Naročnik:

Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

Številka: 3710-9/2017-3
Datum: 10. 1. 2017
Predmet javnega naročila:

Modernizacija občinskih cest v letu 2018

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v
nadaljevanju ZJN-3).

1. Povabilo k oddaji ponudbe.
2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe.
3. Ponudba.
4. Vzorec pogodbe.
5. Popisi del.

Občina Majšperk
županja
dr. Darinka FAKIN l.r.
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OBR-1
Naročnik:

Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

Številka:
Datum:

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil je bilo dne 10. 1. 2018, pod številko JN000118/2018-W01
objavljeno javno naročilo male vrednosti na podlagi 47. člena ZJN-3 za izvedbo
»Modernizacija občinskih cest v letu 2018«.
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Matic ŠINKOVEC
E-pošta: : matic.sinkovec@majsperk.si
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 25. 1. 2017 do 12.00.
Javno odpiranje ponudb bo dne 25. 1. 2017 ob 13.00 v prostorih naročnika na naslovu
Majšperk 39, 2322 Majšperk.

Predstojnik naročnika

ŽUPANJA, dr. Darinka Fakin l.r.
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OBR-2
Naročnik:

Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

Številka:
Datum:

NAVODILA PONUDNIKOM ZA
IZDELAVO PONUDBE

1. člen
Naročnik – Občina Majšperk, je v skladu z ZJN-3, na Portalu javnih naročil dne 10. 1.
2018, pod številko JN000118/2018-W01 objavila obvestilo o javnem naročilu male
vrednosti. Predmet javnega naročila je »Modernizacija občinskih cest v letu 2018«.
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsak gospodarski subjekt, ki je pravna
ali fizična oseba, registrirana za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
2. člen
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
3. člen
Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
 Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3 oz. OBR-3a);






Izjavo ponudnika o izpolnjevanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila (OBR-4);
Izjavo podizvajalca o izpolnjevanju osnovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila
(OBR-4a; samo v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci);
Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5);
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Izjava za pridobitev osebnih podatkov podizvajalca iz uradnih evidenc (OBR-5a;
samo v primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci);



Potrdilo o referencah (OBR-6);



Vzorec menične izjave za resnost ponudbe (OBR-7);



Vzorec menične izjave za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-7a);



Vzorec finančne garancije (OBR-7b);



Predračun (OBR-8);



Parafiran vzorec pogodbe (OBR-9).
4. člen

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala
javnih naročil.
Kontaktna oseba bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v
roku iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Naročnik bo v primeru skupne ponudbe vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla
navedenem v skupni ponudbi.
Sestanka s ponudniki ne bo.
5. člen
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo najkasneje
šest dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo
posredovana do tega roka.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo.
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest
dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne
dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi
podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S
premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
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6. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk
Na kuverti mora biti vidna oznaka “NE ODPIRAJ – PONUDBA” in številka objave javnega
razpisa na Portalu javnih naročil, z navedbo predmeta naročila (»Modernizacija občinskih
cest v letu 2018«).
Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem
naročilu in bodo pravilno označene.
7. člen
Ponudnik mora ponuditi vsa dela po popisu del.
8. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
A. Osnovna sposobnost:
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. Člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1),
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- 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),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a 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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Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4, OBR 4a) in izjava za pridobitev
osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-5, OBR-5a).
2. Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu
z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski
subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka če vrednost teh neplačanih
zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več in tudi, če
na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih
odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje
ponudbe ali prijave.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4, OBR-4a)
3. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav ni izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi
referencami oz. mu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice
ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4, OBR-4a)
4. Se nad ponudnikom ni začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja
po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek
likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje
upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene,
ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal
položaj z enakimi pravnimi posledicami.
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora vse pogoje iz poglavja »Osnovna
sposobnost« izpolnjevati tudi podizvajalec, sicer bo naročnik zahteval zamenjavo
takšnega podizvajalca.
B. Kadrovsko tehnična sposobnost
5. Da je ponudnik v zadnjih petih letih samostojno ali v skupni ponudbi uspešno obnovil
ali zgradil vsaj en javni objekt nizkih gradenj (cesta, vodovod, kanalizacija) v vrednosti
najmanj 250.000,00 EUR z DDV. Potrdilo ponudniku izda naročnik del (javno pravni
subjekt).
Dokazilo: potrdilo o referencah (OBR-6).
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Naročnik bo priznal sposobnost vsem gospodarskim subjektom - ponudnikom, ki
bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 8. člena in predložili ustrezna dokazila oz.
izjave.
9. člen
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila iz 8.
člena so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini
originala. Ponudniki smejo sposobnost dokazovati z ESPD obrazcem v kolikor vsebuje
navedbe o vseh zahtevanih dokazilih. ESPD obrazec ne sme biti starejši od devetdeset
dni, šteto od dneva oddaje ponudbe.
10. člen
Ponudnik mora navesti vrednost ponudbe v evrih.
Končna cena mora vsebovati vse stroške (prevozne, špediterske, material, montaža,
stroške dela, izvajalčeve opreme, stroške zavarovanja ter vse ostale stroške, ki so
potrebni za izvedbo razpisanih del, vključujoč vse splošne rizike, odgovornosti in
obveznosti navedene v pogodbi) popuste in rabate. Ponudnik mora DDV posebej
prikazati.
Navesti mora tudi končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da dobljene vrednosti
sešteje in jih posebej prikaže v predračunu.
Za izbor najugodnejšega ponudnika
ponudbenega predračuna.

