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obrazec 1 

 

 
 

PONUDBENA 
DOKUMENTACIJA 

 
 

POSTOPEK ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI 
 
 
 

OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL št. NMV4961/2015 dne 11.08.2015 
 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA 
 

 

»Sanacija plazu Kavšak« 
 
 
 
 

Ponudnik nastopa: 
 1. sam 
 2. s skupno ponudbo 
 3. s podizvajalci 
 (način nastopa ponudnik ustrezno obkroži) 
 

 
Naročnik namerava z izbranim izvajalcem skleniti pogodbo pod pogojem, da bo prejel sklep o 
sofinanciranju s strani RS, Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, 
na podlagi Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi poplav med 12. in 
16.9.2014.  
V kolikor naročnik ne pridobi sofinancerskih sredstev, ne bo sklenil pogodbe z izbranim izvajalcem. 

 
 
Datum:                                                 Žig                                     Podpis: 
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obrazec 2 
 

PODATKI O PONUDNIKU 
 

 
PONUDNIK IZPOLNI, V KOLIKOR IMA SEDEŽ V DRUGI DRŽAVI: 
Naš/a pooblaščenec/ka za vročitve dokumentov po ZUP v Republiki Sloveniji je 
g./ga.__________________, stanujoč/a_____________________________(ulica, hišna številka, 
poštna številka in kraj v Republiki Slovenije). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ponudnik: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 

Popoln naziv ponudnika: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslov: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID za DDV:      Pristojni davčni urad: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Številka transakcijskega računa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefon:   Telefax:   E-pošta: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pooblaščena oseba za tolmačenje ponudbe: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zakoniti zastopnik ponudnika: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Podpisnik pogodbe: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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obrazec 2/1 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

S podpisom te izjave kot podizvajalec podajamo nepreklicno soglasje, na podlagi katerega bo 
naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca 
direktno nam, v skladu z določili ZJN-2. 
Prav tako se zavezujemo, da bomo v primeru, da bo ponudnik izbran, z njim sklenili pogodbo, ki 
jo je le-ta dolžan predložiti naročniku. 
 
Podizvajalec: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
Ponudnik: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
Opomba: 
Obrazec 2/1 ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje podizvajalcem. V 
primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca posebej. 

Popoln naziv podizvajalca: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslov: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID za DDV:       Pristojni davčni urad: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Številka transakcijskega računa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefon:   E-pošta:   Telefax:    
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo del: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vrednost del z DDV: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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obrazec 2/2 

 

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI 
 

 
Ponudnik: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
Partner: 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
Opombi: 
Obrazec 2/2 ponudnik predloži le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je potrebno obrazec 
kopirati in ga priložiti za vsakega partnerja posebej. 
 
Poslovodeči ponudnik temu obrazcu obvezno priloži pravni akt, sklenjen med partnerji v skupnem nastopu. iz 
katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila; 

Popoln naziv partnerja: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Naslov: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Matična številka: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ID za DDV:       Pristojni davčni urad: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Številka transakcijskega računa: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Telefon:   E-pošta:   Telefax:    
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Odgovorna oseba za izvedbo del: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dela, ki jih bo partner opravljal: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vrednost del z DDV: 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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- pooblastilo poslovodečemu in odgovorni osebi za podpis ponudbe in pogodbe; 
- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti; 
- izjava izvajalcev, da je imel poslovodeči v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas pravočasno 

in v celoti poravnane vse svoje zapadle obveznosti do njih; 
- izjava izvajalcev, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev 

javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo; 
- izjava izvajalcev, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije; 
- navedba izvajalcev, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. 
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obrazec 3 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU OSNOVNE SPOSOBNOSTI, SPOSOBNOSTI ZA 
OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTIM TER EKONOMSKE IN FINANČNE 

SPOSOBNOSTI 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo   i z j a v l j a m o 

1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 
Kazenskem zakoniku (Ur.l. RS št. 50/12-UPB2; 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); 
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2. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2, 81.a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena 
ZJNPOV; 

3. da na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, 
ali s predpisi države naročnika, nismo imeli zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50,00 EUR ali 
več; 

4. da nismo v postopku prisilne poravnave ali za nas ni bil podan predlog za začetek 
postopka prisilne poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

5. da nismo v stečajnem postopku ali ni bil za nas podan predlog za začetek stečajnega 
postopka in sodišče o tem predlogu še ni odločilo; 

6. da nismo v postopku prisilnega prenehanja, za 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 ali nismo opustili poslovno dejavnost ali nismo v 
katerem koli podobnem položaju. 

7. da ne naš gospodarski subjekt niti naš zakoniti zastopnik ni bil s pravnomočno sodbo v 
katerikoli državi obsojen za postopke v zvezi s poklicnim ravnanjem; da ni storil velike 
strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, kar bi mu lahko naročnik na kakršni 
koli upravičeni podlagi dokazal; 

8. da 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; 

9. da lahko dejavnost, ki je predmet tega javnega naročila, opravljamo na podlagi vpisa v 
Sodni register oziroma na osnovi vpisa pri Davčnem uradu ter da glede na predmet 
javnega naročila izpolnjujemo z zakonom predpisane pogoje in imamo za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, vsa potrebna dovoljenja; 

10. da bomo imeli ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti na voljo zahtevano število 
kadrov, ki izpolnjujejo vse zahtevane pogoje; da smo seznanjeni z zakonodajo s področja 
varstva pri delu, zaposlovanja in delovnih pogojev in da bomo pri izvajanju nalog ravnali 
skladno s to zakonodajo; 

11. da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in 
preprečevanju korupcije (Ur. l. RS št. 69/11); 

12. da bomo, v kolikor bomo izbrani, v roku 8 dni od poziva naročnika posredovali naslednje 
podatke 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; 

13. da sprejemamo vse pogoje in zahteve iz razpisne dokumentacije za to javno naročilo; 
14. da bomo naročniku posredovali vse dokumente in listine, ki bi jih le-ta zahteval na 

vpogled v zvezi z javnih razpisom. 
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S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika, da lahko za namene javnega razpisa pridobi 
podatke iz uradnih evidenc pri pristojnem organu. 
 
