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OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270 Jesenice

A. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na podlagi 47. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15), naročnik:
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
telefon: 04/5869 200
FAX: 04/5869 270
spletna stran: http://www.jesenice.si
matična številka: 5874335000
Davčna številka: SI39795888
Transakcijski račun: SI56 0124 1010 0007 593
vabi ponudnike, da podajo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo, na osnovi javnega naročila
gradenj po odprtem postopku za Poslovno cono Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture.

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
naslov naročila

Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture

vrsta postopka

Odprti postopek

področje

splošno področje

mesto objave

Portal javnih naročil

Številka objave na Portalu
javnih naročil

JN004288/2019-B01

predmet naročila

gradnje

variantne ponudbe

niso dopustne in se ne bodo upoštevale

rok veljavnosti ponudbe

21.11.2019

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse pogoje za
udeležbo tega javnega naročila.
Ponudbene – pogodbene cene izbranega najugodnejšega ponudnika so fiksne in bodo veljale nespremenjene do
izpolnitve pogodbenih obveznosti oz. dokončanja del.
Ponudniki lahko ponudijo izvedbo gradenj, ki je predmet javnega naročila, v celoti. Posameznih delov naročila
ponudniki ne morejo ponuditi, saj javno naročilo ni razdeljeno na sklope.

S spoštovanjem!
Blaž Račič
ŽUPAN
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B. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB
1.

SPLOŠNA NAVODILA

Vrsta in opis predmeta javnega naročila je razviden v nadaljevanju razpisne dokumentacije. Opis in količine so
razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.
Variantne ponudbe niso predvidene in ne bodo upoštevane. Variantne ponudbe pomenijo spremembo v
materialu, količini, načinu dela,...
Navodila so namenjena za pomoč pri pripravi ponudbe. Prosimo, da poskrbite, da bo ponudba sestavljena v
skladu s temi navodili. Predložite vse zahtevane podatke v obliki in po vrstnem redu, kot je zahtevano.
Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne
dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in natisnjena,
natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po vsebini in obliki enakih obrazcih,
izdelanih s strani ponudnika. Ponudniki morajo izjave predložiti brez dodatnih pogojev. Vse priloge morajo biti
izpolnjene, podpisane in žigosane s strani ponudnika (zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe s priloženim
pooblastilom), razen prilog, ki jih izpolnijo, podpišejo in žigosajo samo tisti ponudniki, ki nastopajo s podizvajalci.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo.
Popravljene napake morajo biti označene s parafo osebe, ki podpiše ponudbo.
Občina Jesenice obvešča vse ponudnike, da se investicija izvaja s sofinanciranjem v okviru Operativnega
programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in
konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva,
zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij,
tudi prek podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečevanje dodane vrednosti MSP«.

1.1. ZAKONI IN PREDPISI
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:









Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18; v nadaljevanju ZJN-3)
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13,
90/14 - ZDU-1l, 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN)
Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17)
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami)
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo)
ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja
ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

Pri izvedbi javnega naročila ne more nastopati subjekt, za katerega je podana absolutna prepoved poslovanja na
podlagi določbe 35. člena ZIntPK. V primeru nastopanja subjekta za katerega je na podlagi določbe 35. člena
ZIntPK dovoljeno pogojno poslovanje, se morajo takšni subjekti vzdržati vseh dejanj, ki bi lahko pomenila vpliv
na odločanje o sklenitvi in izvedbi postopka ali posla. V zvezi s tem morajo biti dosledno upoštevana določila
ZIntPK in relevantne določbe ZJN-3 (3. odstavek 91. člena). V primeru kršitev navedenih določb bo takšna
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
Na naročnikov poziv mora izbrani ponudnik v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju javnega naročila
posredovati podatke o:
•
svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških
deležih navedenih oseb in
•
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so
z njim povezane družbe.
Izbrani ponudnik mora podatke posredovati naročniku v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva.
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Zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj je naročnik dolžan skladno s 6.
odstavkom 14. člena ZIntPK pridobiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe,
šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in
delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to
za posledico nepravilnost ponudbe oziroma ničnost pogodbe.
V času javnega naročila naročnik in ponudnik ne smeta začenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbor
določene ponudbe. V času izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta
začenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi začela veljati ali da ne bi bila izpolnjena.
V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme začenjati in izvajati postopkov, ki bi oteževali razveljavitev ali
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost naročnika in/ali Državne revizijske
komisije.
1.2. JEZIK
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo, mora biti napisana v slovenskem jeziku.
Ponudba je lahko v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo, kot so na
primer prospekti, propagandni ter tehnični material in drugo, predložena v tujem jeziku.
Potrdila tujih organov se predložijo v izvirniku, ki mu je priložen prevod v slovenski jezik.
Če bo naročnik ob pregledu in ocenjevanju ponudb ocenil, da je potrebno del ponudbe, ki ni predložen v
slovenskem jeziku, uradno prevesti v slovenski jezik, bo to zahteval in ponudniku določi ustrezni rok. Stroške
prevoda nosi ponudnik. Za tolmačenje vsebine ponudbe se upošteva besedilo ponudbe v slovenskem jeziku
oziroma uraden prevod ponudbe v slovenski jezik.
Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru, da naročnik postopka ne
zaključi z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma z najugodnejšim ponudnikom ne sklene pogodbe, naročnik
ponudnikom odškodninsko ne odgovarja za stroške v zvezi s pripravo ponudbe. Izključena je tudi odškodninska
odgovornost naročnika na podlagi 20. člena Obligacijskega zakonika za primer, če naročnik postopka ne bo
zaključil z izbiro najugodnejšega ponudnika oziroma če z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe zaradi
neizpolnitve podlag za oddajo ali realizacijo predmeta javnega naročila.
1.3. KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Tea Jenkole
E-poštni naslov: tea.jenkole@jesenice.si
Telefonska št: 04/5869 224
Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne dokumentacije
ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa pojasnila v zvezi z vsebino
razpisne dokumentacije lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala javnih naročil. Prav tako so za vsebino
razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko
portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne
narave in niso pravno zavezujoča.

1.4. PREVZEM RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Razpisna dokumentacija je brezplačna. Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen dostop do razpisne
dokumentacije na spletni strani naročnika: http://www.jesenice.si.
Projekt je na vpogled pri naročniku. Prosimo, da se predhodno najavite (Manca Miko, tel. št. 04/586 93 36), da
se sporazumno določi čas vašega vpogleda v projekt, in sicer zaradi zagotovitve prisotnosti uradne osebe.
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1.5. ODGOVORI IN POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE
Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok
za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve so sestavni del razpisne dokumentacije.
Pojasnila razpisne dokumentacije se naročnik obvezuje posredovati le na pisna vprašanja, prejeta najpozneje
osem (8) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno
dokumentacijo posredoval na Portalu javnih naročil najpozneje šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, pod
pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Ponudniki lahko postavijo vprašanja preko
Portala javnih naročil (na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu), kjer bodo objavljeni tudi
odgovori.
Odgovori na postavljena vprašanja postanejo sestavni del razpisne dokumentacije.

1.6. PREDLOŽITEV PONUDBE
Način in rok za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v
skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistem za uporabo funkcionalnosti elektronske
oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z
oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.
Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2, v skladu z
Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem
naslovu.
Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s
klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas
oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati
zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v
ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.
Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2
najkasneje do 24.07.2019, do 10:00 ure. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu eJN označena s statusom »ODDANO«.
Po poteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.
Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročanja je na povezavi, ki je
navedena v Obvestilu o naročilu objavljenem na Portalu javnih naročil.
POMEMBNO:
Zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe (menica z menično izjavo) mora ponudnik poslati naročniku v
originalu (v papirni obliki) do poteka roka za prejem ponudb, to je do 24.07.2019, do 10:00 ure, po pošti
(priporočeno), v zaprti ovojnici, na naslov naročnika:
OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 JESENICE.
Na sprednji strani ovojnice mora biti navedeno »NE ODPIRAJ - Ponudba – Poslovna cona Jesenice, širitev:
rekonstrukcija prometne infrastrukture, 430-19/2019«.
Na zadnji strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
V primeru, da naročnik do poteka roka za prejem ponudb, ob čemer velja prejemna teorija, ne bo prejel
zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe na zgoraj naveden način, bo naročnik ponudbo takega ponudnika
izključil.