bo

uporabljeno

merilo:

najnižja

cena

Dela se obračunajo po enoti mere. Podlaga za obračun je objavljen popis del. Vsa
dodatna dela ali več del se obračunajo v skladu z veljavno zakonodajo.
11. člen
Izbrani ponudnik mora s ponudbo predložiti menico z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 1.000,00 EUR – obrazec 7 (VZOREC MENIČNE IZJAVE).
Izbrani ponudnik mora v roku 30 dni od podpisa pogodbe naročniku predložiti menico z
menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne
pogodbene vrednosti (skupaj z DDV) – obrazec 7a (VZOREC MENIČNE IZJAVE).
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Izbrani ponudnik mora najkasneje v 30. dneh od dneva dokončanja in prevzema del
izročiti naročniku finančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5%
končne obračunske vrednosti (skupaj z DDV), ki bo vsebinsko skladna z obrazcem 7b
(GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU).
12. člen
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
13. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino
gospodarskih subjektov v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa
neomejeno solidarno do naročnika.
Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila. Finančno zavarovanje
lahko predloži vsak izmed ponudnikov v skupni ponudbi. Ne glede na to tudi drugi
soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih
subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 8. člena A. in B. (pogoji navedeni od 1. do 5. točke), ugotavljal za
vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske
subjekte skupaj.
14. člen
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo
pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake
morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Popisi del morajo biti izpolnjeni v vseh postavkah na predpisanih objavljenih obrazcih in
obvezno predloženi v fizični in elektronski obliki. V primeru neskladja med fizično in
elektronsko obliko se upošteva fizična oblika.
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Za vse elemente projektantskega popisa del, ki so navedeni z nazivi artiklov točno
določenih dobaviteljev se smatra, da morajo biti dobavljeni z enakimi ali boljšimi
tehničnimi karakteristikami. Navedba točno določenih dobaviteljev je le kot primer.
15. člen
Ponudba mora veljati do vključno 30. 4. 2018.
Skrajni rok dokončanja izvedbe javnega naročila je 30. 6. 2017.
16. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani parafirati in žigosati.
17. člen
Naročnik bo pred sklenitvijo pogodbe o oddaji naročila, preveril obstoj in vsebino
podatkov iz izbrane ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe v kolikor se bodo
pojavili dvomi o resničnosti izjav.
18. člen
Če je v zakonu in v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila
izdaja soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to
soglasje.
19. člen
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617; v nadaljnjem besedilu: ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki
ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji
lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za
predrevizijski postopek navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali
razpisno dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.500,00 eurov na TRR pri Ministrstvu
za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom
ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-_____________.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko prijavitelj vloži zahtevo za
predrevizijski postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem
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naročilu.
Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo
zahtevka za predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor
za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti
priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za
revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim
potrdilom.

