kdo je ustrezni podpisnik) obrazec, na katerem je zahtevana izjava. S
podpisom obrazca ponudnik tudi jamči, da so dejstva navedena v izjavi resnična in da obrazec
odraža dejansko stanje.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni
ponudnik, ne glede na razvrstitev ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, je naročnik v
skladu z 2. odstavkom 77. člena ZJN-2 dolžan podati predlog za uvedbo postopka o prekršku.
Naročnik namreč preverja resničnost podanih izjav v uradnih evidencah.
Ponudniki s sedežem v tujini:
Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, kot jih zahteva
naročnik, mora ponudnik ravnati v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2. Ponudniki si lahko
pri iskanju in primerjavi dokumentacije, ki je od njih zahtevana v predmetnem postopku javnega
naročila v EU, pomagajo z novo brezplačno spletno podatkovno bazo e-CERTIS, ki se nahaja na
spletnem naslovu http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=sl. Kadar
ima ponudnik sedež v drugi državi, mora v ponudbi v obrazcu prijava, navesti svojega
pooblaščenca ali pooblaščenca za vročitve, v skladu z določbami Zakona o splošnem upravnem
postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,
82/13, v nadaljevanju ZUP).
V kolikor ponudnik ne bo izpolnjeval pogojev, bo izločen.
V kolikor je njegova ponudba formalno nepopolna, ga bo naročnik pozval na dodatno dopolnitev.
Ponudnik lahko sodeluje v postopku javnega naročila samo z eno ponudbo, bodisi individualno,
bodisi kot ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov.
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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 razpisne dokumentacije, bo naročnik vse ponudbe, v katere je
ta ponudnik vključen, izločil iz postopka.
Podizvajalci lahko sodelujejo pri več ponudbah hkrati.

Splošni pogoji oz. osnovna sposobnost ponudnika - 42. člen ZJN-2
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravno osebo, ni pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje
konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske unije
(229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri
poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena
uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234.
člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev
poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje
informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali
zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in uporaba
ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen KZ-1), zloraba
negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega
sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za
nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

2. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega
zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV.
3. Ponudnik ali kandidat bo iz postopka javnega naročanja izločen, če:
– je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;
– je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in sodišče
o tem predlogu še ni odločilo;
– je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju.
4. Ponudnik ne sme imeti na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.
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Dokazila:
Če je ponudnika pravna oseba:
Pogoje pod točko 1., 2., 3. in 4. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za
pravne osebe).
Pogoj pod točko 1. morajo izpolnjevati tudi zakoniti zastopniki pravne osebe. Pogoj se izkaže z
izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za fizične osebe).
Priložiti je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence
za pravne osebe in Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za fizične
osebe (če je zakonitih zastopnikov več, morajo biti priložena pooblastila za vse zakonite
zastopnike).
Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora tudi podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4. točke.
Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava
podizvajalca).
Če je ponudnik samostojni podjetnik:
Pogoje pod točko 1., 2., 3. in 4. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava za
samostojnega podjetnika)
Priložiti je potrebno tudi podpisano Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence za fizične osebe.
Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora podizvajalec izpolnjevati pogoje iz 4. točke
Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava
podizvajalca).
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti - 43. člen ZJN-2, Ekonomsko – finančni
pogoj oz. sposobnost - 44. člen ZJN-2, Tehnična in kadrovska sposobnost - 45. člen ZJN-2
1. Ponudnik je registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. ima za to ustrezna
dovoljena oz. za to ne potrebuje posebnih dovoljenj.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
3. Ponudnik mora izpolnjevati formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imeti ustrezna
pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke,
sposobnost upravljanja, zanesljivost in izkušnje, da bo sposoben izvesti razpisana dela, prav tako
mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s predmetom naročila.
4. Opravljena referenčna dela za ponudnika:
Ponudnik je opravil-zaključil z vsaj tremi gradnjami pod klasifikacijsko številko 211(Ceste) ali 22
(Cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi) Priloge 1 Uredbe o klasifikaciji vrst
objektov in objektih državnega pomena (Ur. l .RS, št. 109/2011) v zadnjih petih letih; vrednost te
izvedbe pa je pri posameznem poslu za zgoraj navedene objekte obsegala najmanj 100.000,00 €
brez DDV. Dela so morala biti opravljena strokovno, kvalitetno, pravočasno in v skladu z določili
pogodbe.
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5. Neblokada računov od 1.1.2015 – 30.4.2015. Če ima ponudnik več transakcijskih računov, se
zahteva o neblokadi v navedenem obdobju nanaša na vse transakcijske račune. Pogoj morajo
izpolnjevati vsi ponudniki in partnerji skupne ponudbe.
6. Povprečna zmožnost poravnavanja obveznosti
Ponudnik mora predložiti ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 60 dni od
roka za prejem ponudb in ki izkazuje, da ima ponudnik na dan izdaje bonitetno oceno od SB1
do vključno SB6.
Pri skupni ponudbi morajo ta pogoj izpolnjevati vsi partnerji, zato morajo tudi oni predložiti
ustrezen originalen S.BON-1 obrazec, ki ne sme biti starejši od 60 dni od roka za prejem ponudb in
iz katerega izhaja, da imajo na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6.
V primeru, da ponudnik ali partner deluje kot samostojni podjetnik, mora predložiti originalen
obrazec S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 60 dni od roka za prejem ponudb in iz katerega mora
biti razvidno, da ima na dan izdaje bonitetno oceno od SB1 do vključno SB6.
Naročnik ponudbe ponudnikov z bonitetno oceno od SB7 do SB10 ter ponudbe ponudnikov
katerih partnerji skupne ponudbe bodo ocenjeni z bonitetno oceno od SB7 do SB10, štel kot
neprimerne in bodo zato izločene iz postopka!
Dokazilo:
Če je ponudnik pravna oseba ali samostojni podjetnik:
Pogoj pod točko 1. in pod točko 2. izkaže z izjavo (podpisan in ponudbi priložen obrazec Izjava o
sposobnostih za opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter
tehnični in kadrovski sposobnosti)
V primeru da nastopa s podizvajalci, morajo pogoj iz točke 1. izpolnjevati tudi podizvajalec.
Izpolnjevanje pogoja se izkaže z izjavo ( izjava na obrazcu Izjava podizvajalca).
Ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev pod točko 3. z izjavo in navedbo osebe, ki bo pri izvedbi
naročila odgovorna vodja del (podpisan in priložen obrazec Izjava o sposobnostih za opravljanje
poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančni sposobnosti ter tehnični in kadrovski
sposobnosti z navedbo osebe, ki bo odgovorna vodja del).
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoj izpolnjevanje pogoja pod točko 4. na ta način, da ponudbi
priloži potrdilo reference (najmanj tri podpisane in ponudbi priložene obrazce Izjava – potrdilo
reference) o njegovem delu.
Ponudnik izkaže, da izpolnjuje pogoj pod točko 5. s predložitvijo potrdil bank, pri katerih ima odprte
TRR, iz katerih izhaja, da v navedenem zahtevanem obdobju, ni imel blokiranih transakcijskih
računov.
Ponudnik in partner skupne ponudbe izkažeta izpolnjevanje pogojev pod točko 6. s predložitvijo
obrazca AJPES-a S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 60 dni od roka za prejem ponudb. Tuji
ponudniki pa so dolžni predložiti obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument skladen s
pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev. Dokazilo oz. potrdilo ne sme biti
starejše od 60 dni od roka za prejem ponudb.
Ponudniki oz. podizvajalci s sedežem v tujini:
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Za izpolnjevanje pogoja pod točko 1. morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima ponudnik
svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
Ponudba s podizvajalci - 6. do 11. odstavek 71. člen ZJN-2
Ponudnik lahko naročilo izvaja tudi s podizvajalci. To ni vsak dejanski izvajalec, ki za ponudnika
opravlja delo (npr. njegov kooperant, zaposlen...) temveč je to v skladu s 15. a točko 2. člena ZJN2 gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN2 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki
je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.
V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega
naročila, ne glede na število podizvajalcev.
V skladu z 71. členom ZJN-2 so obvezna sestavine pogodbe o izvedbi javnega naročila vsaka
vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka,
davčna številka in transakcijski račun), predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del.
V primeru, da ponudnik-izbrani izvajalec svoja dela opravlja s podizvajalcem, je naročnik v skladu z
ZJN-2 dolžan poravnati obveznosti podizvajalca podizvajalcu, ponudnik pa mora svojemu računu
priložiti potrjen račun podizvajalca.
Ponudnik, ki bo naročilo izvedel s podizvajalci mora:
- ustrezno izpolniti obrazec Prijava z navedbo vseh podizvajalcev ter izpolnitvijo podatkov za
vse podizvajalce (deli obrazca se ustrezno fotokopirajo, prepišejo);
- ponudbi priložiti obrazec Izjava podizvajalca, s katero podizvajalec soglaša, da izpolnjuje vse
zahtevane pogoje iz razpisne dokumentacije ter soglaša, da naročnik namesto glavnega
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca (soglasje k neposrednemu
plačilu).
V primeru nastopanja s podizvajalci je ponudbi potrebno priložiti podizvajalske pogodbe iz katere
bo nedvoumno izhajalo:
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naziv, matična številka, davčna številka in transakcijski
račun);
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema posamezni podizvajalec
(natančna navedba vrste in obsega del; predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh
del);
- del javnega naročila, ki jih pri predmetu javnega naročila prevzema glavni ponudnik (natančna
navedba vrste in obsega del);
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za
dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo;
- izjava, da so vsi podizvajalci seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije.
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, v skladu z
določbo 11. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predložiti:
- svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
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-

SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

Zamenjava oziroma sprememba podizvajalca je možna le pod pogojem, da s tem soglaša
naročnik.
Ponudba, ki jo predloži skupina izvajalcev - Skupna ponudba
Gospodarski subjekti lahko podajo tudi skupno ponudbo (npr. kot partnerji).
V tem primeru mora vsak izmed subjektov te skupne ponudbe izpolnjevati vse splošne pogoje in
ekonomsko finančni pogoje. Vsi ponudniki v skupni ponudbi morajo podati dokumente, ki se
nanašajo na dokazovanje teh pogojev.
Tehnično in kadrovsko sposobnost ter sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti ter
pogoj reference ponudniki izpolnjujejo skupno / kumulativno (dovolj, da izpolnjuje eden izmed
subjektov skupne ponudbe), dokumente, ki se nanašajo na dokazovanje teh pogojev torej poda
katerikoli ponudnik v skupni ponudbi.
Finančna zavarovanja lahko predloži samo eden izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni
ponudbi, lahko jih predloži več ponudnikov, v vsakem primeru pa morajo biti izpolnjene vse
zahteve (višina, veljavnost,…), ki so določene v teh navodilih.
Zahteve glede ponudbe skupine ponudnikov:
- Obrazca Predračun in Prijava podajo vsi ponudniki, ki nastopajo v skupni ponudbi, skupaj (en
obrazec, podpisan s strani vsaj enega izmed ponudnikov, ki nastopajo v skupni ponudbi).
-

-

V obrazcu Prijava je potrebno navesti vse, ki bodo sodelovali v tej skupni ponudbi. Ponudniki,
ki nastopajo v skupni ponudbi lahko navedejo tudi eno izmed pravnih oseb, s katero bo
naročnik komuniciral, v nasprotnem primeru bo naročnik vse dokumente naslavljal na vse
ponudnike, ki bodo sodelovali v skupni ponudbi.
Skupina izvajalcev mora k ponudbi priložiti tudi veljaven pravni akt o skupni izvedbi naročila
(pogodba oz. dogovor o sodelovanju), ki mora vsebovati vsaj naslednje določbe: navedbo vseh
partnerjev v skupini (naziv in polni naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična številka,
davčna številka, številka transakcijskega računa); opredelitev nosilca posla (vodilnega
ponudnika), ki skupino gospodarskih subjektov (partnerje skupne ponudbe), v primeru, da ji je
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in pooblastilo vodilnemu
ponudniku za zastopanje skupine ponudnikov; neomejena solidarna odgovornost vseh
partnerjev skupne ponudbe do naročnika in izjavo, v kateri mora biti navedeno, da gospodarski
subjekt, ki je partner skupne ponudbe, sprejema vse obveznosti iz dogovorov med nosilcem
posla (vodilnim partnerjem) in naročnikom; količina, predmet del, kraj ter rok izvedbe del za
vsakega partnerja v skupini in področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini,
delež vsakega partnerja v skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni
ponudbi; način plačila (prek vodilnega partnerja ali neposredno, na podlagi pooblastila
naročniku); rok trajanja akta ter določila v primeru izstopa kateregakoli partnerja skupne
ponudbe.

Vsi ponudniki, ki podajo Skupno ponudbo naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.
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Finančna zavarovanja
Zahteva se finančna zavarovanja, ki po vsebini ne odstopajo od predloge iz razpisne
dokumentacije.
Za resnost ponudbe:
Ponudnik mora kot zavarovanje za resnost ponudbe, ponudbi priložiti bančno garancijo ali
ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti brez DDV na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije ali na
drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, ki jo ponuja kot jamstvo,
da bo v primeru, če bo izbran, sklenil pogodbo z naročnikom, da ne bo umaknil /spremenil
ponudbe po roku za odpiranje (ne glede na to, ali je najugodnejši ponudnik ali ne) ali če bi podal
zavajajoče ali lažne izjave. Rok veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe je do podpisa
pogodbe z izbranim dobaviteljem ter predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo,
oziroma do konca veljavnosti ponudbe. Naročnik bo izločil vsako ponudbo, ki ni opremljena z
zahtevanim finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe in ne pokriva zneska zavarovanja v
zahtevani višini.
VZOREC GARANCIJE ZA RESNOST PONUDBE
nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv
Predmet naročila: KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL
Številka naročila: 4301-19/2015
Številka ponudbe:
Naziv banke ali zavarovalne družbe
Kraj in datum
Upravičenec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina
(v nadaljevanju: naročnik)
Garancija št................
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v na Portalu javnih naročil pod št. JN………….., za izvedbo del
…………………………………………………………….………«, je ponudnik.……………………………………….
dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, preskrbeti naročniku garancijo v višini …………….
Banka/zavarovalnica se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih
primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:
- ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev 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.
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S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, 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 unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika 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 do izteka roka
veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do (…………….do konca
veljavnosti ponudbe) ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Izdajatelj garancije: _______________________________________________
Priimek in ime: _______________________________________________
Podpis: _______________________________________________
Na delovnem mestu: _______________________________________________
Žig izdajatelja garancije:

Zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku roka
za pritožbo zoper odločitve o oddaji naročila.
Izbranemu ponudniku bo naročnik zavarovanje za resnost ponudbe vrnil po podpisu pogodbe in ob
predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo.
Za dobro izvedbo:
Za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora ponudnik priložiti ponudbi izjavo,
da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku zagotovil zavarovanje za resnost ponudbe, kot izhaja
iz določil razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik izjave ne bo priložil, se bo ponudba štela za
nepravilno in bo izločena iz nadaljnjega postopka.
Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku brezpogojno bančno garancijo brez zadržkov za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti naročila skupaj z DDV,
unovčljivo na prvi poziv, najkasneje v 5 dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika. Veljavna
mora biti do datuma prevzema plus 30 dni.
Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo garancije za
dobro izvedbo posla.
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Bančna garancija za dobro izvedbo del velja v primeru celotne neizpolnitve pogodbenih obveznosti
ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne
zadovoljuje pogodbenim zahtevam. Bančna garancija bo unovčena v primeru, da pogodbena
stranka (ponudnik) ne bo izpolnila pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz določil razpisne
dokumentacije in sklenjene pogodbe.
V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, mora izvajalec dostaviti novo garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti!
Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni
dokumentaciji. Vsebina predložene bančne garancije mora biti skladna z vzorcem.
VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
Predmet naročila: KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL
Številka naročila: 4301-19/2015
Številka ponudbe: _______________________
Naziv banke ali zavarovalne družbe
Kraj in datum
Upravičenec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina
(v nadaljevanju: naročnik)
Garancija št................
V skladu s pogodbo ................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a 2, SI – 5270 Ajdovščina in
......................................................... (naziv izvajalca) za izvedbo ___________________, v vrednosti
........................... EUR, je izvajalec dolžan izvesti predmetno javno naročilo v skupni 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, unovčljivo na prvi poziv in brezpogojno obvezujemo,
da bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka plačali ........................... EUR, če
izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količini in rokih, opredeljeni v
zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če opravljena dela tudi delno
ne zadostujejo pogodbenim 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 najkasneje do ............................... Po preteku navedenega roka garancija ne velja
več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije
oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
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Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Ta garancija vključuje tudi garancijo za pravočasno izvedbo.
Izdajatelj garancije: _______________________________________________
Priimek in ime: _______________________________________________
Podpis: _______________________________________________
Na delovnem mestu: _______________________________________________
Kraj in datum: _______________________________________________
Žig izdajatelja garancije:

Za odpravo napak:
Ponudnik ponudbi priloži izjavo, da bo v primeru podpisa pogodbe naročniku zagotovil bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski dobi kot izhaja iz zahtev razpisne dokumentacije.
Izvajalec se obvezuje, da bo na zahtevo naročnika ugotovljene napake v garancijski dobi
odpravil v roku in pod pogoji določenimi v pogodbi. Če izvajalec teh napak ne odpravi v
skladu s pogodbo, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun
izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec najkasneje v roku 14 dni od datuma podpisa
primopredajnega zapisnika izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
5 let plus 30 dni, v višini 5% skupne obračunske vrednosti (vključno z morebitnimi aneksi)
celotnega naročila skupaj z DDV. Brez predložene garancije primopredaja del ni opravljena.
Bančna garancija mora biti sestavljena na podlagi spodaj navedenega vzorca v razpisni
dokumentaciji. Ponudnikova predložena bančna garancija ne sme bistveno odstopati od vzorca in
ne sme vsebovati dodatnih pogojev.
VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK
Predmet naročila: KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL
Številka naročila: 4301- 19/2015
Številka ponudbe: _______________________
Naziv banke ali zavarovalne družbe
Kraj in datum
Upravičenec: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina
(v nadaljevanju: naročnik)
Garancija št................
V skladu z določili razpisne dokumentacije in s pogodbo ……...……………………………………………
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med naročnikom Občino Ajdovščina, Cesta 5.
maja 6a, SI – 5270 Ajdovščina in izvajalcem …………………………………………………………………
za izvedbo ______________________, v vrednosti (z DDV) ………………………………….. EUR, je
izvajalec dolžan v garancijskem roku popraviti vse napake na objektu, ki niso nastale po krivdi
naročnika, skladbo z določili razpisne dokumentacije in zgoraj citirane pogodbe.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega
prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca (na naročnikov prvi pisni poziv in
ne glede na kakršenkoli ugovor izvajalca) izplačali znesek ………………………………….. EUR (5%
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bruto vrednosti izvedenih del od skupne obračunske vrednosti celotnega naročila z DDV-jem), če
izvajalec v garancijskem dobi oziroma v roku, ko velja garancija, ne bo izpolnil svojih obveznosti, ki
izhajajo iz določil razpisne dokumentacije in zgoraj navedene pogodbe, ki se nanašajo na zavarovanje
za odpravo napak.
Pisni zahtevi iz prejšnjega odstavka je obvezno priložiti to bančno garancijo.
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi,
vendar pa najkasneje do ……………………………. Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša
obveznost avtomatično ugasne, ne glede nato, ali je garancija vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Novi Gorici.
Izdajatelj garancije: _______________________________________________
Priimek in ime: _______________________________________________
Podpis: _______________________________________________
Na delovnem mestu: _______________________________________________
Kraj in datum: _______________________________________________
Žig izdajatelja garancije

Vsa finančna zavarovanja morajo biti nepreklicna, brezpogojna in unovčljiva na prvi pisni poziv
upravičenca ter ne glede na kakršen koli ugovor, izplačane upravičencu.

Ostali pogoji
Ponudnik ustrezno (kot izhaja iz navodil na obrazcih) izpolni obrazca Prijava in Predračun.
Cena mora biti fiksna, izražena v evrih (€) oziroma na način, kot izhaja iz ponudbenih obrazcev.
Ponudnik je odgovoren, da pravilno določi stopnjo davka, skladno z veljavnimi predpisi.
Vsi stroški morajo biti vračunani v ceno.
Naročnik si pridržuje pravico v skladu z določili ZJN-2, da v primeru neobičajno nizke cene, ki jo
poda ponudnik v svoji ponudbi pred zavrnitvijo le-te zahteva pisno obrazložitev take ponudbe pred
zavrnitvijo ponudbe.
Ponudbi je potrebno priložiti tudi podpisano Izjavo o sprejemanju razpisnih pogojev in obrazec
Vzorca pogodbe.

1.5. ODPREMA PONUDBE
Jezik:
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem
jeziku.
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Oblika in odprema ponudbe:
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del
razpisne dokumentacije ter priloži zahtevane priloge.
Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki
enakih obrazcih, izdelani s strani ponudnika.
Vsi dokumenti in priloge, predloženi v ponudbi, morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče
naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov (npr. ponudbo se spne, zveže
s trakcem...).
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in na
obrazcih podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika ter ožigosana z žigom
ponudnika.
Ponudnik predloži ponudbo in vse v ponudbi zahtevane dokumente v zaprti ovojnici, tako da je na
odprtju možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Dokumenti in priloge predloženi v
ponudbi morajo biti pripravljeni tako, da ni mogoče naknadno vložiti, odstraniti ali zamenjati brez
vidne poškodbe listov. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe, kot je določeno, naročnik ne nosi
odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe.
Ponudnik mora oddati ponudbo in ponudbeno dokumentacijo v papirni obliki (ponudnik ne more
oddati ponudbe v elektronski obliki), v zapečateni ovojnici. Na ovitku mora biti označba naročnika
in navedba javnega naročila z označbo » NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA KANALIZACIJO
BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, 4301-19/2015«.
Če želi ponudnik spremeniti ali umakniti dostavljeno ponudbo, mora dostaviti novo ponudbo in
sicer tako, da na ovitku nove ponudbe označi: »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA KANALIZACIJO
BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, 4301-19/2015«,
s pripisom »UMIK« ali
»SPREMEMBA«.
Na ovojnici mora biti označen tudi naziv in naslov ponudnika.
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II. PONUDBENI DEL
Ponudniki naj glede na navodila iz poglavja Pogoji javnega naročila, izpolnijo obrazce iz
ponudbenega dela in jih predložijo. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo
predloži po naslednjem vrstnem redu:
1. PRIJAVA
s priloženim pravnim aktom o skupni izvedbi naročila (če se prijavlja skupina izvajalcev);
s priloženimi podizvajalskimi pogodbami (če bo ponudnik delo izvajal s podizvajalci)
2. PREDRAČUN s popisom del in izpolnjenimi kalkulativnimi elementi
3. IZJAVA O SPREJEMANJU RAZPISNIH POGOJEV
4. IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE in IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE oz. IZJAVA ZA
SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA
5. IZJAVA ZA PODIZVAJALCA izpolnijo in podpišejo vsi podizvajalci, ki sodelujejo pri izvedbi
naročila, po potrebi se obrazec fotokopira.
6. POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE-za pravne o.
7. POOBLASTLO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE- za fizične o.
izpolnijo in podpišejo vsi zakoniti zastopniki pravne osebe oz. samostojni podjetnik.
8. IZJAVA O SPOSOBNOSTIH
EKONOMSKO – FINANČNI
SPOSOBNOSTI

ZA OPRAVLJANJE POKLICNE
SPOSOBNOSTI TER TEHNIČNI

DEJAVNOSTI IN
IN KADROVSKI

9. POTRDILO REFERENCE
10. FINANČNA ZAVAROVANJA
11. VZOREC POGODBE
12. IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU- izbrani ponudnik jo izpolni in posreduje naročniku po
pravnomočnosti odločitve o izbiri ter pred podpisom pogodbe.
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PRIJAVA / PONUDBA ZA KANALIZACIJO BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL
št. _______________ ( številka ponudbe, ki jo določi ponudnik)
1.1 PODATKI O PONUDNIKU

Popoln naziv in naslov ponudnika
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:

SI

Telefonska številka:
Telefaks številka:
Kontaktna oseba:
Telefon kontaktne osebe
E-pošta kontaktne osebe
Ponudnik izpolni, kolikor ima sedež v drugi državi:
Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve po ZUP v Republiki Slovenije je g./ga. ________________,
stanujoč/a (Ulica, hišna številka, kraj v RS)________________________________________________.
1.2 PODPISNIKI
1.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika:
1.
2.
3.
1.2.2 Podpisnik pogodbe: (zavede se predvidenega podpisnika pogodbe, v primeru, da bo ponudnik izbran)
Ime, priimek ter funkcija:
Ime, priimek ter funkcija:
Prijava

1.3. PONUDNIKOVA BANKA
(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun)
Zap.št
Naziv banke
Naslov
1.
2.

2
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3.
4.
5.