Umik / sprememba ponudbe
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Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni.
Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je
naročnik v sistemu e-JN ne bo videl.
Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja
oddana ponudba.
Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 24.07.2019 in se bo začelo ob
11:00 uri na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.
Ob uri, določeni za odpiranje ponudb informacijski sistemu e-JN avtomatično kreira »Zapisnik o odpiranju
ponudb« z imeni ponudnikov in podatki iz dokumenta »Ponudba predračun«. Javni dostop do tega zapisnika se
zaključi po 48 urah od odpiranja, naročniku in vsem ponudnikom pa je zapisnik še naprej dostopen.

1.7. OBLIKA PONUDBE
Ponudba se mora obvezno oddati v elektronski obliki, v sistemu e-JN.
Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevajo tudi morebitna navodila, ki so navedena
na posameznem obrazcu.
Ponudnik odda svojo ponudbo na obrazcih, ki so določeni s to razpisno dokumentacijo. Pred oddajo ponudbe v
sistemu e-JN ponudnik ponudbeno dokumentacijo skenira, zaželena je PDF oblika, specifikacijo predračuna
ponudnik odda tudi v dokumentu Excel. Ponudnik mora pred oddajo ponudbe preveriti ali so oddani dokumenti
ustrezno skenirani in berljivi. Zaželeno je, da ponudnik ponudbeno dokumentacijo, ki se v informacijskem sistemu
e-JN naloži v razdelek »Druge priloge«, naloži v obliki enega »stisnjenega dokumenta« v *.zip obliki. Ob tem
morajo ponudniki upoštevati, da je oddaja ponudbe v sistemu e-JN omejena na 100 MB.
Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani
pooblaščene osebe ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1 – ponudbeni obrazec, razen v
primeru elektronskega podpisa ponudbe. Če zakoniti zastopnik ponudnika v e-JN elektronsko podpiše ponudbo,
ni potrebno podpisati in žigosati posameznih obrazcev, razen obrazcev, ki so obvezni za podizvajalce in morajo
biti podpisani s strani podizvajalca, obrazcev, ki so obvezni za soponudnike in morajo biti podpisani s strani
soponudnika in referenčnih obrazcev, ki ga podpiše oseba, ki izda referenčno potrdilo. V kolikor ponudbo v e-JN
elektronsko podpiše druga oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo za podpis
ponudbe.
V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v skupni
ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi,
podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi ali s strani pooblaščene osebe
tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika, ki je
pooblaščena za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za partnerja v skupini.
V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega podizvajalca in je
v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega
zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščene osebe. V
navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, ki je
pooblaščena za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezni za podizvajalca.
Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati besedila, ki
je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se upošteva
dokumentacija, ki je objavljena na spletni strani naročnika, z vsemi morebitnimi dodatnimi pojasnili ali
spremembami ali dopolnitvami. V kolikor bo naročnik ugotovil, da je ponudnik spreminjal besedilo v obrazcih, ki
ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil.
Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v obrazcu v celoti
ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo obrazca vsebinsko in pomensko
v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi.
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Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s predložitvijo
morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.
1.8. ESPD
ESPD (enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila) predstavlja uradno izjavo gospodarskega
subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje. Ponudniki predložijo ESPD
kot predhodno dokazilo, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjujejo pogoje za sodelovanje, pri čemer
morajo ESPD obrazce predložiti za vse gospodarske subjekte (partnerje, podizvajalce, ostale gospodarske
subjekte), ki sodelujejo v ponudbi.

1.9. PREKINITEV POSTOPKA ODDAJE NAROČILA
V skladu z drugim odstavkom 90. člena ZJN-3 ima naročnik pravico pred potekom roka za odpiranje ponudb
ustaviti postopek javnega naročanja. V primeru ustavitve postopka javnega naročila naročnik ne prevzema
nikakršnih finančnih ali drugih obveznosti do ponudnika.

1.10.

ZMANJŠANJE OBSEGA NAROČILA

Naročnik si pridržuje pravico, da zmanjša obseg naročila, ne da bi zato moral navajati posebne razloge. Ponudniki
morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen.
Ponudnik prav tako ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne
dokumentacije za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni,
pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.
Ponudnik z oddajo ponudbe potrjuje, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja
odškodnine v primeru, da se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. Izbrani ponudnik nima pravice
do kakršnihkoli zahtevkov iz naslova neoddanega dela javnega naročila.
1.11.

DODATNO NAROČILO

Naročnik si v fazi sklenjene pogodbe na podlagi konkretnega javnega naročila pridržuje pravico do izvedbe
postopka s pogajanji brez predhodne objave z obstoječim izvajalcem, v kolikor bo tekom izvajanja del nastopila
potreba po novih gradnjah, ki pomenijo ponovitev podobnih gradenj in so te dodatne gradnje v skladu z osnovnim
projektom.
V kolikor naročnik v razpisni dokumentaciji ni opredelil obsega mogočih dodatnih gradenj in pogoje za njihovo
oddajo, se predmetna točka šteje kot nerelevantna.
1.12.

PREGLED IN PRESOJA PONUDB

Naročnik bo v primeru dopolnjevanja ter pojasnjevanja ponudbe ravnal skladno z določili 89. člena ZJN-3.
Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali
napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da gospodarski subjekti v
ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali
dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in
transparentnosti.
Naročnik bo od gospodarskega subjekta zahteval dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove
ponudbe le, kadar določenega dejstva ne bo mogel preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali
dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente
ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno
preveriti. Če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne
informacije ali dokumentacije, bo naročnik gospodarski subjekt izključil iz nadaljnjega ocenjevanja.
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Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko
predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
•
svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen
kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
•

tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

•
tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede
na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
Na glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake,
ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta
spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne
vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika
popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik,
izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije. Naročnik lahko ob pisnem soglasju
ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.
Naročnik bo ponudbo zavrnil:
-

če ponudnik na njen poziv in v roku, ki ga določi, ne predloži zahtevanih pojasnil oziroma dokazil ali, če ne
soglaša z odpravo ugotovljenih računskih napak;

-

če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz specifikacije naročila.

-

če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in o tem, skladno določili ZJN-3 Zakona o javnem
naročanju obvesti ministrstvo, pristojno za finance ali Državno revizijsko komisijo.

-

če se izkaže, da je ponudnik v specifikacijo naročila vnesel kakršnekoli kvalitativne ali/in kvantitativne
spremembe. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene na enoto).

1.13.

OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila bo naročnik slednjo objavil na portalu javnih naročil. Naročnik o vseh
odločitvah obvesti ponudnike in kandidate na način, da odločitev objavi na portalu javnih naročil. Odločitev se
šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil.
Ponudnike opozarjamo, da so sami dolžni spremljati objave odločitev na portalu javnih naročil.
Če se v objavi odločitve na portalu javnih naročil ni mogoče sklicevati na objavljeno povabilo k sodelovanju,
naročnik odločitev vroči v skladu z zakonom, ki ureja upravni postopek, in na dan odpošiljanja ponudniku ali
kandidatu tudi objavi na portalu javnih naročil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, če je to
glede na vrednost primerno pa tudi v Uradnem listu Evropske unije.
Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila z namenom odprave nezakonitosti po
predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s
katero nadomesti prejšnjo.
Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe. Pogodba bo v primeru zahtevanega zavarovanja za dobro
izvedbo sklenjena pod odložnim pogojem do predložitve zahtevanega zavarovanja naročniku in do izpolnitve
morebitnih drugih pogojev, kot izhajajo iz vzorca pogodbe in te razpisne dokumentacije.
Če se izbrani ponudnik v osmih (8) delovnih dneh od prejema poziva k podpisu pogodbe ne bo odzval z vračilom
podpisane verzije pogodbe in jo poslal ali izročil na naslov/sedež naročnika, lahko naročnik šteje, da je izbrani
ponudnik odstopil od ponudbe.
V primeru, da je zahtevano zavarovanje za resnost ponudbe in bo ponudnik umaknil dano ponudbo, bo naročnik
unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, katerega mu je predložil ponudnik, ki je odstopil od
ponudbe. Prav tako lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale
škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika. Naročnik si pridržuje tudi pravico sodno iztožiti podpis
pogodbe, če bi bilo to naročniku v interesu.
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V skladu z ZJN-3 se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja
v katerem koli od naslednjih primerov:
a.
če je sprememba, ne glede na njeno denarno vrednost, predvidena v razpisni dokumentaciji v zvezi z
oddajo javnega naročila v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah o reviziji, ki lahko vključujejo določbe o
reviziji cen, ali opcijah. V takih določbah morajo biti navedeni obseg in vrsta možnih sprememb ali opcij ter pogoji,
pod katerimi se lahko uporabijo, ne smejo pa biti predvidene spremembe ali opcije, ki bi spremenile splošno
naravo pogodbe o izvedbi javnega naročila ali okvirnega sporazuma;
b.
za dodatne gradnje, ki jih izvede prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v prvotno
javno naročilo, in če zamenjava izvajalca:
•
ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti ali
interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru prvotnega
javnega naročila, ter
•

bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov;

c.
če je sprememba potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, in sprememba ne
spreminja splošne narave javnega naročila;
d.
če izvajalca, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec kot posledica enega
od naslednjih razlogov:
•

nedvoumna določba o reviziji ali opcija v skladu z a. točko;

•
drug gospodarski subjekt, ki izpolnjuje prvotno določene pogoje za sodelovanje, standarde za
zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanj ne obstajajo prvotno določeni razlogi
za izključitev, v celoti ali delno nasledi prvotnega izvajalca po prestrukturiranju podjetja, vključno s
prevzemom, združitvijo, pripojitvijo ali insolventnostjo, če to ne vključuje drugih bistvenih sprememb
javnega naročila in ni namenjeno obidu določb tega zakona;
e.

če sprememba ne glede na njeno vrednost ni bistvena.

V primeru iz b. in c. točke kakršno koli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne pogodbe
o izvedbi javnega naročila. Če je v primeru iz b. ali c. točke opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta
omejitev za vrednost vseh sprememb skupaj. Če vključuje pogodba o izvedbi javnega naročila določbo o
valorizaciji denarnih obveznosti, se kot referenčna vrednost za izračun najvišje dovoljene vrednosti sprememb v
primeru iz b. ali c. točke uporabi vrednost pogodbe s posodobljenimi cenami.
Sprememba pogodbe o izvedbi javnega naročila med njegovo veljavnostjo se šteje za bistveno, če se zaradi te
spremembe pogodba znatno razlikuje od prvotno oddanega javnega naročila. Ne glede na prejšnje odstavke tega
člena sprememba v vsakem primeru šteje za bistveno, če je izpolnjen vsaj eden od naslednjih pogojev:
•
sprememba uvaja pogoje, ki bi, če bi bili del prvotnega postopka javnega naročanja, omogočili
udeležbo drugih kandidatov kot tistih, ki so bili prvotno izbrani, ali sprejem druge ponudbe kot tiste, ki
je bila prvotno izbrana, ali pa bi k sodelovanju v postopku javnega naročanja pritegnili še druge
udeležence;
•
sprememba spreminja ekonomsko ravnotežje pogodbe o izvedbi javnega naročila v korist
izvajalca na način, ki ni bil predviden v prvotni pogodbi;
•

zaradi spremembe je znatno razširjen obseg pogodbe o izvedbi javnega naročila;

•

drug gospodarski subjekt zamenja prvotnega izvajalca v primeru, ki ni naveden v d. točki.
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1.14.

ZAUPNOST PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke oziroma
poslovne skrivnosti, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.
Podatki, ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne oziroma poslovno skrivnost, bodo uporabljeni zgolj za
namene postopka in ne bodo dostopni nikomur zunaj kroga oseb, ki bodo vključene v postopek konkretnega
javnega naročila. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju postopka ali pozneje. Te
osebe kot tudi naročnik bodo v celoti odgovorni za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov.
Na podlagi drugega odstavka 35. člena ZJN-3 so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje
in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi
tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.
Kot poslovno skrivnost lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem
javnem registru ali drugače javno dostopni, ter poslovne podatke, ki so s predpisi ali internimi akti ponudnika
označeni kot zaupni/poslovna skrivnost. Ponudnik mora v tem primeru predložiti sklep o varovanju poslovne
skrivnosti v katerem je opredeljeno, katere podatke ponudnik šteje za poslovno skrivnost. Naročnik bo
obravnaval kot takšne tiste dokumente v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo opredeljeni v sklepu o varovanju teh
podatkov in bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost (npr. bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi
črkami izpisano »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«). Če naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali
dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali
»POSLOVNA SKRIVNOST«. Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da pod zaupne podatke ali poslovno skrivnost
ne sodijo podatki, ki so predmet ocenjevanja ponudb oziroma na podlagi predpisov ne sodijo pod zaupne ali
poslovno skrivnost. Vsi podatki, ki so na podlagi ZJN-3 javni oziroma podatki, ki so javni na podlagi drugega
zakona, ne bodo obravnavani kot poslovna skrivnost, ne glede na to, ali jih bo ponudnik označil kot take.
1.15.

PONUDBENA CENA IN PLAČILNI POGOJI

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in morebitne popuste
tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani z predmetom javnega naročila.
V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost posameznih postavk popisa
del (cena na enoto in skupna vrednost postavke). V primeru, da ponudnik pred rokom za predložitev ponudb
spreminja že oddano ponudbo v delu, ki se nanaša na ponudbene cene, morajo predložiti tudi nove popise del
z vključenimi morebitnimi popusti na posamezne postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke). V
kolikor bo ponudnik v nasprotju s temi navodili ponudil zgolj popust na skupno ponudbeno vrednost, bo takšna
ponudba zavrnjena, saj ponudbe v času po roku za predložitev ponudb ni več mogoče spreminjati v delu, ki se
nanaša na vrednost posameznih postavk in cene na enoto.
Ponujene cene so fiksne in nespremenljive najmanj za ves čas trajanja pogodbe. Pogodbeni stranki se lahko
dogovorita zgolj za znižanje ponudbenih cen.
Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke (cena na enoto in skupna vrednost postavke) v popisih del. V
primeru, da pri posamezni postavki ne bo navedena cena (prazno polje), bo naročnik štel, da ponudnik
postavko ponuja brezplačno (po ceni 0,00 EUR). V primeru, da bo ponudnik pri postavki (cena na enoto in
skupna vrednost postavke) uporabil znak »/« ali podobno, bo naročnik štel, da te postavke ne ponuja in jo bo
naročnik smatral kot nedopustno. Ponudnike posebej opozarjamo, da navedejo tudi vrednosti za postavke
nepredvidenih del na mestih, kjer so zahtevane.
V obrazec ponudbe se vpiše končno ponudbeno vrednost.
Formule v popisih so vnešene, vseeno pa ponudnikom svetujemo, da preverijo pravilnost formul v predračunu
(excel).
Izvedena dela se bodo obračunala po načelu »obračun po dejanskih količinah, potrjenih s strani strokovnega
nadzora«.
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Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega javnega
naročila. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno
dokumentacijo, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi
predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta.
V enotne ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi ceno za potrebno ureditev gradbišča, kot so opozorilne
table, deponija za gradbene odpadke ter vse manipulativne in ostale stroške (denimo zapore cest, potrebna
dovoljenja za dela ipd.), ki jih bo imel ponudnik pri izvedbi predmeta javnega naročila.
V končni ponudbeni ceni mora ponudnik zajeti tudi naslednje stroške (kjer niso ločeno opredeljeni, se šteje da so
vključeni v ceno povezanih postavk):

