Predstojnik naročnika

ŽUPANJA, dr. Darinka Fakin l.r.
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PONUDBENA DOKUMENTACIJA
OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE

OBR-3
Ponudnik:
__________________________________
__________________________________
Naročnik:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

P O N U D B A, št. _____________
Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko
JN000118/2018-W01, predmet »Modernizacija občinskih cest v letu 2018« z dne 10. 1. 2018, se
prijavljamo na vaše povabilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z navodili
za izdelavo ponudbe.

Podatki o gospodarskem subjektu:
Firma oz. ime

Zakoniti zastopnik (če jih je več, se navede vse zakonite zastopnike)

Davčna številka

Številka transakcijskega računa

Matična številka

13

Naslov

Številka telefona

Številka telefaksa

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje

Odgovorna oseba za podpis pogodbe

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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Vodilni partner v skupni ponudbi
(v primeru skupne ponudbe):
OBR-3a
______________________________

______________________________

Naročnik:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

P O N U D B A, št. ___________________
Na podlagi javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 10. 1. 2018, pod
številko JN000118/2018-W01, predmet »Modernizacija občinskih cest v letu 2018« se
prijavljamo na vaše javno naročilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z
navodili za izdelavo ponudbe.
Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi
Firma oziroma ime

Zakoniti zastopnik

Davčna številka
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Številka transakcijskega računa

Matična številka

Naslov

Številka telefona

Številka telefaxa

E-pošta za obveščanje ponudnika

Kontaktna oseba ponudnika

Odgovorna oseba za podpis pogodbe
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Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi:
Polni naziv

Področje dela

% udeležbe

Vodilni partner v
skupni ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
100 %

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR-4
Ponudnik:
_________________________________
__________________________________
Naročnik:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM POGOJEV IZ RAZPISNE
DOKUMETACIJE

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nam, kot gospodarskemu subjektu oz. osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. Člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. 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),
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- 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),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
2. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ1.

1

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka če vrednost teh neplačanih zapadlih
obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več in tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni
imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do
dne oddaje ponudbe ali prijave
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3. Da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:




da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.

Izjavljamo, da se strinjamo z vsemi pogoji iz Navodil ponudnikom o izdelavi ponudbe.
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje izpolnjevanja
pogojev iz 1., 2. in 3. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, v kolikor se bo pojavil sum o resničnosti izjav. Informacije, ki jih
morajo pridobiti naročniki, se morajo nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, odločanje ali nadzor nad ponudnikom.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Modernizacija
občinskih cest v letu 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika

20

OBR-4a
Podizvajalec:
_________________________________
__________________________________
Naročnik:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk
IZJAVA PODIZVAJALCA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA IN SPREJEM
POGOJEV IZ RAZPISNE DOKUMETACIJE

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nam, kot gospodarskemu subjektu oz. osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali
nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima
elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni
list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):
- terorizem (108. člen KZ-1),
- financiranje terorizma (109. člen KZ-1),
- ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. Člen KZ-1),
- novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1),
- spravljanje v suženjsko razmerje (112. člen KZ-1),
- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1),
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
- kršitev temeljnih pravic delavcev (196. 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),
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- 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),
- zloraba uradnega položaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1),
- oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1),
- izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
- sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
- dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).
2. Da na dan, ko je bila oddana ponudba, izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne
nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ .
3. Da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno
odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se ponudnik prijavlja na razpis
»Modernizacija občinskih cest v letu 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil.
Datum: ____________________
Žig in podpis podizvajalca
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OBR- 5
Ponudnik:

____________________________

Polni naziv podjetja: ______________________
Sedež in njegova občina:

_________________

Št. vpisa v sodni register:

_________________

Št. vložka:

_________________

Matična številka podjetja: _________________

Naročnik:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Majšperk za namene javnega naročila
»Modernizacija občinskih cest v letu 2018«, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 10. 1.
2018, pod številko JN000118/2018-W01 pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega
pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek:____________________________podpis__________________
EMŠO ___________________, datum in kraj rojstva_________________________,
stalno bivališče___________________.
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b) Ime in priimek:_______________________, podpis__________________
EMŠO ___________________, datum in kraj rojstva_________________________,
stalno bivališče___________________.

c) Ime in priimek: ___________________________ podpis__________________
EMŠO ___________________, datum in kraj rojstva_________________________,
stalno bivališče___________________.

Ponudnik navede vse zakonite zastopnike!

