RAZPISNA DOKUMENTACIJA

Naročnik javnega naročila:

Naslov javnega naročila:

Ureditev poti Škocjanske jame Gaberk
Vrsta postopka:

Odprti postopek

Projekt sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev
Progetto finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013,
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Ministero dell'Economia
e delle Finanze

NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE, POGOJI IN MERILA
I. NAVODILA ZA IZDELAVO IN ODDAJO PONUDBE
1. NAROČNIK
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača.
2. NASLOV JAVNEGA NAROČILA
Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk
3. RAZDELITEV NA SKLOPE IN OPIS
Predmet javnega naročila je Ureditev poti Škocjanske jame – Gaberk. Predmet javnega
naročila je celovit in ni razdeljen na sklope. Ponudniki morajo predložiti ponudbo za vsa
zahtevana dela. Glede na to, da se operacija delno financira iz sredstev EU, bo moral izbrani
izvajalec upoštevati tudi vse zahteve v zvezi z označevanjem dokumentacije, označbo
gradbišča, informiranjem javnosti, vodenjem stroškov v zvezi z investicijo, ki je predmet
razpisa in bo predmet pogodbe, ugotavljenjem revizijske sledi in hranjenjem dokumentacije.
Vso dokumentacijo bo moral izbrani izvajalec hraniti najmanj do 31.12.2020.
Pri namestitvi gradbiščne table bo moral izbrani izvajalec dosledno upoštevati tudi postavitev
informacijske table (oglasne deske), ki jo je potrebno postaviti poleg gradbiščne table na kraj
izvajanja projekta pred začetkom izvajanja del, po koncu projekta pa jo je dolžan zamenjati
s stalno spominsko tablo. Poleg velikosti informacijske table je potrebno upoštevati tudi
določeno vsebino napisa, tip, tehnične in ostale zahteve.
Informacije s prej navedenim si ponudniki lahko priskrbijo ma spletni strani http://www.itaslo.eu/temeljni_dokumenti/celostna_graficna_podoba, kjer je na voljo dokument Navodila za
uporabo celostne grafične podobe skupaj s prilogami.
4. SOFINANCIRANJE
Javno naročilo se izvaja v okviru strateškega projekta KRAS-CARSO, s polnim naslovom
Trajnostno upravljanje naravnih virov in teritorialna kohezija, ki je sofinanciran iz Programa
čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013. Operacija je sofinancirana tudi s sredstvi
evropske teritorialne politike na državni ravni kot nacionalno sofinanciranje s strani
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
5. VRSTA POSTOPKA
Odprti postopek.
6. PRAVNA PODLAGA
Javno naročilo se izvaja na podlagi Zakona o javnem naročanju (ZJN-2), Ur.l. RS št. 128/2006,
16/2008, 19/2010, 18/11, na podlagi Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (ZPVPJN), Ur.l.RS št. 43/2011, na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto
2012 (DP2012), Ur.l. RS št. 96/2010, na podlagi Zakona o izvrševanje proračunov Republike
Slovenije za leti 2011 in 2012 (ZIPRS1112), Ur.l.RS št. 96/2010, 4/2011, na podlagi Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 127/06ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/2009, 38/2010-ZUKN), Zakona o pravdnem postopku (ZPPUPB3), Ur.l.RS št. 73/2007, Ur.l. RS, št. 101/2007 Odl.US: Up-679/06-66, U-I-20/07, 102/2007
Odl.US: Up-2089/06-31, U-I-106/07, 45/2008-ZArbit, 45/2008, 62/2008 Skl.US: U-I-275/06-7,
Up-811/07-7, 111/2008 Odl.US: U-I-146/07-34, 116/2008 Skl.US: U-I-253/07-6, Up-2118/06-6,
121/2008 Skl.US: U-I-279/08-8, 47/2009 Odl.US: U-I-54/06-32 (48/2009 popr.), 57/2009
Odl.US: U-I-279/08-14, 12/2010 Odl.US: U-I-164/09-13, 49/2010 Odl.US: U-I-8/10-10, 50/2010
Odl.US: U-I-200/09-14, 107/2010 Odl.US: U-I-161/10-12, 43/2011, 58/2011 Odl.US: U-I277/09-8, Up-1333/09-7, U-I-287/09-10, Up-1375/09-9, na podlagi Uredbe komisije (ES) št.
1564/2005 dne 7. septembra 2005 o določitvi standardnih obrazcev za objavo obvestil v
okviru postopkov javnih naročil v skladu z direktivama 2004/17/ES in 2004/18/ES Evropskega
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parlamenta in Sveta (UL L, št. 257/1 z dne 1.10.2005) s spremembami in popravki, na podlagi
Uredbe Komisije (ES) št. 1177/2009 z dne 30. novembra 2009 o spremembi direktiv
2004/17/ES, 2004/18/ES in 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede njihovih pragov
uporabe za postopke oddaje javnih naročil, na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne
11. julija 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem
socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1260/1999 (Ur.l. RS,
št. 210/06), Uredbe Sveta (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1080/2006 z dne 5. julija
2006 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1783/1999 (Ur.l.
RS, št. 210/06), Uredbe Komisije (ES) št. 1828/06 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe (ES) št.
1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za regionalni razvoj (Ur.l. RS,
št. 371/06) ter na podlagi ostale zakonodaje, ki ureja postopek javnega naročila, postopke
pravnega varstva ter področje predmeta javnega naročila.

7. VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je sestavljena iz:
- dokumenta NAVODILA, POGOJI IN MERILA,
- obrazca OVOJNICA,
- obrazca PONUDBA,
- obrazca POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE,
- obrazca IZJAVE O NASTOPANJU BREZ PODIZVAJALCEV,
- obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA,
- vzorca POGODBE,
- vzorca BANČNE GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POSLA,
- vzorca BANČNE GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI,
- dokumenta “NAČRT CESTE V ŠTEVILKAMI” (v prilogi)
- dodatnih pojasnil razpisne dokumentacije, dostopna na portalu www.enarocanje.si pri
objavi predmetnega javnega naročila in
- besedila objave ter morebitnih popravkov objave javnega razpisa na Uradnem listu
Republike Slovenije - Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).
8. ROK ZA PREJEM PONUDB
7.5.2012 do 10:00.
Ponudbe, ki do roka ne bodo predložene v vložišče, bodo zavrnjene kot prepozne oziroma
bodo štele za nepravilno oddane. Ponudbe morajo ne glede na način dostave (osebno ali po
pošti) do vložišča prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer bodo štele za prepozno prejete.
Prepozno prejeto ponudbo bo naročnik neodprto vrnil pošiljatelju.
9. VLOŽIŠČE
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača.
10. JAVNO ODPIRANJE PONUDB
Pričetek dne 7.5.2012 ob 11:00, na lokaciji: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215
Divača.
Predstavniki ponudnikov, ki niso zakoniti zastopniki, morajo za veljavno zastopanje ponudnika
na javnem odpiranju ponudb, pred pričetkom odpiranja naročniku predložiti veljavno
pooblastilo za zastopanje, izdano s strani zakonitega zastopnika. Nepooblaščeni predstavniki
ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje pravne osebe.
11. JEZIK PONUDBE
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku.
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12. DODATNA POJASNILA
Ponudniki morajo zahteve za dodatna pojasnila razpisne dokumentacije posredovati naročniku
preko za to namenjenega obrazca na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si), pri objavi
predmetnega javnega razpisa. Na drugače posredovana vprašanja naročnik ni dolžan
odgovoriti.
Zahteve za dodatna pojasnila je potrebno posredovati najkasneje do 30.4.2012 do 9:00.
Naročnik na vprašanja posredovana po roku iz prejšnjega odstavka ni dolžan odgovoriti.
Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo posredoval na Portal javnih
naročil (www.enarocanje.si) pri objavi predmetnega javnega razpisa najkasneje 6 dni pred
rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
13. VARIANTNE PONUDBE
Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.
Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega razpisa izločena kot
nepravilna.
14. PREDLOŽITEV SKUPNE PONUDBE VEČ PARTNERJEV
Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru
mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa, v
kateri mora biti opredeljen vodilni partner ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi
posla. V pogodbi mora biti določeno, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen
del odgovarjajo vsi partnerji solidarno. Pogodba mora biti podpisana s strani vseh partnerjev.
V točki II. teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj
izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj.
VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve
posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh
partnerjev. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega
naročila v celoti.
PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve
posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja.
15. PREDLOŽITEV PONUDBE S PODIZVAJALCI
V primeru, da ponudnik v skladu z določili ZJN-2 nastopa s podizvajalci, ponudbi s strani
vsakega podizvajalca priloži izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcih in soglasje za
neposredna plačila«. Podatki iz obrazca (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka
in transakcijski račun), vrsti in predmetu del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predvidene
količine in vrednost del, kraj in rok izvedbe teh del postanejo obvezna sestavina pogodbe o
izvedbi javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. Roki
plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.
Skladno z določili ZJN-2 je »podizvajalec« gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba
in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-2 sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila,
dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom
javnega naročila. V primeru, da naročnik pri pregledu ponudb ugotovi, da ponudnik
gospodarskega subjekta ni navedel kot podizvajalca, pa bi ga v skladu z ZJN-2 in v skladu z
določili te razpisne dokumentacije moral, bo ponudnik ponudbo izločil kot nepopolno, brez
možnosti dopolnjevanja ponudbe.
Za potrebe neposrednih plačil se za podizvajalca ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na
razmerje z izbranim ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe. V tem primeru:
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- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba
in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja storitev
oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;
- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi
obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja.
Ponudnik mora imeti najkasneje ob sklenitvi pogodbe z naročnikom, sklenjene pogodbe s
podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s
svojim naročnikom (ponudnikom), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik mora
nemudoma po prejemu kopije pogodbe preveriti, ali ima ponudnikovo pooblastilo za izvajanje
neposrednih plačil in podizvajalčevo soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto
ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika. Če pooblastila ali soglasja nima,
mora ponudnika ali podizvajalca nemudoma pozvati, da mu ta dokument predloži v roku petih
dni od prejema poziva.
16. OMEJITEV SODELOVANJA
Vsak ponudnik lahko predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki nastopa v več
kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse
ponudbe, v katerih nastopa. Vse diskvalificirane ponudbe bodo kot nepravilne zavrnjene.
17. STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE IN RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH
SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave ponudbe, vključno s stroški finančnih zavarovanj in
drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika.
Ponudnik z oddajo začetne ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega razpisa, kot je
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, ob
upoštevanju veljavne zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti
odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega
podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta
javnega naročila. V nobenem izmed predvidenih primerov ponudniki niso upravičeni do
kakršnega povračila stroškov priprave ponudbe, niti do stroškov finančnih zavarovanj in/ali
morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa
pogodbe s strani naročnika.
18. PREGLED IN PRESOJA PONUDB
Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni
dokumentaciji. Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva
pojasnila ali dodatna (stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz
razpisne dokumentacije. V primeru formalne nepopolnosti ponudbe bo javni partner postopal
ob smiselnem upoštevanju določb ZJN-2.
Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema
poziva posredovati izjavo s podatki o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe
šteje, da so z njim povezane družbe.
To izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje
korupcije. Če se izkaže, da je ponudnik predložil lažno izjavo oziroma dal neresnične podatke
o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
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19. POSLOVNA SKRIVNOST
Naročnik bo kot poslovno skrivnost varoval le tiste dele ponudbe, ki bodo jasno označeni kot
poslovna skrivnost, na način, da bodo strani v ponudbi, ki jih ponudnik želi varovati kot
poslovno skrivnost, z veliki tiskanimi črkami v desnem zgornjem kotu označene z besedno
zvezo »POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem morajo ponudniki v svoji ponudbi predložiti sklep
gospodarskega subjekta iz katerega bo razvidno, da označeni podatki predstavljajo poslovno
skrivnost skladno s predpisi, ki opredeljujejo pojem in način varovanja poslovne skrivnosti.
Kot poslovna skrivnost ne bodo varovani podatki, ki so javni glede na določila Zakona o
javnem naročanju in Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Podatke, ki na zgoraj predpisan način ne bodo v ponudbi označeni kot poslovna skrivnost, bo
naročnik obravnaval kot javne.

20. PRAVNO VARSTVO
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko
vloži najkasneje v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma
dostopnosti razpisne dokumentacije. Zahtevka za revizijo po tem odstavku v nobenem
primeru ni mogoče vložiti po roku, ki je določen za oddajo ponudb.
Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči
neposredno pri naročniku, ali pošlje po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki,
če je overjen s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz.
navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse v višini 1.500 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic
16110-7111290-0XXXXX12, pri čemer je XXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih
naročil, ki je podana v obliki JNXXXXX/2012).
Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more
navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub
temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb
oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče
ugotoviti pred tem trenutkom.

II. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA
SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV
A) SPLOŠNI POGOJI
1. POGOJ
Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru
partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
2. POGOJ
Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in ima vsa
potrebna dovoljenja za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila. Ponudnik
izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
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3. POGOJ
Ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov
z negativnimi referencami iz 77.a člena (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011)
oziroma 81.a člena ZJNVETPS (Ur. l. RS, št. 72/2011). Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s
podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati
vsak izmed partnerjev.
4. POGOJ
Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri Občini Divača, opravljajo funkcijo ali njihovi
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno
ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju ali kapitalu. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu
PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
5. POGOJ
Na dan roka za oddajo ponudb:
- ponudnik ni v stečajnem postopku;
- ponudnikov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim
od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva
ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali
postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države
naročnika;
- ponudnik nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika. V predloženi prijavni
dokumentaciji zadostuje, da ponudnik s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA potrdi
izpolnjevanje pogoja. V primeru partnerske prijave mora pogoj izpolnjevati vsak izmed
partnerjev. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoj izpolnjevati vsak
imenovan podizvajalec, kar ponudnik dokaže s predložitvijo obrazca IZJAVA PODIZVAJALCA,
podpisanega s strani vsakega imenovanega podizvajalca.
6. POGOJ
Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika:
a) zoper katerega je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali za
začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v postopku
prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja sodišče ali je
opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
b) ki je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem;
c) ki je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V primeru
partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
B) POGOJI ZA IZKAZOVANJE EKONOMSKE, FINANČNE, TEHNIČNE IN KADROVSKE
SPOSOBNOSTI
7. POGOJ
Ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izdajo dokazila ni imel blokiranih poslovnih računov.
Ponudnik kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja predloži ustrezen BON obrazec ali potrdila vseh
bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun. BON obrazec ali potrdilo mora biti izdano ne
več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj
izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
8. POGOJ
Ponudnik ima poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja. Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s podpisom izjave v obrazcu PONUDBA. V
primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
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9. POGOJ
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno zaključil vsaj en
istovrstni posel.
Naročnik bo kot istovrstni posel upošteval vsak posel, katerega predmet je bila izgradnja ali
rekonstrukcija javne ceste in so dela vključevala stabilizacijo obrabnega ustroja poti v globini
najmanj 15 cm z naravnim dodatnim vezivom (PERMA ZYME ali enakovredno), pri čemer je
bila vrednost izvedenih del, ki so se nanašala na izgradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste vsaj
50.000 EUR z DDV. Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika
oz. se ugotovi na podlagi izjave investitorja.
Ponudnik referenčni posel navede v obrazec PONUDBA.
10. POGOJ
Ponujen rok izvedbe je skladen z zahtevami naročnika. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja
z navedbo roka in podpisom v obrazcu PONUDBA. Ponudnik lahko ponudi krajši rok izvedbe.
Krajši rok izvedbe vpiše v ustrezno tabelo v obrazcu PONUDBA. V primeru partnerske ponudbe
lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
11. POGOJ
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila
skladno s 33. členom ZGO-1, za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem dejavnosti.
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo fotokopije veljavne zavarovalne police. V
primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.
12. POGOJ
Ponudnik ponudi vsa razpisana dela skladno z razpisno dokumentacijo in določbami obrazca
vzorec pogodbe. Za izpolnjevanje pogoja ponudnik izpolni vse dokumente v ustreznem mestu
obrazca PONUDBA. V primeru, da ponudnik ne bo izpolnil cene pri posamezni postavki v
PONUDBI, bo naročnik štel, da je to postavko ponudil za ceno 0 EUR. V primeru partnerske
ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo vsi partnerji skupaj.
13. POGOJ
Ponudnik imenuje odgovornega vodjo del s strokovnim izpitom iz gradbeništva, ki je v zadnjih
petih letih pred rokom za oddajo ponudb sodeloval kot odgovorni vodja del pri uspešno
zaključenem istovrstnem poslu. Naročnik bo kot istovrstni posel upošteval vsak posel,
katerega predmet je bila izgradnja ali rekonstrukcija javne ceste in so dela vključevala
stabilizacijo obrabnega ustroja poti v globini najmanj 15 cm z naravnim dodatnim vezivom
(PERMA ZYME ali enakovredno), pri čemer je bila vrednost izvedenih del, ki so se nanašala na
izgradnjo ali rekonstrukcijo javne ceste vsaj 50.000 EUR z DDV. Posel se šteje za dokončanega
z dnem podpisa primopredajnega zapisnika oz. se ugotovi na podlagi izjave investitorja.
Ponudnik odgovornega vodjo del navede v ustrezno mesto obrazca PONUDBA in priloži
zahtevana dokazila (potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu). V primeru partnerske
ponudbe, mora pogoj izpolnjevati eden ali več partnerjev.
14. POGOJ
Ponudba vključuje stabilizacijo obrabnega ustroja poti v globini najmanj 15 cm z naravnim
dodatnim vezivom (PERMA ZYME ali enakovredno) po postopku, kot je zahtevan v obrazcu
PONUDBA in v Tehničnem poročilu.
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Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s predložitvijo tehnološkega opisa izvedbe del z
navedbo predvidenih materialov, iz katerega bo razvidno, da ponudnik ponuja stabilizacijo
obrabnega ustroja poti v globini najmanj 15 cm z naravnim dodatnim vezivom (PERMA ZYME
ali enakovredno) po postopku, kot je zahtevan v obrazcu PONUDBA in v Tehničnem poročilu.
Ponudnik tehnološki opis izvedbe del z navedbo predvidenih materialov izdela na lastnem
obrazcu. Ponudnik mora predložiti tudi ustrezen certifikat, izdan s strani neodvisne
institucije, iz katerega je razvidno, da je uporabljeno naravno dodatno vezivo (PERMA ZYME
ali enakovredno) biorazgradljivo. V primeru skupne ponudbe pogoj izpolni eden ali več
partnerjev skupaj.
15. POGOJ
Ponudnik razpolaga ima v lasti naslednjo opremo:
- drobilec materiala-frezo delovne širine najmanj 2m
- greder
- vibracijski valjar.
Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja z navedbo opreme, s katero razpolaga, v ustrezno
mesto obrazca PONUDBA. V primeru, da ima ponudnik opremo v najemu, predloži najemne
pogodbe, iz katerih bo razvidno, da ima ponudnik opremo brezpogojno na voljo za čas do
realizacije posla. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni eden ali več partnerjev skupaj.
C) PONUDBE PONUDNIKOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE
V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih
dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje
postavljenega pogoja. Takšna izjava ponudnika, mora biti podana pred pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
III. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA
Merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je NAJNIŽJA SKUPNA CENA V EUR z DDV
(zaokroženo na dve decimalni mesti natančno). Ponudniki ponujeno ceno vnesejo v obrazec
PONUDBA.
IV. ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE
Zaželeno je, da je ponudba zvezana, obrazci pa zloženi po naslednjem vrstnem redu:

a) PONUDNIKI MORAJO
DOKUMENTACIJE:

PREDLOŽITI NASLEDNJE OBRAZCE, KI SO DEL RAZPISNE

1. izpolnjen obrazec OVOJNICA, nalepljen na kuverto
2. obrazec PONUDBA - izpolnjen in podpisan s strani vseh partnerjev na enem izvodu
3. obrazec VZOREC POGODBE, parafiran s strani vodilnega partnerja
4. izpolnjen obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA, izdan s strani vsakega imenovanega podizvajalca
(v primeru, ko ponudnik nastopa s podizvajalci) ali IZJAVA O NASTOPANJU BREZ
PODIZVAJALCEV (v primeru, ko ponudnik nastopa brez podizvajalcev).
5. obrazec POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE za pravno osebo in
ločeno za vsakega zakonitega zastopnika pravne osebe
b) PONUDNIKI MORAJO PREDLOŽITI TUDI NASLEDNJE DOKUMENTE:
6. BON obrazec ali potrdila vseh bank, pri katerih ima ponudnik in vsak izmed partnerjev
odprt transakcijski račun
7. Fotokopija zavarovalne police
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8. Potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu za imenovanega odgovornega vodjo del
9. Tehnološki opis izvedbe del z navedbo predvidenih materialov
10. Certifikat za izkazovanje ustreznosti materiala
11. V primeru, da ponudnik nastopa s partnerji mora predložiti pogodbo o skupni izvedbi
predmeta javnega razpisa (PARTNERSKA POGODBA)
12. Najemne pogodbe v primeru, da ponudnik ne razpolaga z lastno opremo, zahtevano s
strani naročnika
12. Drugi dokumenti v primeru, kadar je v razpisni dokumentaciji, s popravki razpisne
dokumentacije, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

Župan Občine Divača
Drago Božac
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PONUDNIK:

NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA JAVNO NAROČILO
»Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk«

VLOŽIŠČE:
Občina Divača
Kolodvorska ulica 3/a
SI-6215 Divača

PONUDBA
JAVNO NAROČILO
NAROČNIK

Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača

1. PODATKI
VODILNI PARTNER
POLNA FIRMA
NASLOV
DAVČNA ŠT.
ZAVEZANEC ZA DDV
MATIČNA ŠT.
TELEFON
FAKS
E-POŠTA
SPLETNA STRAN
PARTNERJI, ČE OBSTAJAJO

POLNA FIRMA IN NASLOV
VSAKEGA PARTNERJA
(ponudnik po potrebi
kopira številko vrstic)

KONTAKTNA OSEBA
NAZIV
ZAPOSLEN/A PRI
E-POŠTA
TELEFON

DA

NE

2. POPISI DEL (PREDRAČUN) IN DRUGI POGOJI IZVEDBE ZA UREDITEV POTI ŠKOCJANSKE JAME –
GABERK, DOLŽINA CESTE 1400m, širina 2,7m

ME
1. Zakoličenje trase s
postavljanjem in zavarovanjem
gradbenih prečnih profilov in
posnetek izvedenih del
2. Izdelava nosilne plasti po
postopku:
2.1. Dobava in razstiranje dodatno
potrebnega drobljenca 0/80
mm in dodatnega jalovinskega
materiala 0/32
2.2. Drobljenje celotne površine
poti komplet v globini 10-20cm
z drobilcem kamenja
3. Ročno obsekovanje poti
4. Stabilizacija obrabnega ustroja
poti v globini najmanj 15 cm z
naravnim dodatnim vezivom
(PERMA ZYME ali enakovredno)
po postopku:
4.1. Dodajanje veziva in mešanje
obrabnega ustroja z drobilcem
kamenja-frezo
4.2. Profiliranje vozišča
4.3. Utrjevanje - valjanje
5. Izdelava odvodnikov - zunanjih
prečnih jarkov v obliki kamnitih
reber dolžine 4,5 m
6. Fugiranje tlaka kamnitih
drežnikov (prečnih odvodnikov)
skupaj postavke
1.,2.1.,2.2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,
5.,6., brez DDV
vrednost DDV
skupaj postavke
1.,2.1.,2.2.,3.,4.1.,4.2.,4.3.,
5.,6., z DDV

količina

cena

Skupaj
(količina * cena)

m1

1.400,00

€

m3

1.100,00

€

m2

3.780,00

€

m1

2.800,00

€

m3
m1
m1

567,00
2.800,00
2.800,00

€
€
€

kom

12,00

€

kom

12,00

€

€
€

€

POGOJI IZVEDBE

ROK IZVEDBE

PLAČILNI POGOJI

ZAHTEVAN KONČNI ROK: 15.6.2012
PONUJEN ROK: ___________
(V kolikor ponudnik ponuja krajši rok, to navede. V nasprotnem
primeru bo naročnik štel, da ponuja zahtevan rok izvedbe)

Plačilo se izvede 30. dan po prejemu pravilno izstavljene fakture.
Faktura se lahko izda po uspešno opravljenem prevzemu objektov.

Garancijski rok za kvalitetno izvedena dela je dve leti po
primopredaji del.
GARANCIJSKI ROK

PONUJEN GARANCIJSKI ROK: _________ let po primopredaji del.
(V kolikor ponudnik ponuja daljši garancijski rok, to navede. V
nasprotnem primeru bo naročnik štel, da ponuja minimalno zahtevan
garancijski rok.)