stroške pripravljalnih del, organizacije, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča, vključno s
postavitvami vseh potrebnih začasnih objektov (sanitarije, pisarna na gradbišču, ipd.);
stroške vsakodnevnega sprotnega čiščenja gradbišča, sortiranje odpadkov v zato namenjene
zabojnike in sprotni odvoz in zamenjavo polnih zabojev;
stroške odvoza odpadnega material (izkopov in gradbenih odpadkov) na ustrezno deponijo;
stroške nabave in vgradnje vsega materiala, predvidenega za vgradnjo;
izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih ograj, ipd.;
stroški organiziranja in označevanja prometne ureditve v času izvajanja del (zapore cest, obvozi, table,
prometni znaki in signalizacija, ipd.);
stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču;
stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega
stanja, kjer bo to potrebno;
stroške zavarovanja gradbišča v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času
izvajanja del, od začetka del do pridobitve uporabnega dovoljenja. Zavarovanje mora biti izvršeno pri
pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti
naročniku;
stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno
upoštevati in stroške izdelave varnostnega načrta in koordinatorja za varstvo pri delu;
stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektih, dovoznih cestah, zunanjem okolju,
komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca;
škode povzročene tretjim osebam ali odškodnine za poškodbe tretjih oseb;
stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za vgrajene materiale, stroške
nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer
morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in nostrificirani od pooblaščene institucije v
RS;
morebitni ne-našteti, a za izvedbo neobhodno potrebni ostali stroški.

Ne glede na določila splošnih in posebnih pogojev pogodbe, morajo biti vsi zgoraj navedeni stroški vključeni v
ponudbeno ceno.
Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30. dan od datuma
prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del
zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih
del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
V primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki skladno z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevajo
neposredna plačila s strani naročnika, so obvezne priloge računu glavnega izvajalca računi oz. situacije
podizvajalcev, ki jih je glavni izvajalec predhodno potrdil.
1.16.

SKUPNA PONUDBA

Ponudbo lahko odda skupina gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Naročnik od slednjih v fazi
oddaje ponudbe ne zahteva določene pravne oblike. V ponudbi mora skupina gospodarskih subjektov predložiti
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s strani zakonitih zastopnikov vseh sodelujočih v skupni ponudbi podpisan sporazum oziroma pogodbo, iz katere
izhajajo sledeče informacije:
•

imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

•
pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe, za komunikacijo z naročnikom, za
zastopnika za sprejem pošiljk ter podpis pogodbe,
•
obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni gospodarski subjekt v
skupni ponudbi prevzel in odgovornosti posameznega gospodarskega subjekta v skupni ponudbi,
•
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi
pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,
•
izjava, da so vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne
dokumentacije,
•
navedba, da gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno za izvedbo celotnega
naročila.
Izkazovanje, da niso podani razlogi za izključitev, kot jih opredeljuje 75. člen ZJN-3 in so navedeni v poglavju Pogoji
za ugotavljanje sposobnosti te razpisne dokumentacije, mora biti podano s strani vseh sodelujočih gospodarskih
subjektov v skupni ponudbi.
Izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, kot jih opredeljuje 76. člen ZJN-3, se, če ni pri posameznem pogoju te
razpisne dokumentacije določeno drugače, ugotavlja kumulativno, za vse gospodarske subjekte v skupni
ponudbi.

1.17.

PONUDBA S PODIZVAJALCI

V primerih, ko glavni izvajalec del javnega naročila odda v izvajanje drugi osebi, to je podizvajalcu, gre za
podizvajalsko razmerje. Podizvajalec je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s
katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo,
ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni ponudnik
v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.
Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:





navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,
kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,
izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter
priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Ponudnik z oddajo ponudbe in podpisom krovne izjave potrjuje, da je v primeru podajanja popusta na ponudbeno
ceno, pridobil predhodno soglasje podizvajalca k znižanju ponudbene cene tudi v delu, ki ga bo izvedel
podizvajalec. Popust na ponudbeno ceno se bo upošteval tudi na vrednost del, ki jih bo izvedel podizvajalec.
Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij
iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje
takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih
podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite
zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti
zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3.
Ne glede na to ali je naročnik v razpisni dokumentaciji kot relevantne opredelil razloge za izključitev iz 6. odstavka
75. člena ZJN-3, lahko zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke č, d, g in h 6.
odstavka 75. člena ZJN-3.
Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko
vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil
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naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca
obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.
V kolikor podizvajalec v skladu z 2. in 3. odstavkom 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je
neposredno plačilo podizvajalcu obvezno, kar sta dolžna upoštevati naročnik in glavni izvajalec.
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem
členom, mora:




glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca
zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in
pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno
blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo
prekrškovnega postopka zoper ponudnika pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev
iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
1.18.

PRAVNO VARSTVO

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z določbami Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN), po postopku in na način kot ga določa zakon.
Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega
naročila zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa
drugače. Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN.
Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse obvezne sestavine, kot jih določa 15. člen ZPVPJN.
Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali razpisno dokumentacijo,
ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na
očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala
javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil
objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priložiti potrdilo o
plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.
Taksa se plača na ustrezen podračun, ki je v skladu s predpisom, ki ureja podračune ter način plačevanja obveznih
dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za predrevizijski in
revizijski postopek. Natančne informacije o načinu plačila takse so dostopne na spletni strani Ministrstva za javno
upravo: http://www.djn.mju.gov.si/sistem-javnega-narocanja/pravno-varstvo
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico.
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.
Če naročnik ugotovi, da zahtevek za revizijo ni bil vložen pravočasno ali ga ni vložila aktivno legitimirana oseba iz
14. člena ZPVPJN, da vlagatelj v skladu z drugim odstavkom 15. člena ZPVPJN ni predložil potrdila o plačilu takse
ali da ni bila plačana ustrezna taksa, ga najpozneje v treh delovnih dneh od prejema s sklepom zavrže.
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C.

MERILO

Izbira ponudb bo potekala po naslednjem kriteriju: ekonomsko najugodnejša ponudba, po merilu cena.
V primeru enakovrednih ponudb se izvede javni žreb med najugodnejšimi ponudniki z identično ceno.
Pri ponudbah, v katerih so ponujene neobičajno nizke cene, glede na predmet javnega naročila, bo naročnik pred
zavrnitvijo take ponudbe v skladu z določili 86. člena ZJN-3 zahteval pisno podrobnejšo obrazložitev o detajlnih
sestavinah cen v ponudbi, za katere meni, da pomembno prispevajo k nenormalno nizki vrednosti ponudbene
cene in preveril te sestavine, upoštevajoč ponudnikovo obrazložitev.
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D. POGOJI ZA PRIZNANJE USPOSOBLJENOSTI
Dopustna ponudba je ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki
izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v
tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni
dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega
zagotovljenih sredstev naročnika.
Ponudnik mora pripraviti ponudbo v skladu z zahtevami iz te razpisne dokumentacije. V nadaljevanju so
opredeljene zahteve, ki jih mora izpolnjevati ponudnik. Naročnik lahko ponudnika iz sodelovanja izključi tudi v
ostalih primerih za katere tako določa zakon (šesti odstavek 75. člena ZJN-3).
Osnovni pogoji

POGOJ 1
Nekaznovanost

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če
ugotovi, da je bila 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, izrečena pravnomočna sodba za
dejanje, ki ima elemente kaznivih dejanj naštetih v 75. členu ZJN-3.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava in ESPD) v
zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega
subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).
DOKAZILO

Gospodarski subjekt naj predloži izpis iz ustreznega sodnega registra, iz katerega je
razvidno, da ne obstajajo razlogi za izključitev. Izpis se šteje kot dokaz o izpolnjevanju
predmetnega pogoja. Izpis ne sme biti starejši od datuma objave konkretnega javnega
naročila.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj lastno izjavo in izjavo članov organa in
zastopnikov, bo naročnik izpis iz ustreznega registra pridobil sam.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo
vseh primerov iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z
zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo
določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež
gospodarski subjekt.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji v skupni
ponudbi

Izjava zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta (obrazec Krovna izjava) v zvezi s
kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 in izjave ter pooblastila za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence za člane organov in zastopnike gospodarskega subjekta
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(obrazec Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence in Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo
za pridobitev podatkov iz kazenske evidence).