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Modernizacija
občinskih cest v letu 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika
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OBR- 5a
Podizvajalec: ____________________________
Polni naziv podjetja: ______________________
Sedež in njegova občina:

_________________

Št. vpisa v sodni register:

_________________

Št. vložka:

_________________

Matična številka podjetja: _________________

Naročnik:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV PODIZVAJALCA

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Majšperk za namene javnega naročila
»Modernizacija občinskih cest v letu 2018«, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 10. 1.
2018, pod številko JN000118/2018-W01 pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz
uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega
pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek:____________________________podpis__________________
EMŠO ___________________, datum in kraj rojstva_________________________,
stalno bivališče___________________.
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b) Ime in priimek:_______________________, podpis__________________
EMŠO ___________________, datum in kraj rojstva_________________________,
stalno bivališče___________________.

c) Ime in priimek: ___________________________ podpis__________________
EMŠO ___________________, datum in kraj rojstva_________________________,
stalno bivališče___________________.

Podizvajalec navede vse zakonite zastopnike!

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Modernizacija
občinskih cest v letu 2018«, objavljen na Portalu javnih naročil.

Datum: ____________________
Žig in podpis podizvajalca
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OBR-6
POTRDILO
Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

_________________________________________

(naslov)

_________________________________________

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec
(naziv)

_________________________________________

(naslov)

_________________________________________

za nas izvajal naslednje gradnje: ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
v vrednosti _______________________________________
v obdobju od __________________ do ______________________
V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in
korektnega izvajalca. Izvajalec je vse gradnje izvedel in zaključil v skladu s pogodbenimi
določili.
Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis »Modernizacija občinskih
cest v letu 2018«.
Izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki o izvedbi referenčnega projekta resnični in bomo na
zahtevo naročnika v postopku oddaje JNMV za »Modernizacija občinskih cest v letu 2018«
resničnost potrjene reference izkazali s končno situacijo.

Datum: ____________________
Žig in podpis izdajatelja potrdila:
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OBR-7
VZOREC

VZOREC MENIČNE IZJAVE ZA RESNOST PONUDBE
IZDAJATELJ MENICE – TRASANT:
Ponudnik:
__________________________________
__________________________________
MENIČNA IZJAVA
Za zavarovanje resnosti ponudbe, predložene na podlagi javnega naročila naročnika Občine Majšperk, na Portalu
javnih naročil objavljenemu pod št. objave JN000118/2018-W01 z dne 10. 1. 2018 za »Modernizacija občinskih
cest v letu 2018« izročamo Občini Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk
1 kos Bianco menice, na kateri je podpisana odgovorna oseba (zakoniti zastopnik):
______________________________________________ z lastnoročnim podpisom __________________________________________.
(ime in priimek)
(lastnoročni podpis odgovorne osebe ponudnika)
Pooblaščamo naročnika, Občino Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, da izpolni vse sestavne dele menice v
višini
1.000,00
EUR,
ki
niso
izpolnjeni,
v
kolikor
ponudnik
__________________________________________________________________________________________________________________________
(polni naziv in naslov ponudnika)
umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedenem v ponudbi ali
ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kljub
pozivu naročnika v času veljavnosti ponudbe.
Naročnika
pooblaščamo,
da
menico
domicilira
pri
naši
poslovni
banki
_________________________________________________________________________________________________________________________.
(polni naziv banke)
Menica ima klavzulo brez protesta!
Banko ______________________________________ pooblaščamo, da izvrši plačilo iz našega računa št. _________________
(naziv banke)
__________________________________________.
Žig in podpis
Izdajatelj menice – trasant
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OBR-7a
VZOREC

VZOREC MENIČNE IZJAVE
IZDAJATELJ MENICE – TRASANT:
Ponudnik:
__________________________________
__________________________________
MENIČNA IZJAVA
Za zavarovanje kvalitetne in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti, predložene na podlagi javnega naročila
naročnika Občine Majšperk, na Portalu javnih naročil objavljenemu pod številko JN000118/2018-W01 z dne 10.
1. 2018, za »Modernizacija občinskih cest v letu 2018« izročamo Občini Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk
1 kos Bianco menice, na kateri je podpisana odgovorna oseba (zakoniti zastopnik):
______________________________________________ z lastnoročnim podpisom __________________________________________________.
(ime in priimek)
(lastnoročni podpis odgovorne osebe ponudnika)
Pooblaščamo naročnika, Občino Majšperk, Majšperk 39, 2322 Majšperk, da izpolni vse sestavne dele menice v
višini
________________________
EUR,
ki
niso
izpolnjeni,
v
kolikor
izvajalec
__________________________________________________________________________________________________________________________
(polni naziv in naslov ponudnika)
-

oziroma njegovi podizvajalci svoje pogodbene obveznosti ne izpolnijo v dogovorjenem obsegu in roku ali