1.4 PODATKI O POVEZANIH DRUŽBAH PONUDNIKA V SKLADU S KRITERIJI ZAKONA, KI
UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE
(Ponudnik izpolni tabelo v celoti tolikokrat, kolikor je subjektov, ki glede na razmerje z njim
izpolnjujejo kriterije za povezano družbo, samo v primeru, da odda ponudbo s podizvajalci).
Popoln naziv in naslov ponudnika
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:

SI

IBAN:
Telefonska številka:
Telefaks številka:
E-pošta :
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Prijava
2. SKUPNA PONUDBA
Pri javnem naročilu: KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, sodelujemo
naslednji ponudniki:
Zap.št. Naziv ponudnika
1.

Vrsta del

Delež

2.
3.
4.
…
SKUPAJ

100%

Naročnik naj v fazi do izdaje odločitve o oddaji naročila vse dokumente naslavlja na enega
ponudnika iz skupne ponudbe, in sicer _________________________________________ VODILNI PONUDNIK.
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Prijava

2.1 POSLOVNI PODATKI PONUDNIKA IZ SKUPNE PONUDBE
(ponudnik izpolni obrazec za vsakega od skupnih ponudnikov. Če gre za skupno ponudbo, ni treba izpolnjevati podatkov
v točki 1.1 te prijave razen v delu, ki se nanaša na kontaktno osebo).

Popoln naziv in naslov ponudnika
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:

SI

IBAN:
Telefonska številka:
Telefaks številka:
E-pošta kontaktne osebe
2.2 PODPISNIKI
2.2.1 Zakoniti zastopniki ponudnika z navedbami morebitnih omejitev
1.
2.
3.

2.2.2 Podpisnik pogodbe:
Ime, priimek ter funkcija
Ime, priimek ter funkcija
2.3 PONUDNIKOVA BANKA
(vpisati vse banke, pri katerih ima ponudnik odprt račun)

Zap.št
1.
2.

Naziv banke

Naslov

IBAN

3.
4.
5.
Priloga temu obrazcu je tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila, sestavljen v skladu z
zahtevami te razpisne dokumentacije.
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Prijava

3. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV
Pri javnem naročilu KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL bomo sodelovali z
naslednjimi podizvajalci:
Zap.št. Popoln naziv
podizvajalca
1.
2.
3.
4.
5.
6….
SKUPAJ

in

naslov Vrsta del

Delež

100%

3.1. PODATKI O PODIZVAJALCU IN O DELIH, KI JIH BO OPRAVLJAL
(Ponudnik izpolni obrazec pod točko 3.1. za vse od podizvajalcev, obrazec se po potrebi fotokopira)

Popoln naziv in naslov podizvajalca
Matična številka:
Identifikacijska številka za DDV:

SI

IBAN:
Telefonska številka:
Telefaks številka:
E-pošta:
Pooblaščena oseba podizvajalca:
Za vsako vrsto storitev/blaga podizvajalca, ki jih bo opravljal, je potrebno navesti:
- PREDMET:
-

KOLIČINA:

-

VREDNOST TEH DEL ( v EUR z DDV):

-

KRAJ IZVEDBE TEH DEL:

-

ROK IZVEDBE DEL:

(Navesti je potrebno vsa dela in vse zahtevane podatke, ki jih bo izvajal podizvajalec)
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Priloga temu obrazcu je v primeru dela s podizvajalci tudi:
- Podizvajalska pogodba, v skladu z določili razpisne dokumentacije.
Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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naziv ponudnika:__________________
sedež ponudnika:__________________
PREDRAČUN – PONUDBA št. ______________ZA
KANALIZACIJO BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL
PRIPRAVLJALNA DELA
ZEMELJSKA DELA
MONTAŽNA DELA
ZAKLJUČNA DELA
Nepredvidena dela 5%
PONUDBENA CENA v EUR brez DDV
DDV 22 %
PONUDENA CENA V EUR SKUPAJ z DDV
Ponudnik mora ponudbi priložiti izdelan ponudbeni predračun in izpolnjene popise del.
Veljavnost ponudbe je najmanj do 30.8.2015.
Ponudbena cena je fiksna in izražena v evrih (€) z vključenim 22% DDV (davek na dodano
vrednost), vsi stroški so vračunani v ceni.
Ponudnik mora v ponudbeno ceno zajeti vse stroške, kot so:
1. organizacija dela na objektu;
2. pomožna dela
3. zavarovanje opreme za primere požara, poplav, vlomov in podobnega, do pogodbenega
zneska
4. dajatve špedicije in carine za opremo, ki je tuje proizvodnje
5. stroški formiranja deponij in stroški uporabe javnih odlagališč. Ves odpadni material
postane last izvajalca razen materiala, ki je po projektu predviden za zasip,
6. vsa čiščenja okolice posega (cestišč, pločnikov, dvorišč ipd. ), ki bodo potrebna zaradi
izvedbe njegovega dela;
7. manipulativni stroški za dodatna dela so 3 %.
Obvezna priloga predračunu so tudi kalkulacijski elementi ponudnika, na osnovi katerih so bile
sestavljene cene v popisih in bodo služili za eventualna pozneje naročena dela:
•
Cenik elementov in materialov s cenami fco gradbišče
•
Cenik kalkulativnih bruto osebnih dohodkov.
•
Faktor ponudnika na bruto osebne dohodke in razčlenitev faktorja.
•
Višino pribitka manipulativnih stroškov za dela podizvajalcev;
•
Ceno transporta v procentu;
•
DDV mora biti prikazan ločeno
Kraj in datum:

Žig Podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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naziv ponudnika:__________________
sedež ponudnika:__________________
IZJAVA O SPREJEMAJNU RAZPISNIH POGOJEV

-

-

-

Podpisani tukaj izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in da se v celoti strinjamo z
vsebino.
Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi določili in pogoji razpisne dokumentacije.
Izjavljamo, da dodatki k ponudbi predstavljajo sestavni del naše ponudbe.
Zavezujemo se, da bomo v primeru izbora naše ponudbe delo opravili v skladu z zahtevami
naročnika.
Razumemo, da se ne obvezujete sprejeti katerokoli ponudbo, ki ste jo prejeli.
Razumemo, da variante ponudbe niso dopustne.
Razumemo, da lahko en ponudnik odda zgolj eno ponudbo in da bodo v primeru, da en
ponudnik odda več ponudb, vse ponudbe istega ponudnika izločene.
Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajajočih podatkov in da vsi podatki
navedeni v ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju.
Izjavljamo, da lahko naročnik nenapovedano preveri v ponudbeni dokumentaciji navedene
podatke.
Izjavljamo, da bomo takoj obvestili naročnika v primeru kakršne koli spremembe okoliščin, ki bi
spremenile obseg pogodbe, pogodbeno ceno ali pogodbeni rok v katerikoli fazi izvedbe
pogodbenih del.
Izrecno izjavljamo, da bomo pri sestavi ponudbe in izvedbi naročila, če bomo izbrani,
upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz zakona o varnosti in zdravju pri delu, uredbe o
zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih ter drugih
predpisov v zvezi z delovnimi pogoji in s področja zaposlovanja, ki veljajo v Republiki Sloveniji.
Razumemo, da naročnik s tem javnim razpisom ni obvezan, da nadaljuje s postopkom izbire
izvajalca. V primeru, da bo storil tako, do nas ne bo imel nobenih obveznosti niti obratno.