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

Izjave ter pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence za člane organov in
zastopnike gospodarskega subjekta (obrazec Izjava gospodarskega subjekta in
pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence in Izjava članov organov in
zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence).
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev prvega
odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 2
Plačani davki in
prispevki

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,
če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi,
če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

DOKAZILO

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
Gospodarski subjekt lahko predloži potrdilo Finančne uprave RS iz katerega bo razvidno,
da ne obstajajo razlogi za izključitev.
V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo
naročnik potrdilo Finančne uprave RS pridobil sam.

NAVODILO /
OPOMBA

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo
vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z
zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo
določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v
kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.

Podizvajalci

MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec Izjava pooblaščene osebe podizvajalca v zvezi z
izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce
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Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz
drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

POGOJ 3
Ponudnik ni izločen
iz postopkov oddaje
javnih naročil

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je ta na dan,
ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
DOKAZILO

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Naročnik bo izpolnjevanje pogoja preveril v evidenci ponudnikov z negativnimi
referencami, ki jo vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

/
MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

POGOJ 4
Prekršek v zvezi s
plačilom za delo

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3.

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v
zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja kadar koli v postopku izključil gospodarski
subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt glede
na storjena ali neizvedena dejanja v enem od zgoraj navedenih položajev.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD.
DOKAZILO

V kolikor bo gospodarski subjekt predložil zgolj Obrazec KROVNA IZJAVA in ESPD, bo
naročnik potrdilo Inšpektorata RS za delo pridobil sam.

NAVODILO /
OPOMBA

Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo
vseh primerov iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z
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zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo
določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred
pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v
kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj
Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev četrtega
odstavka 75. člena ZJN-3.

Poslovna in finančna sposobnost

Samostojni ponudnik oziroma v primeru ponudbe skupine ponudnikov vodilni ponudnik
in vsi ostali partnerji imajo tekočo bonitetno oceno:

POGOJ 1
Bonitetna ocena

DOKAZILO






izdano s strani AJPES najmanj SB6 ali
izdano s strani Standard&Poor`s najmanj BBB ali
izdano s strani Fitch najmanj BBB ali
izdano s strani Moody`s najmanj Baa2.

Gospodarski subjekt lahko predloži tudi bonitetno oceno druge bonitetne hiše, pri čemer
mora izkazati, da je vzporejana bonitetna ocena najmanj enaka eni izmed zgoraj
navedenih bonitetnih ocen. Gospodarski subjekt mora poslovati dovolj časa, da mu
lahko bonitetna hiša izdela bonitetno oceno, ki jo je mogoče vzporejati z zgoraj
navedenimi ocenami.

Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na
Portalu javnih naročil.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na
Portalu javnih naročil. Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja
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POGOJ 2
Sposobnost za
opravljanje
poklicne dejavnosti

DOKAZILO

Gospodarski subjekt je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v
državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih
registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Izpolnjen in podpisan Obrazec KROVNA IZJAVA.
Naročnik bo izpolnjevanje navedenega pogoja preveril v uradnih registrih in evidencah.

Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Izjava gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika in Dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju navedenega pogoja. Če država,
v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja dokazil iz uradnih evidenc,
bo naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo
izjavo kandidata oziroma ponudnika.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Partnerji v skupni
ponudbi

Partnerji morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak
izmed partnerjev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Krovne izjave s podpisom
katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

MORAJO izpolnjevati pogoj
Podizvajalci

Podizvajalci morajo pogoj izpolnjevati v obsegu, v katerem prevzemajo izvedbo del. Vsak
izmed podizvajalcev mora predložiti podpisan in žigosan obrazec Izjava zastopnika
podizvajalca s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj.

POGOJ 3
Blokade računov

Noben od ponudnikovih odprtih transakcijskih računov v šestih mesecih od izdaje
dokazila, ni bil blokiran iz razloga neporavnanih obveznosti iz davčnega naslova,
zakonskega naslova ali naslova sodnih izvršb za več kot tri dni.

DOKAZILO

Bonitetna ocena s strani bonitetne hiše.

Ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji:
NAVODILO /
OPOMBA

Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na
Portalu javnih naročil.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
Dokazilo o izpolnjevanju pogoja, ki ni starejše od dneva objave javnega naročila na
Portalu javnih naročil. Dokument mora biti original oziroma overjena kopija dokumenta.
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Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

POGOJ 4
Zavarovanje

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku
in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne
vsote za posamezen zavarovalni primer ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR. Izbrani
izvajalec je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s
pogodbenimi določili. Tekom izvajanja javnega naročila bo moral izbrani ponudnik
vseskozi razpolagati z veljavno zavarovalno polico v višini, kot jo predpisuje pozitivna
zakonodaja v času izvajanja gradnje.

DOKAZILO

Izbrani izvajalec je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police pred
podpisom pogodbe.

NAVODILO /
OPOMBA

/

Partnerji v skupni
ponudbi

MORAJO izpolnjevati pogoj

Podizvajalci

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

Tehnična sposobnost

Gospodarski subjekt mora navesti reference in sicer najmanj 3 reference:
- vsaka v vrednosti najmanj 500.000,00 EUR brez DDV (gradbena dela s področja
izgradnje komunalne infrastrukture, …)
POGOJ 1
Reference za
gradnje

v zadnjih 5 letih. Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od 5 let od objave
tega javnega naročila (t.j. vse reference, ki so se zaključile - predaja objekta naročniku od vključno meseca objave pet let nazaj). Smiselno zaključenih poslov, ki so bili
opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne smejo deliti. Naročnik si pridržuje
pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z dodatnimi poizvedbami
ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno opravljenih del, se takšna
referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela štejejo: zamude pri izvedbi,
napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo dogovorjeno, odpoved pogodbe,
unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo in podobno.
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Gospodarski subjekti ponudbi priložijo izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št.
8 – Referenčna lista in izpolnjene ter s strani naročnikov (investitorjev oz. glavnih
izvajalcev) potrjene Obrazce št. 9 – Referenčna izjava.

DOKAZILO

Referenčna izjava mora biti izpolnjena in datirana, žigosana in podpisana s strani
naročnika (investitorja oz. glavnega izvajalca) referenčnega dela in predložena na
predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije ali po vsebini
enakovrednim. Referenčne izjave so lahko predložene v originalu ali v kopiji.
Naročnik ima pravico preveriti podatke pri potrjevalcih predloženih referenčnih potrdil,
ki so osnova za presojanje ustreznosti reference, ali od ponudnika zahtevati predložitev
dodatnih dokazil (npr. pogodba, popis del, gradbeno ali uporabno dovoljenje, itd.).

NAVODILO /
OPOMBA

Partnerji v skupni
ponudbi

Podizvajalci

POGOJ 2
Tehnični kader

DOKAZILO

Naročnik bo priznal reference, ki ne bodo starejše od 5 let od objave tega javnega
naročila (t.j. vse reference, ki so se zaključile v obdobju 5 let pred objavo tega naročila).
Smiselno zaključenih poslov, ki so bili opravljeni kot en posel, gospodarski subjekti ne
smejo deliti. V primerih, ko so bila gospodarskemu subjektu z enotno pogodbo dodeljena
tudi druga dela, se kot referenčna vrednost upošteva samo vrednost del, ki se
upoštevajo kot referenčna dela.
Naročnik si pridržuje pravico, da navedene reference preveri. V kolikor bo naročnik z
dodatnimi poizvedbami ugotovil, da katera izmed referenc ne izkazuje kvalitetno
opravljenih del, se takšna referenca ne upošteva. Kot nekvalitetno opravljena dela
štejejo: zamude pri izvedbi, napake v izvedbi, izstavitev višjih računov, kot je bilo
dogovorjeno, in podobno.