-

samo delno izpolni pogodbene obveznosti, če opravljena gradnja oziroma z njo povezane storitve tudi
delno ne zadostuje pogodbenim zahtevam ali

-

ne izpolni svojih obveznosti do podizvajalcev in le ti o tem obvestijo naročnika.

Naročnika
pooblaščamo,
da
menico
domicilira
pri
naši
poslovni
banki
_________________________________________________________________________________________________________________________.
(polni naziv banke)
Menica ima klavzulo brez protesta!
Banko ______________________________________ pooblaščamo, da izvrši plačilo iz našega računa št. _________________
(naziv banke)
__________________________________________.
Žig in podpis
Izdajatelj menice – trasant
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OBR-7b
VZOREC
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
Naziv izdajatelja: _____________________
Kraj in datum: ________________________
Upravičenec: _________________________
Garancija št.: _________________________
V skladu s pogodbo _________(naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjene med Občino Majšperk, Majšperk
39, 2322 Majšperk in ______________ (polni naziv in naslov izvajalca) za »Modernizacija občinskih cest v letu
2018« v vrednosti _____________ EUR, je izvajalec dolžan v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene
pomanjkljivosti, 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 izpolni svoje obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti.
Zahtevek za unovčenje garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo z unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da se 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, ki znaša 3 leta od skrajnega roka za
dokončanje del. Po preteku 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 sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče.

Izdajatelj
(žig in podpis)
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OBR-8
Ponudnik:
__________________________________
__________________________________
Naročnik:
Občina Majšperk
Majšperk 39
2322 Majšperk
PREDRAČUN št. ___________ za izvedbo »Modernizacija občinskih cest v letu 2018«
Skupna rekapitulacija

Št.

Opis postavke

01

Gradnja

02

Odobreni popust ( _________ %)

03

SKUPAJ NETO brez DDV

04

DDV ________ %

05

SKUPAJ CENA z DDV

Vrednost v EUR

(SKUPAJ cena z DDV z besedo: _______________________________________________________ evrov in
_____/100)
Predračun je sestavljen v skladu Z Navodili ponudnikom za izdelavo ponudbe. Obvezna
priloga predračuna so tudi vsi izpolnjeni popisi iz xls datoteke!
POMEMBNO!
Ponudbene cene na enoto vnašajte neposredno v priložene popise (xls datoteka) – tako
izpolnjene popise natisnjene priložite k ponudbi. K ponudbi priložite tudi popise na
elektronskem nosilcu podatkov (CD, DVD ali USB ključ)
Datum: ____________________
Žig in podpis ponudnika:
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OBR-9
VZOREC POGODBE
NAROČNIK : OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk,
ki jo zastopa županja dr. Darinka FAKIN
Matična štev.: 5883644,
ID za DDV: SI11993197,
Podračun EZR: 01269-0100017182,
in
IZVAJALEC : ___________________________________________________,
ki ga zastopa _________________________________________
Matična štev.: _____________________,
ID za DDV: ______________________,

TRR: __________________________ pri ______________________________,
skleneta naslednjo
GRADBENO POGODBO št. 3710-9/2017za »Modernizacija občinskih cest v letu 2018«
(v nadaljnjem besedilu kot pogodba).
I.

UVODNE UGOTOVITVE
1.

ČLEN

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je:
 naročnik, v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v
nadaljevanju ZJN-3), izvedel javno naročilo male vrednosti, objavljeno na Portalu
javnih naročil pod številko JN000118/2018-W01 z dne 10. 1. 2018 za »Modernizacija
občinskih cest v letu 2018«,
 naročnik, po izpeljanem postopku preverjanja in ocenjevanja ponudb, z obvestilom o
oddaji javnega naročila št. ____________________ z dne __________________, kot najugodnejšega
ponudnika izbral _________________________________________________________, na osnovi ponudbe
št. _______________ z dne __________________,
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II.