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se dokazila o izpolnjevanju pogojev predložijo 
za vsakega posameznega ponudnika oziroma podizvajalca posebej, obrazec izjave se kopira v potrebnem številu. 
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obrazec 3/1.1 
 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 – ZA PRAVNE OSEBE 

 
 

________________________________________ (naziv pooblastitelja) pooblaščam Občino Črna na 

Koroškem, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila male vrednosti 

št. NMV4961/2015, z dne 11.08.2015 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 

evidence. 

 

Podatki o pravni osebi:  

Polno ime podjetja:   

Sedež podjetja:   

Občina sedeža podjetja:   

Številka vpisa v sodni register (št. vložka):   

Matična številka podjetja:   

 

 

 

 

 
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe 

 

        
 
 
 
 
 
Opomba: 
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V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se izjava predloži za vsakega zakonitega 
zastopnika ponudnika, partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se kopira v potrebnem 
številu. 
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obrazec 3/1.2 
 
 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDILA IZ KAZENSKE EVIDENCE 
 – ZA FIZIČNE OSEBE 

 
 

Spodaj podpisani ___________________________ (ime in priimek) pooblaščam Občino Črna na 

Koroškem, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku oddaje naročila male vrednosti 

št. NMV4961/2015, z dne 11.08.2015 od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske 

evidence. 

 

Moji osebni podatki so naslednji: 

EMŠO:   

DATUM ROJSTVA:   

KRAJ ROJSTVA:   

OBČINA ROJSTVA:   

DRŽAVA ROJSTVA:   

NASLOV STALNEGA/ZAČASNEGA BIVALIŠČA: 
 

(ulica in hišna številka):   

(poštna številka in pošta):   

DRŽAVLJANSTVO:   

MOJ PREJŠNJI PRIIMEK SE JE GLASIL:  
 

 

 
Datum: Žig: Podpis pooblaščene osebe 

 

        
Opomba: 
V primeru predložitve skupne ponudbe ali ponudbe s podizvajalci se izjava predloži za vsakega ponudnika, 
partnerja v skupnem nastopu ali podizvajalca posebej. Obrazec se kopira v potrebnem številu. 

 
Opomba:  
V primeru skupne ponudbe mora izjavo priložiti tudi vsak izmed partnerjev skupne ponudbe. 
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obrazec 3/2 

 
 
 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU EKONOMSKE IN FINANČNE SPOSOBNOSTI 
 
 

 
 
Ponudnik: ……………………………………………, ki ga zastopa: …………………………….. 
 
 
Izjavljamo v zvezi z javnim razpisom »Sanacija plazu Kavšak«, objavljenega na Portalu javnih 
naročil z dne 10.8.2015, pod št. objave NMV4961/2015, da: 
na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega nobenega transakcijskega računa, v zadnjih 180 
dneh pred rokom za oddajo ponudb pa nismo imeli nobenega transakcijskega računa 
blokiranega več kot 15 zaporednih dni in smo ekonomsko in finančno sposobni izvesti 
predmetno javno naročilo. 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                      Žig                                               Podpis: 
 
 
 
 

 
 
 
Opomba:  
Temu obrazcu se priloži: 
1.1 Za pravne osebe (gospodarske družbe) -  

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni od 
datuma oddaje ponudbe; 

- potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerega/ih bo razvidno, da v zadnjih šestih 
(6) mesecih račun/i ni/so bil/i blokiran/i. 

 
1.2 Za fizične osebe (samostojni podjetnik, posameznik) 

- potrdilo Agencije RS za javnopravne evidence in storitve S.BON 1, ki ne sme biti starejši od 30 dni od 
datuma oddaje ponudbe, ali bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za leto 2014; 

- potrdilo vseh bank, pri katerih ima odprt transakcijski račun iz katerega/ih bo razvidno, da v zadnjih šestih 
(6) mesecih račun/i ni/so bil/i blokiran/i. 
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obrazec 4 
 
 

DOKAZILA ZA PRIZNANJE TEHNIČNIH IN KADROVSKIH SPOSOBNOSTI 
 
 
1.a) Seznam najpomembnejših referenc ponudnika oz. izvajalcev v skupnem nastopu v 

zadnjih petih (5) letih pred oddajo ponudbe: 
- ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo najmanj dveh (2) referenčnih 

poslov, ki jih je ponudnik izvedel na primerljivih projektih (gradbenih delih v zvezi 
s sanacijo plazov, dela kot so npr.: izvedba pripravljalnih del, zemeljskih del, 
ureditev odvodnjavanja in drenaž, izvedba kamnitih zložb …) v vrednosti najmanj 
90.000,00 EUR brez DDV za posamezno referenco. (obrazec 4/1); 

 
1.b) Pisne izjave naročnikov kot investitorjev del o ponudnikovih referencah iz točke 1.a; 

- priložena morajo biti potrdila naročnikov kot investitorjev za vsak objekt, ki ga 
ponudnik navaja, sicer navedene reference ne bodo priznane. Naročnik kot 
investitor, ki potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja pravna oseba, kar 
pomeni, da navedenega potrdila na more potrditi ponudnik sam sebi (obrazec 
4/2); 

 
2. ponudnik mora razpolagati z zadostno mehanizacijo ter transportnimi sredstvi za izvajanje 
vseh del navedenih v popisu; 

DOKAZILA: 
2a) izjava o razpoložljivosti mehanizacije in transportnih sredstev, ki se bo uporabljala za dela 

iz ponudbe: 
Ponudniki izkažejo izpolnjevanje pogoja z navedbo razpoložljive mehanizacije in transportnih 
sredstev, ki se bodo uporabljala za dela iz ponudbe (obrazec 4/3) 
 
3. ponudnik mora pisno soglašati, da lahko naročniku popraviti očitne računske napake, ki jih 
odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri čemer se količina in cena na enoto ne smeta 
spremeniti, skladno z 78. členom ZJN-2; 

DOKAZILA: 
3a) izjava o popravi očitnih računskih napak (obrazec 4/4) 
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obrazec 4/1 
 
 

REFERENCE PONUDNIKA ZA DELA  
V ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE  

 
 
1. Predmet naročila  

(objekt in vrsta del): 
 
 
Vrednost del (brez DDV): 
 
 
Leto in mesec izvedbe del: 
 
 
Naročnik kot investitor del: 
 
 
Kontaktna oseba naročnika kot 
investitorja in telefonska številka 

 

2. Predmet naročila  
(objekt in vrsta del): 
 
 
Vrednost del (brez DDV): 
 
 
Leto in mesec izvedbe del: 
 
 
Naročnik kot investitor del: 
 
 
Kontaktna oseba naročnika kot 
investitorja in telefonska številka 

 

 
 
 
 
Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
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obrazec 4/2 
 

POTRDILO NAROČNIKA KOT INVESTITORJA 
 
Naročnik kot investitor:……………………………………………………………………….. 
 
izvedbe del na objektu: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
potrjujemo, da smo z izvajalcem: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
sklenili pogodbo za izvedbo (navedite dela), …………………………………………………….………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………,  
 
v vrednosti ……………………………………….EUR (brez DDV), 
 
ki jih je tudi pravočasno, strokovno in kvalitetno izvedel v skladu z določili pogodbe. 
 