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

1.

Gospodarski subjekt (vodilni partner v skupni ponudbi) mora imeti redno
zaposlenih vsaj 3 (tri) delavce z vsaj VI. Stopnjo izobrazbe ali višjo, ki je
potrebna pri izvedbi načrtovanih del.

2.

Gospodarski subjekt (vodilni partner v skupni ponudbi) mora imeti redno
zaposlenih vsaj 7 (sedem) delavcev s kvalifikacijo, ki je potrebna pri izvedbi
načrtovanih del.

Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v
Republiki Sloveniji ponudbi priloži:
Izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Tehnično osebje za izvedbo
naročila:
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- za izpolnjevanje pogoja ponudnik predloži fotokopijo obrazca M-1 za redno zaposlene
delavce (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti.
- za delavce z vsaj VI. stopnjo izobrazbe pa priloži poleg zgoraj navedenih dokazil še
kopijo diplome.
NAVODILO /
OPOMBA

/

Partnerji v skupni
ponudbi

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

Podizvajalci

NI POTREBNO izpolnjevati pogoja

Ponudnik mora zagotoviti sledeče ključne kadre:
Vodja del, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

POGOJ 3
Tehnični kader

-

ima najmanj višješolsko strokovno izobrazbo gradbene smeri

-

vpisan je v imenik pri Inženirski zbornici Slovenije (IZS) kot pooblaščeni inženir ali kot
vodja del

-

zaposlen je pri gospodarskemu subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec), ki
nastopa v ponudbi

-

v zadnjih petih letih pred objavo tega naročila na portalu javnih naročil je prevzel
vlogo odgovornega vodje del po ZGO ali vodje del po GZ pri izvedbi enega (1)
referenčnega dela izgradnje komunalne infrastrukture, v vrednosti minimalno
500.000,00 EUR brez DDV.

Gospodarski subjekt s sedežem v Republiki Sloveniji in ponudnik, ki nima sedeža v
Republiki Sloveniji ponudbi priloži:

DOKAZILO

NAVODILO /
OPOMBA

Tehnično in kadrovsko sposobnost ponudnik dokazuje s predložitvijo izpolnjenih
obrazcev, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije, Obrazcem št. 10 fotokopijo
ustreznega potrdila o izobrazbi in opravljenem strokovnem izpitu za vodja del ter
Obrazcem št. 11 – Potrdilo.
Iz opisa referenčnega dela mora biti razvidno, da gre za istovrstna dela, v primerljivem
obsegu, kot jih gospodarski subjekt prevzema v ponudbi. Potrdilo mora biti izpolnjeno in
datirano, žigosano in podpisano s strani naročnika (investitorja oz. glavnega izvajalca)
referenčnega dela in predložena na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije ali po vsebini enakovrednim. Potrdila so lahko predložena v originalu ali
v kopiji.

opombe: Za vodjo del, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik
podati izjavo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na
razpisu izbran, pred podpisom pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu.
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Partnerji v skupni
ponudbi

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja

Podizvajalci

KUMULATIVNO izpolnjevanje pogoja
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E.

FINANČNA ZAVAROVANJA

Zavarovanje za resnost ponudbe
Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: 20.000,00 EUR
Čas veljavnosti: do 01.12.2019
Ponudnik mora predložiti originalno zavarovanje za resnost, skladno z zgoraj navedenimi zahtevami in vzorcem
zavarovanja, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik zavarovanja ne bo predložil ali bo
predložil zavarovanje, ki ni skladno z zahtevami naročnika in zato ni v celoti unovčljivo skladno z navedenimi
zahtevami, bo naročnik takšno prijavo/ponudbo zavrnil.

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo
Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje
Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: 30 dni dlje od roka za izvedbo del
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku
izročil ustrezno zavarovanje.

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi
Instrument zavarovanja: bančna garancija / kavcijsko zavarovanje
Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: 30 dni po izteku garancijskih rokov skladno s pogodbo.
Zahtevanje dokazila: ni zahtevano dokazilo, ponudnik s podpisom obrazca krovna izjava potrjuje, da bo naročniku
izročil ustrezno zavarovanje.
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F.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

UVOD
Občina Jesenice se je odločila rekonstruirati cesto in pločnik ob Cesti Franceta Prešerna na Jesenicah.
Že v letu 2010 je bila pod številko P-2503 (Planing biro Kranj d.o.o.) izdelana projektna dokumentacija PZI za
ureditev pločnika ob cesti Franceta Prešerna. V okviru projekta je bila predvidena ureditev pločnika vzdolž ceste
F. Prešerna, na odseku od križišča s cesto Spodnji Plavž (vključno z ureditvijo pločnikov v celotnem območju
križišča) do območja »Dinos«.
Ker pa obravnavana cesta predstavlja logistično povezavo s Poslovno cono Jesenice, se je z razvojem le-te,
promet po Cesti F. Prešerna, zlasti težkih tovornih vozil, precej povečal, kar je pripeljalo do močnega
poškodovanja voziščne konstrukcije na Cesti F. Prešerna, saj obstoječa voziščna konstrukcija ni primerna za
prevzem tako težkega prometa.
Zato se je Občina Jesenice odločila, da se rekonstruira celotna voziščna konstrukcija, ne le uredi pločnik, kot je
bilo predvideno v osnovnem projektu.
Glede na to, da je bil odsek Ceste F. Prešerna na prvih cca 120.0m (vključno s križiščem s cesto Spodnji Plavž),
predhodno že v celoti rekonstruiran (vozišče in pločnik), je projektna dokumentacija izdelana le od že
obnovljenega dela naprej do območja »Dinos«, dodatno pa še od območja »Dinos« do uvoza za območje
»Gradis«
Projektna dokumentacija se po navodilu investitorja deli na dve odseka:
1. odsek predstavlja rekonstrukcijo ceste in pločnika na odseku od vhoda v območje »Dinos« do že
obnovljenega dela v smeri Sp. Plavž, dolžine cca 631.0 m
2. odsek predstavlja rekonstrukcijo ceste in pločnika na odseku od vhoda v območje »Dinos« do uvoza
v območje »Gradis«, dolžine cca 300.0 m.
Predmet javnega naročila je le 1.odsek, ki je v projektni dokumentaciji imenovan 1.faza.
Mejo med odsekoma je določil investitor.
Projekt se bo izvedel kot investicijsko vzdrževalno delo v javno korist na osnovi »Pravilnika za izvedbo
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah«, zato za izvedbo ni potreben
PGD projekt in gradbeno dovoljenje.
Izvajalec del mora med gradnjo omogočiti dostop do objektov preko območja gradnje.