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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Naziv ponudnika:_______________________
Sedež ponudnika:______________________
IZJAVA ZA PRAVNE OSEBE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
-

sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega
predmet je KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL;

-

so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin
ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij
prevzemamo popolno odgovornost;

-

naša družba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje
konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske
unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali
topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in
neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen
KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje
daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja
(245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega
negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za
ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja
tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen
KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito
posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1);

-

na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega zakona,
81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

-

nismo v postopku prisilne poravnave oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

-

nismo v stečajnem postopku oziroma zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

-

nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z našimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, nismo opustili poslovne dejavnosti, nismo v katerem koli podobnem
položaju;
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-

nimamo na dan, ko smo oddali ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali
predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

-

da bomo v primeru, da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov
poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih,
družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o
lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske javne družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj
navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da
so neresnične ali zavajajoče.
Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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Naziv ponudnika:_______________________
Sedež ponudnika:______________________
IZJAVA ZA SAMOSTOJNEGA PODJETNIKA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da:
-

sprejemam vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za javno naročilo, katerega
predmet je KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL;

-

so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji resnični in da fotokopije priloženih listin
ustrezajo izvirniku, ter da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij
prevzemam popolno odgovornost;

-

nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: KZ-1):

sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno omejevanje
konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1), goljufija na škodo Evropske
unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1),
preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), neupravičena uporaba tujega izuma ali
topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in
neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen
KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ1), zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje
daril (241. člen KZ-1), nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja
(245. člen KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega
negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za
ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1), izdaja
tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine (262. člen
KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za nezakonito
posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

-

da na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nisem izločeni iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena tega
zakona, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena ZJNPOV;

-

nisem v postopku prisilne poravnave oziroma zoper mene ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

-

nisem v stečajnem postopku oziroma zoper mene ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;

-

nisem v postopku prisilnega prenehanja, zoper mene ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z mojimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, nisem opustil poslovne dejavnosti, nisem v katerem koli podobnem
položaju;
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-

nimam na dan, ko sem oddal ponudbo, v skladu s predpisi države, v kateri imam sedež, ali
predpisi države naročnika zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več

S podpisom te izjave pooblaščam naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Zavezujem se, da bom naročniku poravnal vso škodo, ki bi jo povzročil iz naslova zgoraj
navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da
so neresnične ali zavajajoče.
Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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Ime in priimek:___________________________
EMŠO:_________________________________
IZJAVA ZA FIZIČNE OSEBE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam:
da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: KZ-1):
sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), goljufija (211. člen KZ-1), protipravno
omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem
(226. člen KZ-1), oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali
ugodnosti (230. člen KZ-1), preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ1), neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), ponareditev ali uničenje
poslovnih listin (235. člen KZ-1), izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen
KZ-1), zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), zloraba notranje informacije (238. člen
KZ-1), zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), zloraba položaja ali zaupanja pri
gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), ponarejanje in
uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), pranje denarja (245. člen
KZ-1), zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), uporaba ponarejenega
negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov
za ponarejanje (248. člen KZ-1), davčna zatajitev (249. člen KZ-1), tihotapstvo (250. člen KZ-1),
izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), dajanje podkupnine
(262. člen KZ-1), sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), dajanje daril za
nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Zavezujem se, da bom naročniku poravnal vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj
navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da
so neresnične ali zavajajoče.
Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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Naziv podizvajalca:____________________
Sedež podizvajalca:____________________
IZJAVA PODIZVAJALCA
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
- bomo imeli na dan, ko je bila oddana ponudba ponudnika ali kandidata, v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež ponudnik ali kandidat, ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50
EUR ali več.
S podpisom te izjave tudi SOGLAŠAMO:
- da bo naročnik Občina Ajdovščina, s katero bo ponudnik
______________________________(vpiše podizvajalec) sklenil ponudbo, namesto
ponudnika_______________________________(vpiše podizvajalec) poravnal naše terjatve do
navedenega ponudnika neposredno nam;
Pod kazensko in materialno odgovornostjo podajamo tudi:
- Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to
ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj
navedenih trditev, če bi se v postopku razpisa, oddaje in izvajanja javnega naročila ugotovilo, da
so neresnične ali zavajajoče.
Kraj in datum:

Žig in podpis podizvajalca:

_________________________

_________________________
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA PRAVNE OSEBE
(naziv pooblastitelja) _______________________________________________ pooblaščam
Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja
pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-19/2015, v Kazenski evidenci RS
oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega, pridobi
potrdilo iz predmetne evidence.
Podatki o pravni osebi:
Polno ime podjetja:
Sedež podjetja:
Občina sedeža podjetja:
Številka vpisa v sodni register (št. vložka)
Matična številka podjetja:

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________________

_________________________

3

JN – KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, št. 4301-19/2015

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE - ZA FIZIČNE OSEBE

(ime in priimek pooblastitelja) _______________________________________________
pooblaščam Občino Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje javnega naročila z oznako 4301-19/2015, v Kazenski
evidenci RS oziroma drugi evidenci pri državnem organu, organu lokalne skupnosti ali nosilcu
javnega, pridobi potrdilo iz predmetne 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
GLASIL:

PRIIMEK

SE

JE

Kraj in datum:

Podpis pooblastitelja:

_________________________

__________________

3

JN – KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, št. 4301-19/2015

Naziv ponudnika:______________________________
Sedež (naslov) ponudnika:_______________________
IZJAVA O SPOSOBNOSTIH ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI IN EKONOMSKO –
FINANČNI SPOSOBNOSTI IN TEHNIČNI IN KADROVSKI SPOSOBNOSTI)
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo (Ustrezno obkrožiti in pripisati):
1. SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI
Izjavljamo, da smo registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila oz. imamo za to
ustrezna dovoljena oz. za to ne potrebujemo posebnih dovoljenj.
2. PORAVNANE VSE ZAPADLE OBVEZNOSTI DO PODIZVAJALCEV V PREDHODNIH POST.
Izjavljamo, da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
3. IZJAVA O KADROVSKI, DELOVNI IN TEHNIČNI SPOSOBNOSTI
Izjavljamo, da razpolagamo z ustreznim osebjem, ki bo dejansko izvedel predmet javnega
naročanja.
Odgovorni vodja del: ____________________________________________________________
Izjavljamo, da imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire,
opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost in izkušnje, da bomo sposobni
izvesti razpisana dela, prav tako nam ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s predmetom naročila
4. NEBLOKADA TRR
Izjavljamo, da v obdobju 1.1.2015 – 30.4.2015 nismo imeli blokiranih transakcijskih računov. Če
ima ponudnik več transakcijskih računov, se zahteva o neblokadi v navedenem obdobju nanaša na
vse. Obvezna priloga obrazca so potrdila bank, iz katerih izhaja neblokada vseh TRR-jev (tako
glavnega ponudnika, kot ostalih skupnih ponudnikov).
5. POVPREČNA ZMOŽNOST PORAVNAVANJA OBVEZNOSTI
Ponudnik partner skupne ponudbe in podizvajalec izkažejo izpolnjevanje pogojev pod točko 5. s
predložitvijo obrazca AJPES-a S.BON-1, ki ne sme biti starejši od 60 dni od roka za prejem
ponudb. Tuji ponudniki pa so dolžni predložiti obrazec Dun&Bradstreet ali drug ustrezen dokument
skladen s pravili BASEL II, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogojev. Dokazilo oz. potrdilo
mora biti v originalu in ne sme biti starejše od 60 dni od roka za prejem ponudb.
K obrazcu priložite obvezne priloge za ponudnika oz. vsakega ponudnika, v primeru ponudbe
skupine ponudnikov.
Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika

_________________________

_________________________
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Naziv referenčnega naročnika:_______________________________
Naslov referenčnega naročnika:______________________________
Kontaktna oseba: ______________________________
Tel. št.: ____________________________________
IZJAVA-POTRDILO REFERENCE
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je
________________________________________ ___________________________________
(naziv ponudnika – izvajalca referenčnega dela)
za nas opravil gradnjo objekta (novogradnja, rekonstrukcija, adaptacija, in sicer gradbenoobrtniška in instalacijska dela) iz Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena
– šifra 2 – gradbeno inženirski objekti, natančneje (naziv, opis, klasifikacija)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Vrednost zgoraj navedenih del je znašala_________________________ (navesti skupno vrednost
del, navedenih v predhodnem odstavku).
Dela so bila zaključena v letu ________________ (letnica, v kateri so bila zaključena dela).
Delo je bilo opravljeno (potrebno označiti, v kolikor ne bo obkroženo, se šteje, da je bilo delo
opravljeno zadovoljivo):
ZADOVOLJIVO

DOBRO

Kraj in datum:

Žig in
podpis
(investitorja)

_________________________

referenčnega

_________________________

3

naročnika

JN – KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, št. 4301-19/2015

Naziv ponudnika:_______________________
Sedež ponudnika:______________________
FINANČNA ZAVAROVANJA
Ponudnik ponudbi priloži:
1) GARANCIJO ZA RESNOST PONUDBE, v višini 3% vrednosti ponudbe (brez DDV), v skladu z
navodili iz te razpisne dokumentacije.
Izjava ponudnika:
2) Zavezujemo se, da bomo naročniku zagotovili bančno garancijo za dobro izvedbo, v
skladu z določili razpisne dokumentacije
3) Zavezujemo se, da bomo naročniku zagotovili bančno garancijo za odpravo napak, v
skladu z določili razpisne dokumentacije

Kraj in datum:

Žig in podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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VZOREC POGODBE
Vzorec pogodbe je potrebno šteti le kot izhodišče, saj si naročnik pridržuje pravico, da bo v okviru
izvedbe samega postopka še nekoliko spremenil posamezne elemente javnega naročila, o čemer
bodo vsi ponudniki pravočasno obveščeni!
(Vzorec pogodbe izpolniti v glavi z navedbo podatkov o ponudniku, zahtevane podatke o
podizvajalcih, na dnu pa podpisati izjavo!)
OBČINA AJDOVŠČINA, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina, kot naročnik
ki jo zastopa župan__________________,
Matična številka: 5879914000
ID za DDV: SI51533251
IBAN: SI56 0120 1010 0014 597 UJP
in
_______________________________________ (firma in sedež ponudnika) kot izvajalec
ki ga zastopa ________________________,
Matična številka: ______________________
Davčna številka: ______________________
IBAN:_______________________________
skleneta naslednjo
POGODBO ŠT. 4301-19/2015 za
KANALIZACIJO BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL
UVODNA DOLOČILA

____člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da sklepata to pogodbo na podlagi javnega naročila,
objavljenega na Portalu javnih naročil št. JN3570/2015, dne 1.6.2015, za izbiro izvajalca za
predmet KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, pri katerem je bil izvajalec
izbran na podlagi ponudbe ______________ z dne _____________ in njenih sprememb in
dopolnitev, ki so sestavni del te pogodbe.
Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena v proračunu Občine Ajdovščina, postavka 15023,
konto 4204-01 št. NRP OB 001-15-0015, ter na postavki 13009, 4025-03, OB 001-13-0005.
OBSEG POGODBENIH DEL

____člen
S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa sprejme v izvedbo javno naročilo za Kanalizacijo
Budanje – dokončanje vseh del, vključno z izdelavo projektov izvedenih del (PID), pridobitvijo
uporabnega dovoljenja ter izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani
gradnji ter vrisa komunalne infrastrukture pri upravljavcu komunalnih vodov in dokumentacijo za
vzdrževanje in obratovanje objekta.
Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po končanih delih pa
mora naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega materiala.
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Po končani gradnji kanalizacije je izvajalec na svoje stroške dolžan izvesti preizkus vodotesnosti
zgrajenih kanalizacijskih jaškov in tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi in
zgrajeno kanalizacijo očistiti, pregledati in dokumentirati s TV kamero.
Dela se bodo izvajala po izdelani in potrjeni tehnični dokumentaciji, razpisnih pogojih, ponudbi
izvajalca št. ___________________ z dne ____________ in v skladu z veljavnimi predpisi,
normami in obveznimi standardi, ki veljajo za izgradnjo objektov te vrste.
Obseg, vrsta in kvaliteta del se lahko med izvajanjem del spremenijo le po pisnem nalogu ali
soglasju naročnika, kar se vpiše v gradbeni dnevnik.
KAKOVOST DELA

____člen
Izvajalec je dolžan dela po tej pogodbi opraviti po pravilih stroke, v pogodbeno določenem roku.
Izvajalec bo izvedel dela po tej pogodbi s svojim materialom, ki mora ustrezati standardom, v
primeru pa, da material ni podvržen standardom, mora biti prve kvalitete.
Če je potrebno, mora izvajalec opraviti ustrezna preizkušanja materiala. Stroške preizkušanja
materiala trpi izvajalec.
Naročnik si pridržuje pravico do morebitne izbire materialov različnih cenovnih razredov, ki niso
vključeni v ponudbeni predračun. V tem primeru izvajalec in naročnik naknadno določita ceno.
Če naročnik ugotovi nepravilnosti ali nekvaliteto izvajanja del, uporabo neprimernega materiala,
ima pravico izvajalcu ustaviti takšna dela. Vse stroške ustavitve nosi izvajalec.
POGODBENA VREDNOST
Vrednost del po tej pogodbi znaša:

____člen

vrednost brez DDV
22% DDV
Skupaj:
Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila, vključno z garancijami
in drugimi finančnimi zavarovanji, stroški izdelave projektov izvedenih del (PID), pridobitvijo
uporabnega dovoljenja ter izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani
gradnji, vrisa v kataster komunalne infrastrukture pri upravljavcu vodov, dokumentacije za
vzdrževanje in obratovanje objekta ter stroške varnostnih načrtov. Cena v ponudbi vključuje tudi
vse stroške transporta, zavarovanja, cestnih zapor, kontrole kakovosti, stroške deponiranja
odpadnega materiala, dokazila o ustreznosti vseh vgrajenih materialov in vse ostale stroške, ki se
nanašajo na izvedbo posameznih del, stroške pripravljalnih del in organizacije gradbišča,
postavitve gradbiščne in obvestilne table skladno z navodili organa upravljanja, priključke na
komunalne instalacije za potrebe delovišča in plačila porabe vode, elektrike, telefona… ter stroške
zaključnih del z odstranitvijo vseh naprav in opreme, ki jo je ponudnik potreboval za izvedbo del, z
vzpostavitvijo v prvotno stanje na tistih delih okolice, ki jih je ponudnik uporabljal za svoje potrebe
med izvajanjem del.
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Cena vključuje tudi strošek odklopa, prestavitve, preusmeritve in prevezav vseh komunalnih vodov
ter stroške za popravilo vseh poškodb, ki bi nastale na javnih cestah, komunalnih vodih, sosednjih
objektih in okolici po krivdi ponudnika v celotnem obdobju gradnje. Izbrani ponudnik bo moral v
svojem strošku tudi poskrbeti za morebitno potrebno polivanje ceste oz. drugih površin z vodo, da
se prepreči oz. omeji dvigovanje prašnih delcev.
Ponudbena cena zajema tudi vse stroške odvozov materialov in deponiranje, kot tudi stroške
dovozov/nasipov, ne glede na oddaljenost. Upoštevati se morajo tudi stroški komunalnih taks pri
odvozu materiala v ustrezno trajno deponijo.
Predmet javnega naročanja je namenjen izvajanju dejavnosti v zvezi s katero se v skladu s petim
odstavkom 5. člena ZDDV-1 organi lokalnih skupnosti štejejo za davčne zavezance, zato imamo
kot naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila pravico do odbitka vstopnega DDV
in se mehanizem obrnjene davčne obveznosti po 76.a. členu uporablja.
Pogodbena vrednost je dogovorjena po sistemu cene na enoto, kot navedeno v popisu, ter veljajo
kot cene, določene od merske enote, tako za pogodbena kot tudi za vsa morebitna dodatna,
nepredvidena ali presežna dela, in so fiksne do zaključka gradnje ter primopredaje objekta
naročniku.
Izvajalec in naročnik sta soglasna, da izvajalec ni upravičen do podražitev za izvedena dela niti v
smislu 655. člena Obligacijskega zakonika.
Izvajalec jamči za fiksnost cen za pogodbena dela.
OBRAČUN DEL IN NAČIN PLAČILA