Mesec in leto izvedbe del: ………………………………………………………………….. 
 
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je bil(a): …………………………………………….. 
 
Morebitne druge pripombe naročnika kot investitorja: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………… 
 
 
Odgovorna oseba naročnika kot investitorja, pri kateri se lahko dobijo dodatne informacije: 
………………………………… tel. …………………… elektronska pošta …………………………. 
 
 
Kraj in datum:                                   
 
Žig potrjevalca reference:                  
 
Ime in podpis odgovorne osebe potrjevalca reference: 
 
Opomba: 
Naročnik, ki mora biti investitor, potrdi referenčno potrdilo o izvedbi del, je tretja (pravna) oseba, kar pomeni, da 
navedenega potrdila ne more potrditi ponudnik sam sebi oz. izvajalcu v skupnem nastopu. 
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obrazec 4/3 

 

IZJAVA O RAZPOLOŽLJIVOSTI MEHANIZACIJE TER TRANSPORTNIH SREDSTEV, KI 
BO UPORABLJENA NA DELIH IZ PONUDBE 

 

 

 

Ponudnik: ……………………………………………, ki ga zastopa: …………………………….. 
 

 

 

Izjavljamo, 

 

 

 

Da razpolagamo z zadostno mehanizacijo in transportnimi sredstvi (glede na zahtevnost 
objekta), ter da bomo, ne glede na že sklenjene pogodbe, kvalitetno in pravočasno izvedli vsa 
dela, ki so predmet tega javnega naročila. 

 

 

 

 

 

 
V …………………………………. dne ……………………. 

           (žig)     Ponudnik (podpis) …………………………. 
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obrazec 4/4 

 

IZJAVA O POPRAVI OČITNIH RAČUNSKIH NAPAK 

 

Predmet javnega naročila: »Sanacija plazu Kavšak« 

 
Ponudnik: ……………………………………………, ki ga zastopa: …………………………….. 
 

 

 

soglašamo, 

 

da naročnik na osnovi 78. člena ZJN-2 popravi očitne računske napake v ponudbi, ki so 
ugotovljene pri računskem preverjanju ponudb. 

 

 

Ta obrazec je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za »Sanacija plazu Kavšak«, 
objavljen na Portalu javnih naročil pod št. NMV4961/2015 dne 11.08.2015. 

 

 

 
V …………………………………. dne ……………………. 

           (žig)     Ponudnik (podpis) …………………………. 
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obrazec 5 

 
 

PONUDBA št. ………….. 
 

1. Predmet ponudbe: »Sanacija plazu Kavšak« 
 

2. Ponudnik:                    
Naziv – ime podjetja  

Naslov  

ID za DDV  

Matična številka  

ID za DDV  

TRR   

Telefon, faks  

Elektronska pošta  

 
Partner* 

Naziv – ime podjetja  

Naslov  

ID za DDV  

Matična številka  

ID za DDV  

TRR   

Telefon, faks  

Elektronska pošta  

* tabela se izpolni samo v primeru skupne ponudbe 

 
3. Kontaktna oseba za dajanje pojasnil v zvezi s ponudbo: 
Ime in priimek  

Telefon  

Faks  

Elektronska pošta  

 

4. Oseba pooblaščena za podpisovanje pogodbe: 
Ime in priimek  

Telefon  

Faks  

Elektronska pošta  
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5. Ponudbena cena:  
V predračunu navedena dela smo pripravljeni izvesti za: 
 

 
Ponudbena cena (brez DDV) 

 
 

EUR 

 
Popust (……….. %) 

 
 

EUR 

 
Ponudbena cena s popustom (brez DDV) 

 
 

EUR 

 
DDV (22 %) 

 
 

EUR 

 
Ponudbena cena z DDV 
 

 
 

EUR 

 
z besedo: _______________________________________________ in .…/100 EUR 

 
6. Izjavljamo, da: 
- smo proučili razpisno dokumentacijo in sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije; 
- v predloženih dokumentih nismo dajali zavajajočih podatkov in da vse navedbe v ponudbi 

ustrezajo dejanskemu stanju ter da lahko naročnik preveri vse navedbe v ponudbeni 
dokumentaciji;  

- so vsa pomožna, pripravljalna in zaključna dela (tudi čiščenje) ZAJETA v enotnih cenah na 
enoto mere; 

- smo seznanjeni, da se kakršnakoli dodatna fazna dela v postavkah pri obračunu ne 
upoštevajo; 

- nam je poznana narava dela in lokacija, kjer se bodo dela izvajala; 
- so v ceni na enoto mere upoštevani vsi ukrepi za varnost in zdravje pri delu, ureditev 

gradbišča; 
- bodo med izvajanjem del izvedene vse preiskave, pregledi, atesti, ki so po zakonodaji 

potrebni za tovrstno gradnjo; 
- da bo ves gradbeni odpad odpeljan na urejeno odlagališče za gradbene odpadke. 
 
7. Skrajni rok izvedbe del 
Izjavljamo, da smo pripravljeni z deli pričeti takoj po podpisu pogodbe in vsa dela končati do 
20.10.2015. 
 
8. Veljavnost ponudbe 
Ponudba mora biti veljavna najmanj do 30.9.2015. V izjemnih okoliščinah lahko naročnik 
zahteva od ponudnika podaljšanje časa veljavnosti ponudbe za določeno obdobje. 
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9. Garancijski rok 
Garancijski rok za kvaliteto VSEH del mora izvajalec zagotoviti vsaj 3 leta po prevzemu izvršenih 
del (garancijski rok začne teči od datuma izdaje finančnega zavarovanja za odpravo napak in 
pomanjkljivosti v garancijskem roku). 
 