STALNOST CEN

Cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

TEHNIČNO POROČILO
Rekonstrukcija 1,400 km dolge občinske ceste “Ureditev poti Škocjanske jame – Gaberk” terja
izvedbo sanacije dotrajane ceste.
SPLOŠNO
Za potrebe prebivalcev naselja Betanja je potrebno rekonstruirati obstoječo občinsko cesto. Cesta
širine 2,70 m je v dokaj slabem stanju, z neurejenim odvodnjavanjem, ki se bo uredilo istočasno z
rekonstrukcijo vozišča. Makadamsko cestišče je dotrajano, na posameznih delih vozišča so vidne
udarne jame, kar kaže na neustrezen zgornji ustroj ceste, oziroma neustrezno odvodnjavanje.
PROJEKTNA REŠITEV
Projektna rešitev je predvidena v izboljšanju voznih lastnosti, obnovi zgornjega makadamskega
ustroja, odvodnjavanja ter ročnim obsekovanjem poti.
Rekonstruirana cesta se bo priključevala na regionalno cesto Divača – Famlje – Ribnica.
TEHNIČNI PODATKI
Občinska cesta, ki je v Uredbi definirana kot javna cesta ima značaj dostopne ceste. Trasa ceste
poteka v sorazmerno strmem terenu.
Dolžina ceste:
Širina vozišča:

1.400 m
2,70 m

ZEMELJSKA DELA
Zemeljska dela obsegajo izdelavo nevezane nosilne plasti s frezanjem obstoječega vozišča ter
dodajanjem enakomerno zrnatega drobljenca 0/80 in 0/32 mm iz kamnine v debelini od 15- 30 cm.
Stabilizacija obrabnega ustroja poti v globini najmanj 15 cm se izvede z dodajanjem naravnega
veziva (kot npr. PERMA ZYME ali enakovredno).Postopek izvedbe je opisan v popisu del.
Cestišče se bo odvodnjavalo s pomočjo kamnitih odvodnikov - zunanjih prečnih jarkov v obliki
kamnitih reber dolžine 4,5.
6.7.

Terminski plan izvedbe investicije

Investicija se bo v skladu z načrti in ob pričela fizično izvajati meseca maja 2012, izgradnja pa mora
biti dokončana do 15.6.2012.

3. PODATKI O PODIZVAJALCIH

Podatki o podizvajalcu
(naziv, polni naslov,
matična št., davčna št.,
TRR)

Vrsta, predmet in opis del,
ki jih prevzame posamezen
podizvajalec

V primeru več podizvajalcev ponudnik tabelo kopira.

Količina

Vrednost v EUR
brez DDV

Vrednost DDV

Vrednost v EUR z
DDV

Rok izvedbe del

4. USTREZNOST SREDSTEV IN OPREME

SEZNAM OPREME

Drobilec materiala-freza
delovne širine najmanj
2m
Greder

Vibracijski valjar

Ponudnik navede število kosov
posameznih sredstev in opreme s
katerimi razpolaga

Ponudnik navede ali
ima opremo v lasti ali
v najemu

4. REFERENČNI POSLI PONUDNIKA:
IZVAJALEC REFERENČNEGA POSLA

NAROČNIK

NAZIV POSLA

DATUM DOKONČANJA POSLA
CELOTNA POGODBENA VREDNOST Z DDV
POGODBENA VREDNOST Z DDV, ki se nanaša
na gradbena dela za
izgradnjo oz. rekonstrukcijo javne ceste

VRSTA, OPIS, GLOBINA (v cm) IN
UPORABLJENI MATERIALI ZA STABILIZACIJO
OBRABNEGA USTROJA

ZAKONITI ZASTOPNIK NAROČNIKA, KI LAHKO
POTRDI REFERENČNI POSEL

Naziv:
Tel:
E-mail:

5. IMENOVANI ODGOVORNI VODJA DEL ZA IZPOLNJEVANJE POGOJA ŠT. 8 IZ NAVODIL
PONUDNIKOM

NAZIV ODGOVORNEGA VODJE DEL

ŠT. VPISA V IZS

IZVAJALEC REFERENČNEGA POSLA

NAROČNIK

NAZIV POSLA

DATUM DOKONČANJA POSLA

CELOTNA POGODBENA VREDNOST Z DDV

POGODBENA VREDNOST Z DDV, ki se
nanaša na gradbena dela za
izgradnjo oz. rekonstrukcijo javne ceste
VRSTA, OPIS, GLOBINA (v cm) IN
UPORABLJENI MATERIALI ZA
STABILIZACIJO OBRABNEGA USTROJA
ZAKONITI ZASTOPNIK NAROČNIKA, KI
LAHKO POTRDI REFERENČNI POSEL

Naziv:
Tel:
E-mail:

6. IZJAVA
Izjavljamo:
1. da smo v celoti seznanjeni z razpisno dokumentacijo ter vsemi njenimi dopolnitvami, se z
vsebino strinjamo ter jo kot tako sprejemamo;
2. da soglašamo s tem, da naročnik z nami ne sklene pogodbe, v kolikor ne bomo predložili vseh
zahtevanih zavarovanj posla;
3. da se naša ponudba izloči kot nepravilna, če bomo kot ponudnik ali partner v predmetnem
postopku javnega naročila sodelovali tudi v drugih ponudbah;
4. da za resničnost podatkov prevzemamo materialno in kazensko odgovornost;
5. da pooblaščamo vodilnega partnerja za podpis ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za
sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;
6. da kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, kot fizične osebe, nismo bili pravnomočno
obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku:
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
7. da kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, kot fizične osebe nismo bili pravnomočno
obsojeni zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena
Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti;
8. da smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
9. da nismo v stečajnem postopku;
10. da noben član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki
ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim
od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva
ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali
postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
11. da nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
12. da nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države naročnika;
13. da imamo poravnane vse obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja;
14. da nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov
z negativnimi referencami iz 77.a člena (Ur. l. RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011)
oziroma 81.a člena ZJNVETPS (Ur. l. RS, št. 72/2011);
15. da pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri Občini Divača opravljajo funkcijo ali njihovi
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno
ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju ali kapitalu;
16. da se zavedamo, da bo naročnik iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika:
a) zoper katerega je bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka ali
za začetek postopka prisilne poravnave ali je v postopku prisilne poravnave ali v
postopku prisilnega prenehanja ali kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
b) ki je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem;

c) ki je pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2,
v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni
zagotovil.
17. da je ponujen rok izvedbe skladen z zahtevami naročnika;
18. da izpolnjujemo vse predpisane pogoje za sodelovanje iz obrazca NAVODILA razpisne
dokumentacije;
19. da lahko naročnik za namene izvedbe javnega naročila, kadarkoli zaprosi pristojne državne
organe za potrditev navedb iz ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika
pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni
dokumentaciji postavljenih pogojev;
20. da razpolagamo s pooblastili naročniku za pridobitev osebnih podatkov, izdanih s strani
oseb, ki so prijavljene v tem poslu in smo jih za potrebe preverjanja resničnosti podatkov in
izvedbe tega posla pripravljeni izročiti naročniku;
21. da lahko naročnik v fazi javnega razpisa od nas zahteva, da predložimo dodatna pojasnila
ali dokazila s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev za priznanje sposobnosti;
22. da bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe
šteje, da so z njim povezane družbe;
23. da je veljavnost naše ponudbe 90 dni od roka za oddajo ponudb;
24. da bomo naročnika takoj pisno obvestili o spremembah vseh relevantnih podatkov iz
ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddajamo
ponudbo.