PREDMET POGODBE
2.

ČLEN

S to pogodbo se pogodbeni stranki dogovorita o medsebojnih pogojih za izvedbo vseh del iz
javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil pod številko JN000118/2018-W01 za
»Modernizacija občinskih cest v letu 2018«.
3.

ČLEN

Navedene storitve se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
− s ponudbo izvajalca št. _____________, z dne ____________ (v nadaljevanju ponudba),
− z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami št. _______________, z dne __________ (v
nadaljevanju razpisna dokumentacija),
− predpisi, standardi in ostalo pozitivno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstne
storitve,
− s terminskim planom, ki ga pred pričetkom del izdela izvajalec in posreduje naročniku,
− z navodili nadzornega inženirja.
4.

ČLEN

Pogodbeni stranki se dogovorita, da so dokumenti iz 3. člena te pogodbe sestavni del te
pogodbe in veljajo do konca veljavnosti pogodbe.
5.

ČLEN

Rok izvedbe storitve je od dneva podpisa pogodbe do 30. 6. 2018, skladno s terminskim
planom.
III.

POGODBENA VREDNOST DEL
6.

ČLEN

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe, vključno s popusti znaša:
Vrednost brez DDV
DDV

EUR
_________________________________ EUR

Vrednost z DDV

EUR
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(z besedo: _______________________________________________ evrov in _____/100)
Pogodbena vrednost del je določena po popisu del iz razpisne dokumentacije. Obračun se
izvede po enoti mere.
IV.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA
7.

ČLEN

Naročnik je dolžan omogočiti neoviran potek del tako da izvajalca uvede v delo po določilih
1.1.10 in 2.5 KDGP in mu izroči oziroma zagotovi:
 prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom do objekta in prostorom za
organizacijo gradbišča,
 možnost priključkov gradbišča na komunalne naprave (elektrika in voda).
V.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA
8.

ČLEN

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje da bo:
 z izvajanjem pogodbenih del začel in jih dokončal v skladu s terminskim planom,
 organiziral gradbišče, uredil dostopne poti in deponije na gradbišču,
 vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,
 izročil naročniku vsa dokazila o ustreznosti in skladnosti – ateste, o vgrajenih
materialih in konstrukcijah (V slučaju spora o kvaliteti uporabljenega materiala je
merodajen izvid pooblaščenega zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij. Stroške
zavoda založi naročnik, plača pa jih tista stranka, katere mnenje je z izvidom zavoda
ovrženo.),
 izročil naročniku vsa finančna zavarovanja iz XIII. poglavja te pogodbe,
 med izvajanjem del upošteval varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o
varstvu in zdravju pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja
in zavarovanje gradbišča ter dostopov v območju gradbišča in sosednjih objektov,
 izpolnjeval vse obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev oz. partnerjev, ki so
vezani za ta objekt tako dobro in pod pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe;
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 upošteval vse zahteve in izjave iz razpisne dokumentacije
 vsaj 10 let po zaključku projekta hranil vso dokumentacijo tako, da bo imela revizijsko
sled.
VI.

OBRAČUN DEL IN PLAČILA
9.