 
 

Datum:                                                  Žig                                   Podpis: 
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obrazec 5/1 
 
 

POPIS DEL 
 
 
Ponudnik temu obrazcu priloži izpolnjen, žigosan in podpisan ponudbeni predračun (popis del), 
ki je sestavni del ponudbe. Spremembe le tega niso dopustne. Ponudnik mora ovrednotiti vse 
postavke popisa. 
Ponudbeni predračun mora ponudnik predložiti tudi v digitalni obliki. 
 
Cene morajo biti izražene v evrih in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, 
kakor tudi davke in morebitne popuste. V primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno delo, 
mora le tega navesti v ponudbenem predračunu in upoštevati v končni skupni ponudbeni ceni. 
Popusti, ki ne bodo navedeni v ponudbenem predračunu in upoštevani v končni skupni 
ponudbeni ceni, se ne bodo upoštevali. Popis del mora biti izpolnjen na originalnih popisih 
naročnika in izražati ceno na enoto za vse postavke popisa. V cenah na enoto mora ponudnik 
zajeti vse pričakovane stroške. Cene za izvedbo razpisanih del morajo biti fiksne za čas trajanja 
pogodbe. Davek na dodano vrednost mora biti prikazan posebej, v skladu z obrazcem ponudbe. 
Če je po presoji naročnika ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, bo naročnik ravnal skladno 
z določili 49. člena ZJN-2. V kolikor bo ugotovljeno, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako 
ponudbo izločil. 
V določenih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in tipi posamezne opreme s čemer so 
natančno opredeljene njene tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomestno opremo 
drugega proizvajalca in tipa pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujene opreme 
enakovredne ali boljše od tistih v popisu. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov 
opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami projektne dokumentacije, 
stroškovno in časovno bremenijo ponudnika. 
 
Navedba opreme v postavkah popisa vključuje tudi: 

- dobavo oziroma transport, 

- montažo vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, 

- nastavitve vključno z morebitnim kalibriranjem, 

- zagon, testiranje in meritve vključno s poročili, 

- šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, 

- projektantski nadzor,  

- navodila za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, 

- vse potrebne certifikate oziroma potrdila, geodetski posnetek, 

- stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v 
času izvajanja del, od začetka del do primopredaje objekta. Zavarovanje mora biti 
izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police dostaviti 
naročniku. 

 
Opis storitev zajetih v ceni: 
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- izvedba po opisu v posameznih postavkah, 

- vsa zavarovanja, podpiranja in odri, 

- vsi transporti, 

- odstranitev zavarovanj in odrov 

- čiščenje, vključno s finalnim čiščenjem objekta. 
 
Izvajalec mora sam zagotoviti in v ponudbeni predračun vključiti tudi stroške gradbiščne 
elektrike in vode. 
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obrazec 6 

 
 

FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO 
IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA 

 
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe - menica 

Ponudnik predloži menično izjavo in menico v vrednosti 3 % od ponudbene vrednosti 
(brez DDV). Veljavnost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe - menica mora biti 
veljavna najmanj do 30.9.2015, z možnostjo podaljšanja na zahtevo naročnika. 
 
Ponudnik mora predložiti:  
a) S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za resnost 

ponudbe – menična izjava - Obrazec 6/1. 
b) Originalno finančno zavarovanje za resnost ponudbe – menica. 

 
 

2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10 % od 

vrednosti ponudbe z DDV) - Ponudniku, ki bo uspel na razpisu, bo naročnik za zavarovanje za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti zadržal znesek vsake mesečno izdane gradbene 
situacije v višini 10% (z DDV) od vrednosti izdane gradbene situacije.   

Po uspešni primopredaji izvršenih del bodo z obojestranskim podpisom prevzemnega zapisnika 
izpolnjeni pogoji za izstavitev končne situacije in predložitev garancije za odpravo 
pomanjkljivosti v garancijski dobi. Po izstavitvi končnega računa in predložitvi garancije za 
odpravo pomanjkljivosti v garancijski dobi bo naročnik plačal vsa zadržana sredstva v višini 10% 
( z DDV) od vsake predhodno že izstavljene mesečne situacije. 

Zadržana sredstva se v primeru neizvršenih del trajno zadržijo. 

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:  
- Izjavo ponudnika, da se strinja z načinom zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v obliki zadržanih sredstev v višini 10 % od vsake izstavljene mesečne 
gradbene situacije (Obrazec 6/2). 

3. Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku (v višini 5 % od 

vrednosti izvedenih del z DDV) - predloži izvajalec v roku 15 koledarskih dneh od datuma 
uspešnega kvalitetnega prevzema pogodbenih del. 
 
Ponudnik mora k ponudbi predložiti: 

a) Izjavo ponudnika, da bo v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil 
finančno zavarovanje za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku - 
Obrazec 6/3. 

b) S strani ponudnika podpisan in žigosan vzorec finančnega zavarovanja za odpravo 
napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku - Obrazec 6/4. 
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obrazec 6/1 

 
VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST PONUDBE  

 
 

MENIČNA IZJAVA 
za zavarovanje za resnost ponudbe 

 

Za zavarovanje resnosti ponudbe za javno naročilo »Sanacija plazu Kavšak«, ki je bilo 
objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. NMV4961/2015 dne 11.08.2015, izročamo 
naročniku OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, eno (1) bianco 
menico, na kateri je pooblaščena oseba za zastopanje:  
 

KRAJ 

ŽIG 
NAROČNIK – ime in priimek pooblaščene osebe 

ter podpis DATUM 

 

S to izjavo pooblaščamo OBČINO ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, ki 
jo zastopa županja Občine Črna na Koroškem, mag. Romana Lesjak, da s klavzulo »brez 
protesta« izpolni to bianco menico v višini 3% od ponudbene vrednosti. Obenem pooblaščamo 
OBČINO ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na Koroškem, da izpolni vse druge dele 
menice, ki niso izpolnjeni, ter uporabi izpolnjeno menico skladno z namenom, zaradi katerega je 
bila izdana (finančno zavarovanje za resnost ponudbe).  
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM menice ne sme trasirati.  
 
OBČINO ČRNA NA KOROŠKEM pooblaščamo, da menico domicilira pri 
………………………………………………………………………… (pooblaščena ustanova), ki vodi naš 
transakcijski račun številka …………………………………………………………………………………………..  
 
OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM lahko predloži menico v izplačilo najkasneje do dne 30.9.2015. 

KRAJ IZDAJATELJ MENICE 

DATUM PRIIMEK IN IME 

ŽIG 

DELOVNO MESTO 

PODPIS 

 
Priloga:  

- 1x bianco menica  
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obrazec 6/2 
 

IZJAVA PONUDNIKA  ZA NAČIN IZVEDBE FINANČEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO 
IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

 
 
 

Ponudnik:                                                                           
………………………………………………………………………… 

 
 
Kraj in datum: 
 
 
 

IZJAVLJAMO 

 

da se strinjamo, v kolikor bomo kot ponudnik izbrani na javnem razpisu kot najugodnejši, s 

finančnim zavarovanjem za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na način, da se z izstavitvijo 

vsake mesečne gradbene situacije zadržijo sredstva v višini 10% (z DDV) od vrednosti izstavljene 

gradbene situacije. 

 
 
                                           

ponudnik 
(žig in podpis) 
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Obrazec 6/3 

 IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI BANČNE GARANCIJE oz. GARANCIJE 
ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM 

ROKU 
 

 
 
 
Ponudnik:                                                                           
………………………………………………………………………… 

 
 
Kraj in datum: 
 
 
 

IZJAVLJAMO 

 
 
da bomo, v kolikor bomo izbrani na javnem razpisu Občine Črna na Koroškem, ki je bil objavljen  na 
Portalu javnih naročil pod št. NMV4961/2015 dne 11.08.2015 in sicer za izbiro najugodnejšega izvajalca 
za »Sanacija plazu Kavšak«, kot najugodnejši ponudnik, predložili nepreklicno in brezpogojno garancijo 
za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini ____________ EUR (5 % od vrednosti 
izvedenih del z DDV), plačljivo na prvi poziv. 
 
 
                                           

ponudnik 
(žig in podpis) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opomba: 
Vzorec – Obrazec 6/3 se priloži prazen in se parafira in žigosa s strani ponudnika.  
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Obrazec 6/4 
 
 

 VZOREC BANČNE GARANCIJE oz. GARANCIJE ZAVAROVALNICE ZA ODPRAVO 
NAPAK IN POMANJKLJIVOSTI V GARANCIJSKEM ROKU 

 
Naziv banke oz. 
zavarovalnice: 

 

Kraj in datum:  

Upravičenec:  

Garancija št.:  

 
V skladu s pogodbo _______________________________ (naziv pogodbe, št. pogodbe, datum) 
sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) _____________________ in 
____________________________________________________ (naziv izvajalca) za izvedbo 
»_________________________________________________« v vrednosti ____________ EUR, je 
izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene 
pomanjkljivosti oziroma servisirati opremo in dobavljati brezplačno nadomestne dele, 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 in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek __________ EUR, 
če izvajalec v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, 
ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki oz. zavarovalnici in mora vsebovati: 
1. originalno pismo za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje in 
3. original Garancije št. ……./…….  
 
Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek. 
Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi, vendar 
pa najkasneje do …………… Po poteku 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 izvajalcu podaljša pogodbeni 
rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije 
oziroma izvajalec in banka oz. zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 
Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko oz. zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Slovenj Gradcu. 
 

Banka oz. zavarovalnica 
(žig in podpis) 

 
 
Opomba: 
Vzorec – Obrazec 6/4 se priloži prazen in se parafira in žigosa.  
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obrazec 7 

 
 

VZOREC POGODBE 
 
 

POGODBA št. 430-0005/2015 
»Sanacija plazu Kavšak« 

 
I. POGODBENE STRANKE 
 
NAROČNIK: OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM, Center 101, 2393 Črna na 

Koroškem, ki jo zastopa  
županja mag.  Romana Lesjak 
matična številka: 5883679 
ID za DDV: SI44743548 

 
in 
 
IZVAJALEC: ……………………………………………………………, ki ga zastopa direktor 

………………………………, 
matična številka: …………………….,  
ID za DDV: SI …………………….., 
TRR: ………………………………..… 

 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

1. člen 
 
Naročnik odda, izvajalec pa sprejme v izvajanje dela razpisanega javnega naročila za projekt 
»Sanacija plazu Kavšak«. Izvajalec bo pogodbena dela izvedel po načelu »na enoto mere«.  
 
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po postopku oddaje naročila male vrednosti na 
podlagi javnega razpisa, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil št. NMV4961/2015 z dne 
11.08.2015, ki ga je naročnik izvedel skladno z Zakonom o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 12/13-
UPB5 in 19/14, v nadaljevanju ZJN-2). 
 

Projekt se delno sofinancira s strani Republike Slovenije, Ministrstva za okolje in prostor, 
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana, na podlagi Programa odprave posledic neposredne škode na 
stvareh zaradi poplav med 12. in 16.9.2014. 
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III. OBSEG POGODBENIH DEL 
 

2. člen 
 
Pogodbena dela obsegajo izvedbo »Sanacija plazu Kavšak«, po ponudbi izvajalca št. ………… z 
dne ………………….. . Razpisna dokumentacija in ponudba izvajalca sta sestavna dela te pogodbe. 
 
Naročnik s podpisom te pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki 
bodo spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni 
pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 
 
Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu: 

- s projektno dokumentacijo:  

 Plaz Kavšak, geološko poročilo s predlogom sanacije, št. projekta GM – 10/2015, 
Mozirje, januar 2015, ki ga je izdelalo podjetje BLAN d.o.o., Aškerčeva ulica 50, 3330 
Mozirje;  

- s ponudbo izvajalca št.: ......., z dne ............ (zajet ponudbeni predračun), 

- z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, 

- s predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne 
objekte. 

 
IV. CENA 
 

3. člen 
 
Vrednost pogodbenih del v skupnem znesku znaša: 

 
 
 
 

 
 

(z besedo): ………………………………………………….. evrov …../100. 
V skupnem znesku izražena cena je nespremenljiva. Cena vključuje delo in vgrajen material za 
ves pogodbeni obseg del. Cene na enoto mere so fiksne. 
 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe 
izvajalca, skladno z razpisno dokumentacijo. 
 