PONUDNIK

PODPIS

Vodilni partner:
Naziv podpisnika:

Partner 1:
Naziv podpisnika:

Partner 2:
Naziv podpisnika:
(ponudniki v primeru več partnerjev v tabelo ustrezno dodajo nove vrstice)

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE

Naročnik

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača

Ime posla

Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk

Zaradi hitrejše izvedbe postopka je zaželeno, da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik v
ponudbi predložijo potrdila iz kazenske evidence, da niso bili pravnomočno obsojeni zaradi
kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem odstavku 42. člena ZJN-2. Ponudnik in vsak
njegov zakoniti zastopnik, ki ne predložijo potrdil iz kazenske evidence, morajo na tem
obrazcu predložiti pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence, na podlagi katerega
bo naročnik lahko preveril, ali ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem in drugem
odstavku 42. člena ZJN-2.

Pooblastilo je potrebno podati ločeno za ponudnika in za vsakega njegovega zakonitega
zastopnika. Če je zakonitih zastopnikov več, se pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske
evidence fizičnih oseb ustrezno prekopira glede na število zakonitih zastopnikov.

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE PRAVNIH OSEB

Javno naročilo
Naročnik

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača

Ime posla

Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk
Podatki o pravni osebi – ponudniku

Polno ime oz. naziv
ponudnika
Sedež ponudnika
Občina sedeža ponudnika
Številka vpisa v sodni
register (št. vložka)
Matična številka podjetja
Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega
javnega naročila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega
javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence pravnih oseb
Ministrstva za pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na ________________, dne __________
Ime in priimek:
Podpis in žig:

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE FIZIČNIH OSEB

Javno naročilo
Naročnik

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača

Ime posla

Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk
Podatki o fizični osebi – zakonitem zastopniku

Ime in priimek zakonitega
zastopnika
EMŠO
Datum rojstva
Kraj rojstva
Občina rojstva
Država rojstva
Stalno/začasno bivališča

Ulica in
hišna
številka

Poštna
številka in
pošta

Državljanstvo
Dekliški priimek
Namen izdaje potrdila

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje zgoraj navedenega
javnega naročila

Spodaj podpisani pooblastitelj, pooblaščam naročnika, da za potrebe izvedbe predmetnega
javnega razpisa pridobi vse potrebne podatke oz. potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb
Ministrstva za pravosodje.

Pooblastitelj:

V/na ________________, dne __________
Ime in priimek:
Podpis in žig:

IZJAVA O NASTOPANJU BREZ PODIZVAJALCEV
Naročnik

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača

Javno naročilo

Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk

Ponudnik
Polni naslov
Matična št.
Davčna št.

Izjavljamo, da v predmetnem postopku javnega naročila ne nastopamo s podizvajalci.

Zastopnik
ponudnika
Podpis

IZJAVA PODIZVAJALCA
Naročnik

Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, SI-6215 Divača

Javno naročilo

Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk

Podizvajalec
Polni naslov
Matična št.
Davčna št.

Izjavljamo, da na dan roka za oddajo ponudb:
- nismo v stečajnem postopku;
- noben naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh
letih pred iztekom roka za oddajo ponudb, ni bil družbenik z lastniškim deležem večjim od 25
odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva ali
nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali
postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;
- nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami države naročnika.

Zastopnik
podizvajalca
Podpis
Datum

VZOREC GRADBENE POGODBE
NAROČNIK
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a, 6215 Divača, ID št. za DDV SI48502502, Matična številka
5882974000, ki jo zastopa župan Drago Božac (v nadaljevanju »naročnik«)

in

IZVAJALEC:
___________________________________________________________, matična št.:_________,
ID št. za DDV: __________, ki ga zastopa __________________
(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

GRADBENO POGODBO ZA
izvedbo projekta »Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk«
št. ……….

I. PREDMET POGODBE
1. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame izvedbo gradbenih del za izvedbo projekta
»Ureditev poti Škocjanske jame - Gaberk«.
Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe, priloženega obrazca »PONUDBA« z
dne ……, ki vključuje popise del in po projektu ……., št. ……., datum……, izdelovalca ……………
ter skladno z navodili in zahtevami naročnika.
II. POGODBENA VREDNOST
2. člen
Skupna vrednost pogodbenih del iz 1. člena znaša:
brez DDV
+ DDV 20 %
SKUPAJ z DDV:

EUR
EUR
EUR

z besedo cena z DDV v EUR: ………/100 EUR.
Cene na enoto za pogodbena in presežna dela so fiksne do konca gradnje, tudi pri povečanju
količin del, z upoštevanim davkom po veljavni zakonodaji. Izvajalec in investitor se
sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev tudi v smislu 655. člena Obligacijskega
zakonika.
Za vsa morebitna pisno naročena dodatna in presežna dela s strani investitorja se lahko sklene
aneks k tej pogodbi, skladno z veljavnimi predpisi.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013.
Operacija je sofinancirana tudi s sredstvi evropske teritorialne politike na državni ravni kot
nacionalno sofinanciranje s strani Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in
regionalno politiko.