ČLEN

Izvršena dela se bodo obračunala z začasnimi mesečnimi situacijami in plačala v višini 95%
(petindevetdeset odstotkov) neto vrednosti pogodbenih del in s končno obračunsko situacijo.
5% (pet odstotkov) neto vrednosti del se zadrži do predložitve finančne garancije za odpravo
napak v garancijski dobi s strani izvajalca.
10. ČLEN
Zadržani znesek bo plačan v roku 30. dni od prejema finančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi. V primeru, da izvajalec garancije za odpravo napak v garancijski dobi
naročniku ne izroči do roka, navedenega v 32. členu pogodbe, naročnik 5 % neto vrednosti del
zadrži kot garancijo za odpravo napak v garancijski dobi.
11. ČLEN
Naročnik je dolžan račun oziroma situacijo potrditi ali zavrniti v 8. (osmih) koledarskih dneh
od datuma prejema. Če naročnik v tem roku situacije ne zavrne se šteje, da je situacija
potrjena s potekom tega roka.
12. ČLEN
Izvajalec prevzame dela z obračunom na enoto mere. V primeru ugotovljenih več del ali
dodatnih nujno potrebnih del, se upoštevajo določbe ZJN-3.
13. ČLEN
Naročnik bo nakazal potrjen znesek na račun izvajalca št. __________________________, in sicer 30.
dan po prejemu in potrditvi gradbene situacije. Rok plačila se lahko spremeni v skladu z
veljavno zakonodajo.
14. ČLEN
V primeru sodelovanja podizvajalcev se uporabljajo določila ZJN-3.
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15. ČLEN
Če naročnik dolgovanih zneskov ne plača pravočasno, se mu zaračunajo zakonite zamudne
obresti od dneva zapadlosti situacije v plačilo, do dneva plačila, razen za zadržane zneske.
VII.

POGODBENI ROKI
16. ČLEN

Izvajalec bo pričel z izvajanjem del v skladu s terminskim planom in bo skladno s tem planom
dela tudi izvajal. Zadnji rok zaključka del je 30. 6. 2018.
17. ČLEN
Pogodbeni stranki lahko med potekom del sporazumno skrajšata ali podaljšata rok zaključka
del, če naročnik ne uspe zagotoviti predvidenih finančnih sredstev, za kar skleneta aneks k tej
pogodbi.
VIII.

POGODBENA KAZEN
18. ČLEN

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih ali
sporazumno podaljšanih rokov in terminskega plana po obdobjih izvedbe del, sme naročnik
za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 2 ‰ (dveh promilov) od
skupne vrednosti pogodbenih del. Pogodbena kazen ne sme presegati 10 % (deset odstotkov)
od skupne vrednosti pogodbenih del.
Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati pri obračunu del in sme račun oziroma
situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.
IX.

ŠKODA
19. ČLEN

Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene
kazni.
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X.

RAZDRTJE POGODBE
20. ČLEN

Naročnik sme razdreti pogodbo:
 če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 10 – dnevnem roku z deli
ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;
 če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni;
 če ga nadzorni organ že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne odpravi;
 če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo
vseh ali pretežnega dela podizvajalcem.
Izvajalec sme razdreti pogodbo:
 če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku, ki ne sme biti krajši od 10 (deset)
dni, ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo
del;
 če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.
Pogodbo morata stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih pogodbo
razdirata.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela
zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je
odgovorna za razdrtje pogodbe.
Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in
gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.
21. ČLEN
Pogodba preneha veljati, v kolikor je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali
sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje
s strani izvajalca ali podizvajalca tega javnega naročila.
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XI.

SKRBNIK, NADZOR IN ODGOVORNI VODJA DEL
22. ČLEN

Za izvajanje del po tej pogodbi so pooblaščeni:
-

za naročnika – skrbnik pogodbe: Matic Šinkovec,

-

za naročnika – nadzor:
 odgovornega nadzornika vseh del: ___________________________________,
 koordinator za varnost in zdravje pri delu: _____________________________,

-

za izvajalca – pooblaščen zastopnik: ____________________________________,

-

za izvajalca – odgovorni vodja del: _____________________________________.
23. ČLEN

Skrbnik pogodbe polnopravno zastopa naročnika in v njegovem imenu prevzema vse
odločitve z deli, ki so predmet te pogodbe.
Nadzorni organ ima polno pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu vrši nadzor predvsem:
 nad kvaliteto izvedbenih del in vgrajenimi materiali;
 nad gradbenimi proizvodi, napeljavami, napravami in opremo, da se pravilno
vgrajujejo;
 nad izmerami dejansko opravljenih del;
 nad izvajanjem dogovorjenih rokov izgradnje.
Nadzorni organ bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer pregledoval in potrjeval
sproti in veljavno spremljal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.
24. ČLEN
Če naročnik ugotovi da uporabljen material ne ustreza tehničnim predpisom, ga lahko zavrne
in prepove njegovo uporabo. V slučaju spora o kvaliteti uporabljenega materiala je merodajen
izvid pooblaščenega zavoda za raziskavo materialov in konstrukcij.
Stroške zavoda založi naročnik, plača pa jih tista stranka, katere mnenje je z izvidom zavoda
ovrženo.
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25. ČLEN
Pooblaščen zastopnik (nadzor) in odgovorni vodja del izvajalca bosta skrbela, da bo
gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu
organu.
XII.