TEHNIČNI OPIS
1. ODSEK
Kot je bilo že uvodoma navedeno, prva faza ureditve predstavlja rekonstrukcijo ceste in pločnika od vhoda v
območje »Dinos«, do že obnovljenega dela Ceste F. Prešerna. Ureditev je sledeča:
Situativni in niveletni potek, prečni prerez, voziščna konstrukcija
Situativni potek ceste se (z minimalnimi spremembami), ohrani
Začetek ureditve je tik pred uvozom v območje »Dinos«, konec ureditve pa na priključku na že obnovljeni
del v smeri Sp. Plavža (tako vozišča kot pločnika). Vse od profila A6 pa do mostu čez potok Jesenica, je potek ceste
znotraj priobalnega pasu reke Save
Os trase se vodi približno po sredini obstoječega vozišča. Horizontalni elementi so sestavljeni iz radijev
in prem in se prilagajajo obstoječi trasi.
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Tudi niveletni potek ceste se ohrani, višinski potek se nekoliko spremeni le zaradi prečnih nagibov
vozišča, ki se prilagajajo horizontalnim elementom za projektno hitrost V=60km/h. Maksimalni uporabljeni prečni
nagib je 5.0%, saj je na celotni trasi administrativno dovoljena hitrost 50km/h (cesta je znotraj naselja)
Prečni prerez ceste sestavljata vozišče širine 6.0m in pločnik širine 1.6m, ki na celotnem odseku poteka
po levi strani vozišča (gledano v smeri stacionaže). Pločnik je v nagibu 2.0% proti vozišču
Ker je voziščna konstrukcija, tako vozišča kot pločnika, praktično uničena, ravno tako obstoječi robniki
in robne lamele, se na celotni dolžini zamenja celotna voziščna konstrukcija, kakor tudi vsi robniki in robne lamele
Obstoječa voziščna konstrukcija se vse do planuma spodnjega ustroja odstrani in odpelje na za to
registrirano deponijo, ki jo izbere izvajalec oz. na lokacijo, kjer se odstranjeni material lahko reciklira in znova
uporabi, nato pa se vgradi nova voziščna konstrukcija v sestavi:
- AC 11 surf B50/70, A3 – 4.0cm
- AC 22 base B50/70, A3 – 7.0cm
- tamponski drobljenec TD22 – 20.0cm
- kamnita greda – 50.0cm
Na pločniku se voziščna konstrukcija vgradi v sestavi:
- AC 8 surf B50/70, A5 – 4.0cm
- tamponski drobljenec TD22 – 30.0cm
Vozišče je obrobljeno z dvignjenim granitnim robnikom 12cm nad koto asfalta. Pločnik je obrobljen z
betonsko robno lamelo. Na mestih, kjer pločnik poteka ob objektu oz. obstoječi ograji, se širina pločnika prilagaja
obstoječi fasadi objekta oz. ograji
Za robnikom oz. lamelo se okolica v širini cca 1.0m humusira (razen na delih kjer je ob pločniku objekt,
ograja, …)
Na odseku med A10 in A12, se na razdalji cca 58.0-60.0m, med robno lamelo in obrežjem reke Save,
izvede kamnita zložba, kot nadvišanje že obstoječe kamnite zložbe ob reki Savi, saj ni možno zagotoviti
minimalnega nagiba brežine (2:3). Kamnita zložba se izvede v debelini cca 80cm, s kamni ki se polagajo v beton
C25/30, debeline 15cm. Stiki med kamni se zastičijo s cementno malto.
Obstoječi uvozi se deloma ohranijo, deloma pa preuredijo.
Ohranijo se uvozi med A21 in A22 ter v A30-desno in uvoz med A27 in A28-levo. Obstoječi uvozi se uredijo v
celotni obstoječi širini in v dolžini cca 2.0m
Na zahtevo investitorja se:
- preuredi uvoz med profili A10 in A11, tako da se zmanjša širina uvoza na 10.0m
- preuredi uvoz med profili A13 in A16 – uvoz, ki je širine skoraj 40.0m se preuredi v
dva uvoza širine 10.0m.
Vsi trije uvozi se uredijo v nivoju asfalta.
Dodatno se uredi uvoz takoj za mostom čez Jesenico-desno (za balinišče) in preuredi uvoz med profiloma A26 in
A27-desno. Oba uvoza se uredita v širini 6.0m in se izvedeta preko pogreznjenega robnika.

Most čez potok Jesenica
Most čez potok Jesenica se ohrani, se pa obnovi celotna voziščna konstrukcija, arm-bet robni venecobojestransko, pločnik in prehodne plošče
Obstoječa voziščna konstrukcija na mostu, vključno z arm-bet robniki, se odstrani do mostne konstrukcije.
Mostna konstrukcija se očisti (peskanje) in pobrizga z bitumensko emulzijo, nakar se izvede hidroizolacija
(servipack/servideck). Hidroizolacija se zaščiti z zaščitno plastjo debeline 3-4cm, na vrhu pa se vgradijo asfaltne
plasti kot na preostalem vozišču

26

Občina Jesenice - RD: Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture

Namesto arm-bet robnikov se montirajo granitni robniki, ki se sidrajo v mostno konstrukcijo in zastičijo z
specialno zalivno maso za tesnenje oz. s specialno trajno elastično zalivno maso
Robni venci se obnovijo v betonu C25/30, zgornji ustroj pločnika pa se izvede v metličenem betonu C30/40 v
debelini 5.0cm. Betonu se primeša dodatek SPA in uporabi specialni cement.
Na levem robnem vencu (v območju pločnika), se uredi nova jeklena varovalna ograja (pocinkana), na desnem
robnem vencu pa jeklena varnostna ograja.
V območju prehodnih plošč, pred in za mostom, je vozišče močno poškodovano, kar kaže na to, da sta tudi
prehodni plošči poškodovani. Zato se v območju prehodnih plošč obstoječa voziščna konstrukcija v celoti
odstrani, prehodni plošči pred ponovnim asfaltiranjem pa sanira. Način sanacije se določi, ko se odstrani voziščna
konstrukcija
Odvodnjavanje
Obstoječe odvodnjavanje je urejeno tako, da se meteorna voda zbira v požiralnikih (z vtokom pod
robnikom ali z mrežo), od tod pa se izteka v obstoječo kanalizacijo, ki je v mešanem sistemu in se konča na CČN.
V skladu s projektnimi pogoji upravljalca kanalizacije, je potrebno meteorno vodo speljati ločeno, tako da se ne
vodi več na CČN. To pomeni, da je potrebno predvideti novo meteorno kanalizacijo.
V skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (UL
RS št. 64/2012, 64/2014, 98/2015) in z njo povezano Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z
javnih cest (UL RS št. 47/2005), padavinske vode vsled veliko manjšega povprečnega pretoka vozil (cca 3.000
EOV/dan) od predpisanih vrednosti, pred iztokom ni potrebno dodatno zadrževati, niti jih dodatno očistiti, saj
parametri padavinske odpadne vode ne presegajo mejnih vrednosti.
Zaradi niveletnega poteka trase, kjer je najvišja točka nivelete na mostu čez Jesenico, se meteorna
kanalizacija razdeli na dva dela (odseka) – odsek od Dinosa do mostu odvodnjavamo preko meteornega kanala
M1, odsek od mostu do konca ureditve pa preko kanala M2
Kanal M1 se prične tik za mostom in poteka v smeri Dinosa. Ker je vozišče na celotnem potezu v nagibu
proti desnemu robu vozišča, se meteorni kanal umesti v sredino desnega voznega pasu, požiralniki z vtokom pod
robnikom, kjer se meteorna voda zbira, pa v desni rob vozišča. Kanal se izteka v obstoječi kanal Ø600, ki prečka
Prešernovo cesto in se preko območja Dinos izliva v Savo (približno globino obstoječega kanala je podal Jeko
d.o.o.).
Niveletni potek kanala je odvisen od treh dejavnikov:
- nivelete ceste
- globine obstoječega kanala, kamor se meteorni kanal izteka
- prečkanja obstoječih komunalnih vodov
Ker na obravnavanem odseku prečkanj komunalnih vodov praktično ni (razen nekaj prečkanj elektro vodov, ki pa
so na globini cca 1.0m), pogojujeta niveletni potek prva dva pogoja.
Ker je kanal, kamor se priklapljamo, dokaj plitev (na globini cca 1.80m), niveleta ceste pa ima minimalne vzdolžne
padce, je tudi vzdolžni nagib kanala minimalen. Razen na prvih cca 100m, kjer je vzdolžni nagib kanala 2.0%, je
na preostalem delu trase kanal v enakomernem padcu 0.6%. Zaradi tako majhnega padca je potrebno uporabiti
večje preseke cevi – na začetku je cev DN250, nato se poveča na DN300, na zadnjih cca 200m pa je potrebno
uporabiti cev DN400.
Dolžina kanala M1 je 455,00m
Kanal M2 se ravno tako začne tik za mostom in poteka v smeri Sp. Plavža. Na tem delu situativni potek
kanala, poleg tega da je vozišče v nagibu večinoma proti levemu robu vozišča, pogojuje tudi veliko število
komunalnih vodov, ki se nahajajo na tem območju. Meteorni kanal se umesti v sredino levega voznega pasu,
požiralniki z vtokom pod robnikom pa na začetku v levi rob, na koncu pa v desni rob, saj se prečni nagib vozišča
obrne.
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Niveletni potek tega kanala pa je v največji meri odvisen od situativnega in višinskega poteka obstoječih
komunalnih vodov, zlasti kanala v mešanem sistemu, ki je iz cevi Ø1000 in pa od globine obstoječega kanala,
kamor se meteorni kanal izteka
Na prvem delu trase (do J22), je višinski potek kanala prilagojen tako, da poteka nad obstoječimi fekalnimi kanali
(globine obstoječih kanalov na tem območju je podal Jeko d.o.o.) in pod ostalimi komunalnimi vodi (vodovod,
plin, elektro in TK vodi). Vzdolžni padec kanala je 1.5%.
V jašku J22 je kaskada, kanal pa se poglobi tako, da poteka pod obstoječim kanalom Ø1000 in se z novim jaškom
izteka v raztežilni kanal, ki teče v Savo. Ker točen višinski potek raztežilnega kanala ni znan, je pred izvedbo
potrebno vse kote prekontrolirati na terenu in iztok kanala M2 prilagoditi dejanskemu višinskemu poteku
raztežilnega kanala
Kanal je iz cevi DN250 in DN300, dolžina kanala je 123.5m.
Uporabljeni materiali
Cevi so iz umetnih mas (PVC, PEHD, PE …) premera DN160, 250, 300 in 400, nazivne obodne togosti SN8. Cevi je
potrebno polagati na podlogo iz sejanega peska debeline 10cm in jih zasuti s peskom do višine 30 cm nad
temenom. Zasutje preostalega jarka se izvede z izkopanim materialom v slojih debeline 30 cm, utrjevanje pa je
potrebno izvesti z lažjimi napravami.
Pred zasutjem cevi je potrebno opraviti preizkus vodotesnosti.
Jaški so iz umetnih mas (poliestra) premera 80cm. Pokrovi jaškov so Ltž premera 60 cm z arm-bet vencem - tip D
– 400kN
Požiralniki so iz cevi iz umetnih mas (poliestra) premera 40cm. Iztok je na globini 1.0m, dno požiralnika pa je 0.5m
nižje od iztoka. Na požiralnikih z mrežo je ltž mreža 40/40-tip D, na požiralnikih z vtokom pod robnikom pa je ltž
pokrov premera 40cm-tipC.
Prometna signalizacija in oprema
Po sredini vozišča se začrta prekinjena ločilna črta 5121, rastra 3-3-3 in širine 12cm.
Na vseh uvozih, v nivoju z voziščem, se montirajo znaki »ustavi«
Na odseku od konca ograje območja »Dinos«, do konca mostu čez potok Jesenica, se na robu pločnika
izvede kovinska pocinkana varovalna ograja (dolžina 368,0m). Varovalna ograja se izvede v liniji obstoječih drogov
cestne razsvetljave (na mestu drogov CR se prekine). Varovalna ograja je na območju mostu sidrana v robni venec
mostu
Na odseku od cca 30.0m pred mostom, preko mostu in vse do novega uvoza k balinišču, se z desne strani
montira jeklena varnostna ograja, za nivo zadrževanja N2, dolžine 52m (vključno z zaključnicami 2x4.0m). Ograja
se zabije v tla, razen na mostu, kjer se sidra v robni venec