 
 
 
 

Vrednost brez DDV: ………….. € 
popust ………….. € 
Vrednost z upoštevanim popustom ………….. € 

DDV (22%) ..………… € 
SKUPAJ z DDV: ………….. € 
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V. OBRAČUN IN NAČIN PLAČILA 
 

4. člen 
 
Izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami do višine 90% vrednosti 
pogodbenih del, 10% po predaji objekta in predanem finančnem zavarovanju za odpravo napak 
in pomanjkljivosti v garancijskem roku. 
 

5. člen 
 
Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti 
pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.  
 
Izvajalec bo posamezno situacijo, ki se glasi na naročnika dostavil v obliki E-računa zastopniku 
naročnika do 5. v mesecu za pretekli mesec, ta pa je dolžan, da najkasneje v roku 8 dni od 
prejema potrdi prejeto situacijo. Če ima zastopnik naročnika pripombe na prejeto situacijo, je 
dolžan v navedenem roku potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje 
situacije sprejeti končno odločitev o tem, ali se sporni del prizna ali zavrne. 
Ponudnik mora svojemu E-računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oz. situacije svojih 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.  

Naročnik bo skladno z 71. členom ZJN-2, podizvajalcem sam neposredno izvedel plačila. 

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak podizvajalec v ponudbi poda soglasje, na podlagi 
katerega investitor namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca. 
 
Plačilo se bo izvajalo po situacijah, v 30 dneh v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna 2014 
in 2015 po uradnem prejemu in potrditvi s strani nadzora naročnika v skladu z Načrtom 
razvojnih programov 2015-2018. 
 
 

6. člen 
 
Izvajalec sme posamezna razpisana dela oddati v izvajanje podizvajalcem, le tem pa nadaljnja 
oddaja del ni dopustna. Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del 
vključujoč dela, ki jih je oddal v izvajanje podizvajalcem.   
 
Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci: 
 
1. ……………………………………………………., matična številka: ……………., ID za DDV: SI…………………, 
TRR: ……………………………….. 
Za izvajalca bo posamezni podizvajalec opravil naslednja dela: 

- ………………………….  v vrednosti ……………….. EUR z DDV. 
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2. …………………………………………………….., matična številka: …………….., ID za DDV: SI…………………., 
TRR: ……………………………….. 
Za izvajalca bo posamezni podizvajalec opravil naslednja dela: 

- ………………………….  v vrednosti ………………… EUR z DDV. 

 
3. ………………………………………………………, matična številka: ……………….., ID za DDV: SI………………….., 
TRR: ……………………………….. 
Za izvajalca bo posamezni podizvajalec opravil naslednja dela: 

- …………………………  v vrednosti ………………….. EUR z DDV. 

 
Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in 
da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja 
naročnika in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne 
dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, ki ji mora priložiti naslednjo 
dokumentacijo in naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor 
zamenjuje podizvajalca); 

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

- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu ter 
- vso dokumentacijo, ki se jo zahteva v razpisni dokumentaciji za podizvajalce. 

 
Za vsako tovrstno spremembo je potrebno skleniti aneks k tej pogodbi. Če naročnik ugotovi, da 
dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to 
pogodbo, ima pravico odstopiti od te pogodbe. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu oz. situaciji obvezno priložil predhodno potrjene 
račune oz. situacije svojih podizvajalcev in v skladu z določili ZJN-2 pooblašča naročnika, da 
neposredno plačuje podizvajalcem. 
 
Naročnik mora o predlogu izvajalčeve spremembe podizvajalca odločiti v desetih dneh od 
prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbene stranke uredijo z dodatkom k tej 
pogodbi. Vsi navedeni podizvajalci v tem členu so v ponudbi podali soglasje, na podlagi 
katerega naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega 
izvajalca. 
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VI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

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

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

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

je nična. 
 
 
VII. ROK 
 

8. člen 
 
Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najkasneje v roku 5 delovnih dni po podpisu pogodbe. 
Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti v roku 3 delovnih dni po uvedbi v 
delo, in jih končati v roku 30 delovnih dni od obojestranskega podpisa pogodbe. 
 
To pomeni, da bo do tega roka opravljena primopredaja objekta v skladu s 15. členom te 
pogodbe. 
 
Ob podpisu te pogodbe bo izvajalec izročil naročniku tudi bančno garancijo oz. garancijo 
zavarovalnice ter izdelal podroben terminski plan, ki ga naročnik potrdi. V kolikor izvajalec 
navedenega ne predloži naročniku, bo le-ta odstopil od pogodbe in unovčil finančno 
zavarovanje za resnost ponudbe.  
Izvajalec mora naročniku podajati 7-dnevna poročila o napredovanju del in izpolnjevanju 
terminskega plana. 
 
Pogodbeni rok začne teči po uvedbi izvajalca v delo. V primeru prekoračitve pogodbenega roka 
je stranka, ki je povzročila prekoračitev, dolžna nositi vse stroške, ki nastanejo zaradi zamude. 
Roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), ki jo definirajo 
zakonska določila, spremenjene roke pa mora potrditi naročnik.  
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VIII. ODGOVORNI PREDSTAVNIKI  POGODBENIH STRANK 
 

9. člen 
 
Odgovorni pooblaščeni predstavnik in skrbnik pogodbe naročnika po tej pogodbi je: 
…………………………………………………………………………………………………. 
Strokovni nadzor po tej pogodbi izvaja:………………………………………………….. 
 
Odgovorni predstavnik izvajalca in njegov skrbnik po tej pogodbi je: …………………………. 
Izvajalčev odgovorni vodja gradnje je: ……………………………. 
 
 
IX. POGODBENA KAZEN 
 

10. člen 
 
Za prekoračitev roka izvedbe po krivdi izvajalca, bo naročnik zaračunal izvajalcu pogodbeno 
kazen v višini 1‰ (en promil) od celotne vrednosti realiziranih pogodbenih del z DDV za vsak 
koledarski dan prekoračitve roka. Pogodbena kazen ne sme presegati 5% od vrednosti 
realiziranih pogodbenih del z DDV. Pogodbena kazen se obračunava s končno obračunsko 
situacijo. 
Vrednost pogodbenih del, v smislu predhodnega odstavka, se ugotavlja na podlagi končne 
situacije. 
 