____člen

Izvajalec bo opravljena dela obračunaval po enotnih cenah iz ponudbe št. _________________ z
dne _______________ in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigi obračunskih izmer
in potrjenih od nadzornega organa.
Izvajalec bo izvršena dela v tekočem mesecu obračunaval vsak mesec sproti na podlagi začasnih
mesečnih situacij, izstavljenih na podlagi potrjene gradbene knjige in sicer tako, da jih bo izstavil
naročniku v elektronski obliki preko portala E-račun do 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
E-računu mora obvezno priložiti s strani vodje nadzora potrjeno prvo stran situacije ter obračun
izvedenih del.
V situaciji mora biti navedena številka te pogodbe, ime objekta in prikaz plačil iz predhodnih situacij
ter kumulativni znesek opravljenih del.
Naročnik bo poravnal pogodbeni znesek 30. dan od dneva uradnega prejetja potrjene situacije s
strani nadzornega.
Naročnik je dolžan prejeto situacijo pregledati ter potrditi v roku 14 delovnih dni od prejema in jo
izvajalcu vrniti. V kolikor se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami iz situacije jo potrdi v
višini nespornega zneska.
Sporni znesek situacije razrešita naročnik in izvajalec do izdaje naslednje situacije, sporne
postavke iz končne situacije pa ob končnem obračunu.
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Končni obračun za izvršena dela se opravi najkasneje v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po
uspešnem prevzemu del (ali prevzemu objekta) na osnovi potrjene gradbene knjige in ostalih
elementov pogodbe.
V primeru zamude plačila je naročnik dolžan plačati zakonite zamudne obresti.
PODIZVAJALCI

____člen
Poleg svojega računa oziroma situacije mora dobavitelj, v nadaljevanju izvajalec, v primeru, če pri
izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, obvezno priložiti račune ki jih je predhodno potrdil.
Izvajalec pooblašča naročnika,
podizvajalcem.

da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje

Z izvajalcem bodo pri izvedbi javnega naročila sodelovali naslednji podizvajalci:
Podizvajalci:
Obseg in vrsta del:
(naziv, polni naslov, matična
številka, davčna številka in
transakcijski račun)

Predmet, količina, vrednost,
kraj in rok izvedbe teh del:

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene
pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih
dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu;
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK
____člen
Naročnik se zavezuje, da bo izvajalcu pred pričetkom izvajanja del, oz. pri uvedbi v delo, izročil
podpisano pogodbo, gradbeno dovoljenje št. _____________ ter tehnično dokumentacijo PGD št.
____________ in PZI št. ________________________.
Pogodbeni stranki se naknadno dogovorita, katere parcele bo izvajalec uporabljal za manipulacijo
in za postavitev pomožnih objektov.

4

JN – KANALIZACIJA BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL, št. 4301-19/2015

Če bo izvajalec izven medsebojno dogovorjenih parcel uporabljal za potrebe gradnje katerokoli
drugo zemljišče, ali če bo na drugem zemljišču povzročil škodo, gredo s tem v zvezi vsi stroški na
njegov račun.
Izvajalec se obvezuje:
• izvršiti pogodbena dela strokovno pravilno, solidno in kvalitetno v skladu z veljavnimi tehničnimi
predpisi, standardi in normativi tako, da bo zagotovljena funkcionalna sposobnost objekta,
• izvesti dela iz te pogodbe z materialom, ki mora ustrezati standardom, predpisom in ostalim
veljavnim tehničnim normam,
• omogočiti naročniku vpogled v izvajanje pogodbenih del in upoštevati njegova navodila pri
posameznih vprašanjih,
• za vsa dela pravočasno priskrbeti vse potrebne izmere na objektu,
• pridobiti na svoje stroške vsa potrdila, ocene, certifikate, ateste in druga dokazila o kvaliteti
vgrajenega materiala oziroma opreme, ki jih mora naročniku izročiti ob prevzemu del,
• pisno obveščati naročnika o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del,
• na svoje stroške objekt za seboj pospraviti, počistiti in odpeljati ves nepotreben material
• objekt in okolico objekta (zajetega pri izvajanju pogodbenih del) urediti v prvotno stanje,
• gradbišče ustrezno označiti in zavarovati
• voditi ter hraniti vso dokumentacijo v zvezi z izgradnjo objekta najmanj do leta 2032 na način,
da bo naročniku kadar koli zagotovljena revizijska sled ter vpogled v dokumentacijo. Izvajalec se
tudi zavezuje, da bo na pisni ali ustni poziv naročnika ter pooblaščenega nadzornega inženirja
kadarkoli posredoval vso zahtevano dokumentacijo;
• pridobiti uporabno dovoljenje,
• naročniku predložiti finančni plan v potrditev v roku 10 dni po podpisu te pogodbe.
ROKI IZVEDBE DEL
____člen
Izvajalec se zavezuje pričeti z izvajanjem pogodbenih del v desetih dneh po podpisu pogodbe in
jih dokončati najkasneje v roku 120 dni po podpisu pogodbe.
Dejanski rok začetka in dokončanja del bosta pogodbeni stranki določili z vpisom v gradbeni
dnevnik.
Podrobnejši roki za izvedbo del po tej pogodbi so razvidni iz terminskega plana, ki postane
sestavni del te pogodbe in ga je izvajalec dolžan naročniku izročiti v 10 dneh od sklenitve te
pogodbe.
Izvajalec je upravičen do podaljšanja pogodbenega roka v primeru višje sile. V tem primeru se
obojestransko ugotovi okoliščine in se jih vpiše v gradbeni dnevnik. Za ugotovljene dneve se
podaljša rok dokončanja objekta.
Vzrok za podaljšanje roka mora izvajalec sporočiti naročniku takoj, ko ovira nastane.
Pogodbeni rok se lahko podaljša tudi v primeru, če nastopijo dodatna in več dela, v obsegu preko
10% pogodbene vrednosti. V tem primeru se podaljša rok v sorazmerju obsega teh del, skladno z
aneksom k pogodbi.
Za dan dokončanja se šteje dan, ko izvajalec preda, naročnik pa sprejme objekt v uporabo.
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V kolikor se pri izvajanju del ugotovi, da izvajalec pri posamezni enoti krši pogodbeni rok izvedbe
brez utemeljenega razloga, bo na podlagi zapisnika, ki ga pripravita naročnik skupaj z nadzorom,
naročnik odstopil od pogodbe.
FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO DEL
____člen
Izvajalec je dolžan v 5 dneh od sklenitve pogodbe, kot pogoj za veljavnost pogodbe, naročniku
izročiti nepreklicno bančno garancijo plačljivo na prvi poziv za dobro izvedbo del v višini 10%
(deset procentov) od pogodbene vrednosti z DDV. Ta pogodba prične veljati z dnem, ko naročnik
prejme bančno garancijo.
S tem finančnim zavarovanjem se zavaruje kvalitetna izvedbe pogodbenih del, pravočasne
izvedba del v smislu določil razpisne dokumentacije in pogodbe, poplačilo pogodbene kazni zaradi
prekoračitve pogodbenega roka, spoštovanje drugih pogodbenih določil, v primeru celotne
neizpolnitve pogodbenih obveznosti ali delne neizpolnitve pogodbenih obveznosti, če delno
izpolnjena storitev izvajalca po pogodbi ne zadovoljuje pogodbenim zahtevam.
Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s predložitvijo finančnega
zavarovanja za dobro izvedbo posla.
Finančno zavarovanje se v primeru, da ni bilo uporabljeno, vrne izvajalcu po njegovi predložitvi
finančnega zavarovanja za odpravo napak.
RAZDRTJE POGODBE IN PREPOVED CESIJE
____člen
V kolikor izvajalec ne spoštuje pogodbenih pogojev ima naročnik pravico, po poprejšnjem
opozorilu, pogodbo razdreti in zahtevati povrnitev morebitno nastale škode.
Prenos terjatve iz te pogodbe je dovoljen samo s pisno privolitvijo naročnika, sicer pogodba o
odstopu (cesijska pogodba) nima učinka.
POGODBENA KAZEN