PREDAJA IN PREVZEM DEL
26. ČLEN

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno
obvestiti, da so dela zaključena.
Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 8 dni po prejemu
izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka, če mu izvajalec izroči vso potrebno
dokumentacijo, ki je potrebna za prevzem del oziroma za tehnični pregled in iz katere izhaja,
da uporabljeni gradbeni proizvodi izpolnjujejo naročnikove zahteve.
O dokončanju in prevzemu del se sestavi zapisnik, ki mora vsebovati zlasti tele podatke:
 ali so dela izvedena po pogodbi, predpisih in pravilih stroke;
 ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti oziroma katera dela je izvajalec
dolžan na svoje stroške dodelati, popraviti ali znova izvesti in v katerem roku mora to
storiti;
 o katerih vprašanjih tehnične narave ni bilo doseženo soglasje med pooblaščenimi
predstavniki pogodbenikov;
 ugotovitev o sprejemu in izročitvi garancijskih listov in atestov, v skladu s Posebno
gradbeno uzanco 8.6;
 datum dovršitve del in datum sprejema in izročitve;
 imena predstavnikov naročnika in izvajalca ter drugih prisotnih in podpisi le teh.
Če pogodbeni stranki z zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati,
popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme naročnik
angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.
XIII.

FINANČNA ZAVAROVANJA
27. ČLEN

Izvajalec mora v roku 30 dni od podpisa pogodbe naročniku predložiti menico z menično
izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % od skupne pogodbene vrednosti
(skupaj z DDV). Menična izjava za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti skladna z
vzorcem iz razpisne dokumentacije (obrazec 7a).
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28. ČLEN
Izvajalec mora v tridesetih dneh od dneva dokončanja in prevzema del izročiti naročniku
finančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi. Garancijski znesek znaša 5% končne
obračunske vrednosti (skupaj z DDV). Finančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi
mora biti skladna z vzorcem garancije za odpravo napak v garancijski dobi iz razpisne
dokumentacije.
Garancija pokriva primere, če prodajalec ali izvajalec v primeru okvare ali v primeru kakšnega
koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe v garancijskem
roku ne odpravi napak. Garancija pokriva tudi primere okvar ali kakršnega koli drugega
dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe predmeta pogodbe na delih, ki so izvedena pred
izvajalčevim prevzemom gradbišča. Rok trajanja garancije je 3 leta od skrajnega roka za
dokončanje del.
XIV.

PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA
29. 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.
Pogodba, podpisana na podlagi ponudnikove lažne izjave oziroma podatkov o udeležbi
fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, je nična.
XV.

VARNO IN ZDRAVO DELO
30. ČLEN

Izvajalec mora gradbišče urediti v skladu s predpisi s področja varovanja zdravja pri delu in
izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo ogroženi varnost objekta,
življenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje.
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V primerih, da bo na gradbišču zastopanih več izvajalcev, se le ti dogovorijo za skupne
varnostne ukrepe v skladu z medsebojnim pisnim dogovorom, naročnik pa bo imenoval
koordinatorja za varnost in zdravje pri delu.
XVI.

REŠEVANJE SPOROV
31. ČLEN

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti
sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena
stranka sproži spor pri krajevni in stvarno pristojnem sodišču.
XVII.

KONČNE DOLOČBE
32. ČLEN

Pogodbenik je dolžan pravočasno pisno obvestiti drugega pogodbenika o vseh njemu znanih
oz. dostopnih okoliščinah, ki lahko vplivajo na pravočasno in kvalitetno izpolnitev pogodbe.
33. ČLEN
Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki kot
dodatek (aneks) k tej pogodbi.
34. ČLEN
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih vsaka stranka prejme 2 (dva)
izvoda. Pogodba začne veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank.

Številka izvajalca: _____________
___________, dne _____________

Številka naročnika: 3710-9/2017-_______
Majšperk, dne ________________

IZVAJALEC :

NAROČNIK :
OBČINA MAJŠPERK
županja
dr. Darinka FAKIN
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