III. ROKI IN DINAMIKA IZVAJANJA DEL
3. člen
Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti po podpisu pogodbe in uvedbi v
delo. Rok za pričetek del se lahko odloži v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.
Končni rok za izvedbo vseh del je 15.6.2012. Rok za dokončanje del se lahko sorazmerno
podaljša ob nastopu izrednih in utemeljenih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno
predvideti.
V primeru prekoračitve pogodbenega roka po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe
materialno odgovarja investitorju in plača vse stroške nadzora in ostale stroške ter škodo zaradi
prekoračitve pogodbenega roka na investiciji. Pogoj za pričetek del je veljavnost te pogodbe.
IV. NAČINI PLAČILA
4. člen
Plačilo se izvede 30. dan po prejemu pravilno izstavljene fakture. Faktura se lahko izda po
uspešno opravljenem prevzemu objektov.
5. člen
Izvajalec mora svojemu računu obvezno priložiti (račune) svojih podizvajalcev, ki jih je
predhodno potrdil.

Izvajalec s podpisom pogodbe pooblašča naročnika da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje podizvajalcem. Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v
izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih
bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec bo
podizvajalce obvestil, da morajo v 5 dneh od sklenitve pogodbe, naročniku posredovati kopijo
pogodbe, ki mora vsebovati soglasje podizvajalcev, na podlagi katerega naročnik namesto
Izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do Izvajalca. Izvajalec za izvedbo del s strani svojih
podizvajalcev odgovarja kot, da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne
vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih 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 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.
V primeru zamude pri plačilu je naročnik dolžan plačati zakonske zamudne obresti za čas
zamude.
V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
6. člen

Naročnik se zavezuje, da bo:
•

dostavil izvajalcu en izvod navodil za izvedbo pred pričetkom del.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
7. člen
Izvajalec se zaveže, da bo:
•

opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z
veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih
objektih,

•

na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore
cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika,

•

na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo
materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za
ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

•

v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki
veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil investitorju vse potrebne dokaze o
hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih
odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

•

vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja,
ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo
dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

•

upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene
ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v
seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti
gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Ur. list RS št. 88/2005 in 97/2006), ter
so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali
proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali
evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi
tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi ter te listine predložil pooblaščencu,

•

med gradnjo omogočil nemotene dostope do stanovanjskih in ostalih objektov ter
omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,

•

upošteval varstvene predpise (ZVZD, Ur. list RS št. 56/99 in 64/01) pri izvedbi del in
upošteval varnostni načrt gradbišča,

•

imel na gradbišču ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega
soglasja naročnika ali odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora izvajalec
sporočiti naročniku tri dni pred zamenjavo,

•

upošteval veljavne odloke v Občini Divača oziroma vse druge predpise in zakonodajo s
področja ekologije in varstva okolja ter gradnje infrastrukturnih objektov in naprav,

•

poskrbel za izdelavo uradnega zakoličenja objekta (80. člen ZGO) in izdelal PID v skladu
z ZGO ter veljavno zakonodajo, vse spremembe dokumentacije pa redno vpisoval v
gradbeni dnevnik, ki jih sproti podpisujeta in potrjujeta odgovorni nadzornik in
odgovorni projektant,

•

poskrbel za pravočasno izvedbo geodetskih meritev,

•

vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine in zemljišč popravil na lastne stroške,

•

vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s
Pravilnikom o načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu
vodenja dnevnika o izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču.
Podpisati ju morata tekoče odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik investitorja oz.
pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se
vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu,

•

da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v
skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Ur. list RS št. 56/99 in 64/01; skrb in
odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, oziroma njegovi podizvajalci,

•

izdelal varnostni načrt na lastne stroške,

•

pri označevanju projekta upošteval veljavna določila Navodil za uporabo celostne
grafične podobe oziroma postavil gradbiščno tablo po navodilih naročnika. Pri
namestitvi gradbiščne table bo moral izbrani izvajalec dosledno upoštevati tudi
postavitev informacijske table (oglasne deske), ki jo je potrebno postaviti poleg
gradbiščne table na kraj izvajanja projekta pred začetkom izvajanja del, po koncu
projekta pa jo je dolžan zamenjati s stalno spominsko tablo. Poleg velikosti
informacijske table je potrebno upoštevati tudi določeno vsebino napisa, tip, tehnične
in ostale zahteve,

•

upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika,

•

kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika
in njegovega odgovornega nadzornika,

•

v osmih dneh po končanju del dostavil pooblaščencu izjavo o končanju del in vso
potrebno dokumentacijo za tehnični pregled objekta,

•

upošteval predpise o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne gradnje (ZVZD, Ur. list RS
št. 56/99 in 64/01) in prevzel odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih
mestih pri gradnji tudi za svoje podizvajalce,

•

varoval poslovno tajnost investitorja in pooblaščenca ter njunih partnerjev kakor tudi
tajnost vseh gradiv in ostalih informacij,

•

izvajal dela v skladu s poslovno politiko naročnika, ki vključuje tako kakovost kot
odgovornost na področju varovanja okolja ter smernicami investitorja, s katerimi je
seznanjen in upošteval predpisane in ustaljene postopke naročnika pri izvajanju del po
tej pogodbi,

•

vodil ločeno vso predpisano dokumentacijo ter zagotavljal ustrezno revizijsko sled

•

upošteval zahteve v zvezi s hrambo dokumentacije vse do 31. decembra 2020 ter
zagotovljal vpogled v dokumentacijo in jo na zahtevo posredoval naročniku,

•

zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in
prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo
povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb,
izvajal dela v skladu z razpisno dokumentacijo.

•

VII. GARANCIJE
8. člen
Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:
1. Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem
roku,
2. Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti,
9. člen
Garancija za kvalitetno izvedena dela je 2 leti po dokončanju del. V garancijskem roku se
izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale
zaradi nekvalitetne izvedbe.
Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil investitorju bančno
ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca
garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % od vrednosti izvedenih del po tej pogodbi.
To garancijo izvajalec izroči investitorju pred plačilom celotne pogodbene vrednosti z DDV iz 3.
člena te pogodbe, sicer mu naročnik tega zneska ne bo izplačal.
Brez predložitve bančne ali zavarovalniške garancije za odpravo napak v garancijskem roku,
garancijskih listin in atestov materiala primopredaja objekta ne bo opravljena. To garancijo po
izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.
10. člen
Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške
za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali
nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.
11. člen
Izvajalec mora najkasneje v 15 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika,
kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje za dobro izvedbo posla v
zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10 % od pogodbene vrednosti
z DDV iz 3. člena te pogodbe in z veljavnostjo 60 dni od podpisa pogodbe. V primeru
prekoračitve pogodbenega roka je dolžan izvajalec podaljšati veljavnost garancije v skladu z
novim dogovorjenim rokom v dodatku k tej pogodbi.
Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti pod naslednjimi pogoji:
- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

-

če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;
če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud;
če bo dosežena najvišja predvidena pogodbena kazen iz 15. člena te pogodbe.