____člen
Izvajalec je dolžan v primeru zamude z izpolnitvijo svoje obveznosti naročniku plačati pogodbeno
kazen v višini 10 (deset) promilov za vsak dan zamude po terminskem planu, od skupnega zneska
pogodbenih del, največ pa 15% (petnajst procentov) skupne pogodbene vrednosti.
Če je škoda, ki jo naročnik pretrpi večja zaradi zamujanja roka od pogodbene kazni po tej pogodbi,
ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.
PREGLED IN PREVZEM IZVEDENIH DEL

____člen
Po dokončanju pogodbenih del mora izvajalec najkasneje v roku petih dni pisno obvestiti
naročnika, da so pogodbena dela zaključena in da so izvedena dela pripravljena za kvalitativni
prevzem. Obvestilu izvajalca mora biti priložena vsa potrebna dokumentacija.
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O prevzemu objekta se sestavi zapisnik. V zapisnik se vpišejo eventualne pomanjkljivosti in rok za
njihovo odpravo. Po odpravi morebitnih napak se ponovno zapisniško ugotovi dejansko stanje.
Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščeni osebi obeh pogodbenih strank in druge prisotne
pooblaščene osebe.
Prevzem objekta ni izvršen, če izvajalec ni naročniku predal ustreznega finančnega zavarovanja za
odpravo napak ter uporabnega dovoljenja, izjav in potrebnih certifikatov ter navodil. Naročnik si
pridržuje pravico zadržati plačilo situacij v višini 10% (deset procentov) od pogodbene vrednosti,
dokler izvajalec ne dostavi finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka.
Izvajalec izroči naročniku objekt, na katerem so se opravljala dela, počiščen in nepoškodovan.
GARANCIJSKA DOBA

____člen
Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih del z garancijskim rokom 5 let.
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke, ki imajo garancijske liste, daje izvajalec garancijo v
takšnem obsegu, kot jo nudijo dobavitelji navedenih izdelkov, in začne veljati z dnem kvalitativnega
pregleda.
Garancija prične veljati z dnem prevzema objekta, to je z datumom prevzemnega zapisnika.
Ponudnik mora za vgrajeno opremo in naprave naročniku dostaviti pravilno izpolnjene in s strani
proizvajalcev oziroma dobaviteljev izpolnjene, podpisane in ožigosane garancijske liste.
V času garancije je izvajalec dolžan popraviti na svoje stroške vse pomanjkljivosti, ki so nastale na
objektu zaradi slabe izvedbe ali uporabe nekvalitetnega materiala.
Z odpravo pomanjkljivosti prične izvajalec takoj, oziroma najkasneje v treh dneh od dneva, ko
naročnik obvesti izvajalca o pomanjkljivosti. V nasprotnem primeru ima naročnik pravico odpraviti
te pomanjkljivosti sam ali pa odda taka dela tretji osebi na stroške izvajalca po načelu dobrega
gospodarja, ob uporabi bančne garancije iz predhodnega člena.
STROKOVNO NADZORSTVO NAD GRADNJO
____člen
Naročnik ima pravico in obveznost nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej pogodbi in mu
dajati navodila.
Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge
okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku
odškodninsko odgovoren.
Pooblaščeni zastopnik, ki ga določa naročnik je Peter Kete.
Pooblaščeni zastopnik pogodbenih del in odgovorni vodja del, ki ga določi izvajalec, je
________________.
Nadzornik del je __________________________.
Morebitno spremembo pooblaščenega zastopnika je potrebno pismeno javiti drugi pogodbeni
stranki v roku treh dni.
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ZAVAROVANJA

____člen
Izvajalec se zavezuje, da bo pred začetkom del pri zavarovalnici zavaroval na svoje stroške
gradbišče, delo in opremo po tej pogodbi, od njegove polne vrednosti do dneva dokončnega
prevzema.
Od začetka izvajanja del, do dne izročitve objekta naročniku, mora izvajalec primerno zavarovati in
čuvati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem, uničenjem in tatvino.
PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
____člen
Ta pogodba je nična, če kdo v imenu in na račun druge pogodbene stranke, naročniku, njegovemu
predstavniku ali posredniku da, obljubi ali ponudi 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena
pridobitev nedovoljene koristi katerikoli pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku ali posredniku.
OMEJITVE POSLOVANJA
____člen
Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali
njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot
5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal
svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali
vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po
prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali
preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju
oziroma kapitalu.
Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti
in preprečevanju korupcije (Ur. l .RS, št. 69/2011) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi
veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična,
sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.
KONČNE DOLOČBE

____člen
V primeru, če med realizacijo te pogodbe nastanejo spremembe v statusu izvajalca, naročnik
odloči o morebitnem prenosu obveznosti na tretjo osebo.
____člen
Vsaka pogodbena stranka lahko predlaga spremembe in dopolnitve k tej pogodbi, ki so veljavne le
če so sklenjene v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.
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____člen
Za medsebojna razmerja pogodbenih strank, ki niso izrecno dogovorjena s to pogodbo, se
uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, za gradnjo pa predpisi o graditvi objektov.
____člen
Pogodbene stranke bodo morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju te pogodbe, reševale
sporazumno. V primeru, da spora ne bodo mogle rešiti sporazumno, bo o sporu odločilo pristojno
sodišče po sedežu naročnika.
____člen
Pogodba je sestavljena v treh enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec enega , naročnik pa dva
izvoda.
Pogodba se sklene z dnem podpisa vseh pogodbenih strank in prične veljati s predajo
zahtevanega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo, kot izhaja iz te pogodbe.
____člen

Sestavni del pogodbe je:
• ponudba izvajalca št. ________________________ s spremembami in dopolnitvami
• razpisna dokumentacija 4301-19/2015 s spremembami in dopolnitvami
• finančno zavarovanje za dobro izvedbo del
• finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Številka:
Dne:

Številka:
Dne:

NAROČNIK:
Občina Ajdovščina
Župan
Tadej Beočanin

IZVAJALEC:

Izjavljamo, da smo seznanjeni z vsemi določili vzorca pogodbe, da smo jih razumeli ter
soglašamo, da so sestavni del končne pogodbe.
Kraj in datum:

Žig Podpis ponudnika:

_________________________

_________________________
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IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o preprečevanju korupcije (ZIntPK), je organ ali organizacija
javnega sektorja, ki je zavezana postopke javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno
naročanje, pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000,00 EUR brez DDV, od ponudnika zaradi
zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj, dolžna pridobiti izjavo oziroma
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter
o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
povezane družbe s ponudnikom.
Zakon določa, da mora za fizične osebe izjava vsebovati ime in priimek, naslov prebivališča in delež
lastništva.
Naprošamo vas, da obrazec izpolnite in nam ga dostavite na naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina.

Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih,
ima to za posledico ničnost pogodbe!
Ponudnik: _______________________
MŠ: ____________________________
Izbran za izvajalca za KANALIZACIJO BUDANJE – DOKONČANJE VSEH DEL
IZJAVLJAMO, DA SO V NAŠEM LASTNIŠTVU UDELEŽENE SLEDEČE PRAVNE
OSEBE (navesti vse pravne osebe udeležene v lastništvu ponudnika; tihe družbenike,
gospodarske subjekte, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe šteje, da so povezane s ponudnikom1 ) s firmo in matično številko ):

IN SLEDEČE FIZIČNE OSEBE (navesti ime in priimek, naslov in delež lastništva):

Datum:______________________
Podpis ponudnika:_____________
1

-

527. člen ZGD
Za povezane družbe se štejejo pravno samostojne družbe, ki so v medsebojnem razmerju, tako da:
ima ena družba v drugi večinski delež (družba v večinski lasti in družba z večinskim
deležem);
je ena družba odvisna od druge (odvisna in obvladujoča družba);
so koncernske družbe;
sta dve družbi vzajemno kapitalsko udeleženi, ali
so povezane s podjetniškimi pogodbami.
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