V primeru, da nastopijo razlogi za nastanek zamude s strani naročnika ali višje sile, je izvajalec 
dolžan naročniku takoj v pisni obliki sporočiti nove okoliščine in predlagati podaljšanje roka 
izvedbe. 
Če rok izvedbe ni bil sporazumno pisno podaljšan, se šteje, da je bil prekoračen po krivdi 
izvajalca. 
Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom 
škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih 
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljene pogodbene kazni. Izvajalec odgovarja za 
vso gmotno škodo, ki je, ali ki bi nastala zaradi izvajanja pogodbenih del ter na objektih, delih, 
materialu, napravah in orodjih. Izvajalec jamči naročniku, da glede navedenih pravic ter 
obveznosti ali zaradi njegovega uveljavljanja zahtevkov, naročnik ne bo utrpel nobene škode in 
nobenega sodnega postopka, izvajalec pa se zavezuje povrniti naročniku vso škodo, pa tudi vse 
stroške, ki bi jih imel naročnik iz tega naslova. Če naročnik meni, da uresničevanje pravic in 
obveznosti s strani izvajalca ni dovolj skrbno ali uspešno, lahko prične naročnik kadarkoli sam 
oz. samostojno uresničevati zgoraj navedene pravice in obveznosti. Ne glede na vse zgoraj 
navedeno je izvajalec dolžan o obstoju ali nastopu kakršnihkoli dejstev, ki bi lahko bili podlaga 
zahtevkom iz tega člena, obveščati naročnika, pri čemer sta stranki soglasni, da takšno obvestilo 
ali informacija za naročnika ne ustvarja nobenih pravnih posledic. 
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V kolikor naročnik ugotovi, da dela ne potekajo skladno s pogodbenimi določili in zato izvajalec 
pogodbene obveznosti ne more dokončati v pogodbenem oziroma sporazumno podaljšanem 
roku ter dogovorjeni kvaliteti, bo lahko naročnik dokončanje del oddal drugemu na račun 
izvajalca. 
 
 
X.  GARANCIJSKA DOBA ZA KAKOVOST DEL IN MATERIALOV 
 

11. člen 
 
Izvajalec garantira za: 
- izvršena gradbena in obrtniška dela minimalno 3 (tri) leta, pri čemer začne garancijski rok teči 
od datuma izdaje finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem 
roku. 
 
Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 
 
Garancijske liste proizvajalca vgrajene opreme in materialov preda izvajalec naročniku na 
kvalitetnem prevzemu del. 
 
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje na 
osnovi izvajalčevih predloženih navodil za obratovanje in vzdrževanje zgrajenega objekta. Za 
zamenjane dele vgrajene opreme v garancijski dobi, velja nova garancijska doba od dneva 
zamenjave. 
 
Izvajalec je dolžan v garancijski dobi sproti odpraviti vse pomanjkljivosti, ki se pojavljajo na 
izvršenih delih in vgrajenem materialu in opremi po predhodnem pisnem obvestilu naročnika in 
v roku, ki ga skupno določijo skrbnik pogodbe naročnika in odgovorni vodja gradnje. 
 
Če izvajalec v določenem roku iz predhodnega odstavka ne odpravi pomanjkljivosti, bo naročnik 
te pomanjkljivosti odpravil z drugim izvajalcem po predhodnem pisnem obvestilu in na stroške 
izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru bo naročnik unovčil instrument finančnega zavarovanja 
za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. Po poteku veljavnosti finančnega 
zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku bo naročnik ugotovljene 
pomanjkljivosti odpravil z drugim izvajalcem po predhodnem pisnem obvestilu in na stroške 
izvajalca iz te pogodbe. 
 
 
XI. PREVZEM DEL 
 

12. člen 
 
Kvalitetni in količinski prevzem pogodbenih del opravijo zastopniki naročnika in izvajalca z 
zapisnikom v roku 10 dni po zaključku gradnje. 
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Če izvajalec ne odpravi v primernem sporazumno dogovorjenem roku pomanjkljivosti, ki so bile 
ugotovljene pri kvalitetnem pregledu, lahko odstopi naročnik odpravo pomanjkljivosti drugemu 
izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe. Po obvestilu izvajalca, da so odpravljene 
pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o kvalitetnem pregledu, je naročnik dolžen v roku 10 
dni pisno prevzeti izvršena dela. 
 
 
XII. POSEBNI POGOJI ZA IZVAJANJE 
 

13. člen 
 
Osnove za izvajanje del so: 
a) ponudbeni predračun oziroma veljavni cenik, ki so priloga tej pogodbi, 
b)  projektna dokumentacija, navedena v 2. členu te pogodbe; 
c) v primeru nejasnosti pisna tolmačenja nadzora iz 9. člena te pogodbe,  
č)  stanje objekta ob sklenitvi pogodbe, s katerim se je izvajalec pred oddajo ponudbe  
 seznanil, 
d) zakoni in predpisi s področja graditve objektov, varstva pri delu in varstva pred požarom, 

tehnični predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje pogodbenih del, 
e) Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/08), 
f) razpisna ter ponudbena dokumentacija,  
g) ta podpisana pogodba. 
 

14. člen 
 
Pogodbena dela zajemajo dela, ki so navedena v 1. in 2. členu te pogodbe, ter vsa dela, ki jih je 
treba opraviti za funkcionalno usposobitev dela objekta ali instalacij, ne glede na to, ali so vsa za 
to potrebna dela v ponudbenem predračunu izrecno navedena. 
 

15. člen 
 
V pogodbeni vrednosti so zajeta tudi vsa pripravljalna, pomožna, spremljajoča in transportna 
dela, uporaba vseh za izvajanje del potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z dvigali, 
pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno. 
 

16. člen 
 
Dokumentacijo predloži izvajalec naročniku na kvalitetnem pregledu objekta, instrument 
finančnega zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku pa v 15 
koledarskih dneh od datuma uspešnega kvalitetnega prevzema pogodbenih del. Predložitev 
izvajalčeve dokumentacije iz tega člena te pogodbe je pogoj za uspešen končni finančni obračun 
izvedenih del. 
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Pogodbena dela prav tako zajemajo vse potrebne demontaže, ponovne montaže ter izdelavo 
izvrtin, prebojev, žlebov in utorov, potrebnih za izvedbo pogodbenih del. 
 