VIII. PODIZVAJALCI
12. člen
Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo naročnika sproti obveščal o morebitnih
novih podizvajalcih, ki bodo sodelovali pri izpolnitvi njegovih obveznosti po tej pogodbi ali o
zamenjavi priglašenih podizvajalcev.
Neizpolnjevanje obveznosti izvajalca iz prejšnjega odstavka predstavlja hudo kršitev te
pogodbe in je lahko neposreden razlog za razdor pogodbe in unovčenje bančne garancije iz
prejšnjega člena te pogodbe.
Izvajalec tudi v celoti prevzema odgovornost za škodo, ki bi naročniku nastala v primeru
razdora pogodbe zaradi kršitve obveznosti izvajalca iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
13. člen
Zastopnik naročnika: Edo Franetič inž.grad..
Zastopnik izvajalca: …….
Odgovorni vodja del izvajalca: …….
Odgovorni nadzornik: …….
Koordinator varnosti in zdravja na gradbišču: ……
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Edo Franetič višji teferent za investicije, s strani
izvajalca pa ……..
Elektronska
sporočila
si
pogodbene
edo.franetic@divaca.si, in ………

stranke

pošiljajo

na

E-naslov

naročnika:

XI. POGODBENA KAZEN IN PREMIJA
14. člen
Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je dolžan plačati naročniku pogodbeno
kazen v višini 2 % od pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ 20 % od
pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve
gradnje ter povrne morebitna izgubljena sofinancerska sredstva.
Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za
poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 12. člena te pogodbe.
XII. PREVZEM IN OBRAČUN
15. člen
Končni pregled opravljenih del in potrditev obračuna opravi komisija za prevzem in obračun
del, sestavljena iz predstavnikov pogodbenih strank. Komisija mora delo zaključiti v 10 dneh po
končanju del, vendar najkasneje 15.6.2012.
Prevzem se izvede s podpisom prevzemnega zapisnika po uspešno zaključenem pregledu in
odpravljenih vseh napakah.
Šteje se, da je izvajalec pravočasno izvršil pogodbena dela, če je izvedel pogodbena dela v
skladu s to pogodbo ter odpravil vse napake in pomanjkljivosti, ki jih je ob primopredajnem
pregledu ugotovil naročnik. Izvršitev primopredaje tudi ne ovirajo nebistvene še neodpravljene

pomanjkljivosti, za odpravo katerih se v primopredajnem zapisniku
razumen rok za odpravo le-teh.

medsebojno dogovori

Plačilo končne situacije je v 30 dneh po podpisu prevzemnega zapisnika in po predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijskem roku iz 10. člena te pogodbe naročniku.
XII. SKRITE NAPAKE
16. člen
V primeru, da se pozneje v roku dveh oz. desetih let na objektu pokaže skrita napaka, ki jo pri
prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo s pogojem, da o njej obvesti
izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.
Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča
namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, zahteva od izvajalca
odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve
škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.
XIV. SPREMEMBA ALI RAZVELJAVITEV POGODBE
17. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih če:
• izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po podpisu
pogodbe,
• naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih plačil obveznosti za več kot 90 dni.
Ne glede na spremembo pogodbe je naročnik ob nastopu gornjih primerov dolžan plačati
izvajalcu škodo in stroške, ki bi jih s tem v zvezi imel izvajalec.
18. člen
Naročnik ima pravico razveljaviti oz. razdreti pogodbo v primerih če:
•
•
•
•

izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za
več kot 10 dni,
izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu
odgovornega nadzornika,
pride do spremenjenih okoliščin,
iz razloga navedenega v 12. členu te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in
material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in
plačilo za storjeno posredno in neposredno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti
in unovčiti dane garancije. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 %
od pogodbene vrednosti.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Sestavni del te pogodbe je ponudba izvajalca, garancijski dokumenti,
dokumentacija, razpisna dokumentacija in obrazec PONUDBA s popisi del.

projektna

Sestavni deli te pogodbe so tudi pogodbe s podizvajalcev, ki jih naročniku predloži izvajalec.
20. člen

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno,
rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi
prenesejo na njihove pravne naslednike.
21. člen
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.
22. člen
Pogodba stopi v veljavo po podpisu vseh pogodbenih strank in je sestavljena v osmih (8)
izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po štiri (4) izvode.
Kraj …………..., dne …….…...
Št.: ....................................
IZVAJALEC:

NAROČNIK:
Občina Divača

Direktor:
Župan:
Drago Božac

BANČNA GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila):

Garancija št.
V skladu s pogodbo
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem in izvajalcem
za posel
v vrednosti
EUR, je izvajalec obvezan opraviti:
1.
v skupni vrednosti
EUR (z besedo
), v roku
(datum, dni, mesecev) v količini in
kakovosti, opredeljeni v navedeni pogodbi.
Na zahtevo upravičenca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo v
15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca)
plačali
EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) svoje pogodbene obveznosti ni
izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih in na način, opredeljen v zgoraj navedeni
pogodbi. Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti, če izvajalec
tudi delno ne izpolni pogodbenih določb.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca 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 upravičenec kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu
(prodajalcu) podaljša pogodbeni rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih
obveznosti, se lahko izvajalec (prodajalec) in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje
garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po
slovenskem pravu.

Banka
(žig in podpis)

BANČNA GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec (naročnik javnega naročila):

Garancija št.
V skladu s pogodbo
(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med
upravičencem in izvajalcem (prodajalcem)
za posel
v vrednosti
EUR, je izvajalec
dolžan po opravljenem prevzemu v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene
pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in
garancijske izjave.
S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu
vašega prvega pisnega zahtevka ne glede na ugovor izvajalca (prodajalca) plačali znesek
EUR, če boste zatrjevali, da izvajalec (prodajalec) v garancijskem roku ni izpolnil svojih
garancijskih obveznosti v celoti.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo upravičenca za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original Garancije št.
/
.
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) 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 na to, ali je garancija vrnjena.
Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se podaljša pogodbeni
rok ali v primeru, da izvajalec (prodajalec) ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko
izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po
slovenskem pravu.

Banka
(Žig in podpis)