17. člen 
 
Izvajalec se obveže: 
 - da bo pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo,  
         veljavnimi predpisi in pravili stroke (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji,  
         tehničnimi navodili, priporočili in normativi) ter tehničnimi zahtevami javnega razpisa,  
         v katerem je bil izbran in v skladu z navodili strokovnega nadzora in projektanta tako,  
         da ne bo ovir za izvedbo kvalitetnega pregleda in prevzema del. V kolikor se tekom  
         izvajanja del ugotovi, da artikel, ki je bil ponujen, ne ustreza tehničnim zahtevam  
         iz javnega razpisa, se izvajalec zavezuje artikel zamenjati s takim, ki tehničnim  
         zahtevam ustreza, brez dodatnih finančnih zahtev nasproti naročniku in brez zahtevkov  
         za podaljšanje roka izvedbe del; 
 - da bo v 15. koledarskih dneh po uspešno opravljenem kvalitetnem prevzemu gotove  
         gradnje izročil naročniku instrument finančnega zavarovanja, unovčljiv na prvi pisni  
         poziv, v višini 5 % od vrednosti izvedenih del z DDV, kot jamstvo za odpravo  
         napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku. Finančno zavarovanje mora imeti  
         rok veljavnosti 3 (tri) leta, rok veljavnosti začne teči od dneva izdaje finančnega 
         zavarovanja za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku; 
 - da bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in  
         pomožnih prostorov in tudi vse morebitne s tem povezane težavne okoliščine; 
 - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe  
        varstva pri delu in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov. Za morebitne  
        opustitve zgornjih ukrepov prevzame izvajalec popolno odgovornost; 
 - da bo za predpisane vgrajene materiale in za izvedena dela predložil naročniku v  
         potrditev še pred dobavo teh materialov ustrezne certifikate, garancijske liste in  
         predpisane preizkuse (dokumenti morajo biti predloženi v slovenskem jeziku, v  
         nasprotnem primeru mora za predložene certifikate priložiti tudi slovenski prevod, sicer  
         jih naročnik ne bo upošteval); 
 - da bo na zahtevo naročnika pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročil posebne  
         preiskave. Stroške takih preiskav bo plačal izvajalec, če bo dokazan sum o  
         neustreznosti materiala ali izvedenih del, sicer pa naročnik; 
 - da bo sproti in pravočasno koordiniral gradnjo z deli podizvajalcev. Izvajalec po tej  
         pogodbi nosi vse škodne stroške na objektu, ki bi se lahko pojavili kot posledica  
         nekoordiniranega dela s podizvajalci; 
 - v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih  
         delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ločeno po vrstah gradbenih  
         odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od  
         drugih odpadkov. Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje  
         gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v  
         zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik  
         pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu le-teh, pri čemer mora  
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         izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s  
         predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki; Izvajalec se obveže, da bo v sklopu te  
         pogodbene vrednosti pokril tudi vse morebitne stroške, povezane z upoštevanjem in  
         ravnanjem skladno z Uredbo o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali  
         odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah  
         odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 60/06); 
 - da bo na svoje stroške zavaroval delovišče v skladu s predpisi o varstvu pri delu v  
         gradbeništvu, skleniti zavarovanje za morebitno nastalo škodo na objektu in izvedenih  
         delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v  
         zvezi z opravljanjem dejavnosti izvajalca. Kopijo zavarovalne police mora izvajalec 
         izročiti naročniku pred začetkom del na gradbišču; 
 - da bo opravil čiščenje objekta in sicer v procesu izvajanja del in pred kvalitetnim  
           pregledom in kvalitetnim prevzemom objekta, vključno z odvozom odpadnega  
           materiala, upoštevaje predpise, ki urejajo ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri  
           gradbenih delih; 
 - izvajalec mora najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredovati tehnično  
           dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni proizvodi izpolnjujejo  
           naročnikove zahteve. 
 
 
XIV. ODSTOP OD POGODBE 
 

18. člen 
 

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primeru: 
- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih 

obveznosti; 
- če izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne 

prične z deli; 
- če izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega podrobnega plana 

napredovanja del več kot 30 dni, oziroma, če ne dosega pogodbeno dogovorjene 
kvalitete in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi 
naročnik; 

Naročnik ima pravico začeti ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe v primeru: 
- da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, kot je predviden v tej 

pogodbi. 
 
Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru: 

- če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti. 
 
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal 
naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 8 delovnih 
dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo 
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pisno z izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi 
česa se pogodba prekinja. 
 
Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in 
škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi 
izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del. Če 
stranki sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala 
z razdrtjem pogodbe. 
 
 

XV. UKINITEV GRADBIŠČA 
 

19. člen 
 
Izvajalec je na svoje stroške takoj po zaključku gradnje dolžan: 

- umakniti z gradbišča delavce, odstraniti preostali material, opremo in delovna sredstva, 
kakor tudi začasne objekte, ki jih je postavil; 

- v celoti fino očistiti novozgrajeni objekt; 
- urediti okolico in ceste, ki jih je uporabljal med gradnjo; 
- vzpostaviti v prvotno stanje komunalne naprave, ki jih je med gradnjo uporabljal. 

 
 
XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 

20. člen 
 
Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitna nesoglasja in spore reševale prvenstveno 
sporazumno. Če jim to ne bi uspelo, bo o sporih odločilo stvarno pristojno sodišče v Slovenj 
Gradcu. 
 

21. člen 
 
Pogodba je veljavna z dnem podpisa obeh pogodbenih strani. Ta pogodba je sestavljena v štirih 
(4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda podpisane 
pogodbe. 
 
Izvajalec:          Naročnik:    
Direktor:        Občina Črna na Koroškem  
……………………………              Županja mag. Romana Lesjak 
  
Datum podpisa: ……………..      Datum podpisa: ...............  
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Datum dostave finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: 
 
_______________________________ 
Opomba: 
Ponudnik mora vzorec pogodbe izpolniti, parafirati vsako stran pogodbe ter jo na zadnji strani podpisati in žigosati. 

 

 
 
 

obrazec 8 

 
 

OBRAZEC PRIJAVE 
 
 
Obrazec na naslednji stani je treba izpolniti s tiskanimi črkami in nalepiti na ovojnico, v kateri je 
ponudba. 
 
Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za 
založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 



 

 

PONUDNIK: 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
 
 
Ponudbo prevzel: 
(vpiše glavna pisarna-vložišče) 
 
Datum in čas prejema kuverte: 
(vpiše glavna pisarna-vložišče) 
 
 
 
 

NE ODPIRAJ-PONUDBA!   
 
                    

               OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM 
               Center 101  
               2393 Črna na Koroškem 
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