KOMUNALNI VODI
Kot je razvidno iz pridobljenih projektnih pogojev, se na območju ureditve nahajajo sledeči komunalni vodi:
Kanalizacija (mešan sistem)
Meteorna kanalizacija
vodovod
vročevod
plinovod
TK in KKS vodi
elektro vodi
cestna razsvetljava.
Kanalizacija – mešan sistem
Po podatkih upravljalca kanalizacije Jeko d.o.o., poteka na območju ureditve – tako v prvi kot drugi fazi gradnje,
obstoječa kanalizacija v mešanem sistemu. Kanalizacija večinoma poteka vzporedno s cesto, trikrat jo tudi križa.
V kanalizacijo se steka tudi vsa padavinska voda s ceste. Kanalizacija se zaključuje na CČN Jesenice.
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V skladu s projektnimi pogoji Jeko d.o.o., se vsa padavinska voda s ceste izloči iz sistema kanalizacije, ki se vodi
na CČN – predvidena je nova meteorna kanalizacija (opisano v poglavju 2.0).
Pred pričetkom del se obstoječa kanalizacija zakoliči, dela v območju kanalizacije (zlasti v območju ceste) pa se
izvajajo pod nadzorom odgovornega predstavnika Jeko d.o.o. Potek kanalizacije – tako obstoječe v mešanem
sistemu, kakor meteorne kanalizacije, je razviden iz situacije komunalnih vodov.
Delovanje kanalizacije med gradnjo ne sme biti ovirano. V primeru poškodb, je kanalizacijo potrebno takoj
sanirati. Način sanacije se izvede na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik in ob soglasju odgovornega predstavnika
Jeko d.o.o. Pokrovi jaškov morajo ostati vidni in se prilagodijo novi višinski ureditvi ceste.

Vodovod
Po podatkih upravljalca vodovoda Jeko d.o.o. poteka na območju nameravane rekonstrukcije ceste sekundarno
vodovodno omrežje in posamezni vodovodni priključki. Vodovod je iz PVC cevi DN100 in ga je po podatkih
upravljalca, potrebno zamenjati.
Opomba : projektna dokumentacija za vodovod je izdelana in je sestavni del ponudbe

Plinovod
Po podatkih upravljalca plinovoda Jeko d.o.o., na obravnavanem območju poteka obstoječe plinovodno omrežje
p=1bar (vrisano v zbirni karti komunalnih vodov).
Pred pričetkom del se obstoječi plinovod zakoliči. V varovalnem pasu plinovoda, 2m na vsako stran od osi
plinovoda, se dela izvajajo samo z lahko gradbeno mehanizacijo. Dela se izvajajo pod nadzorom odgovornega
predstavnika Jeko d.o.o.
V primeru potrebe, se plinovod dodatno zaščiti, ali prestavi, kar se izvede na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik in
ob soglasju odgovornega predstavnika Jeko d.o.o.
Vsi stroški zakoličbe, nadzora in morebitnih zaščit in prestavitev plinovoda, bremenijo investitorja.

Elektro vodi
Po podatkih Elektra Gorenjska d.d., se v območju obdelave nahajajo obstoječi 20kV in 0.4kV NN vodi (vrisani v
zbirni karti komunalnih vodov)
Vsi obstoječi elektro vodi se pred pričetkom del zakoličijo, dela v območju elektro vodov pa se izvajajo pod
nadzorom odgovornega predstavnika Elektra Gorenjske d.d..
V primeru potrebe, se obstoječi elektro vodi dodatno zaščitijo ali prestavijo, kar se izvede na osnovi vpisa v
gradbeni dnevnik in ob soglasju predstavnika Elektra Gorenjske d.d.
Vsi stroški zakoličbe, nadzora, morebitnih prestavitev in dodatnih zaščit in prestavitev obstoječih elektro vodov,
bremenijo investitorja.
Elektro Gorenjska d.d. namerava na obravnavanem območju preurediti obstoječe omrežje in umestiti novo
elektroenergetsko kanalizacijo, ki jo sestavlja 9 cevi Ø160mm+ 1 cev Ø50mm in obstoječi ter novi kabelski jaški
1.5x1.5x1.8m
V skladu z dogovorom s predstavniki Občine Jesenice, poteka trasa novega elektro kablovoda izven ceste, več ali
manj po obstoječi trasi kablovoda.
Potek nove trase elektro kablovoda je vrisan v situaciji komunalnih vodov, stroški novega kablovoda pa bremenijo
Elektro Gorenjska d.d.

TK vodi

29

Občina Jesenice - RD: Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture

Po podatkih Telekoma Slovenije d.d., se na obravnavanem območju nahajajo obstoječi TK vodi (vrisani v zbirni
karti komunalnih vodov). Poleg obstoječih vodov, pri 1. fazi gradnje, pri hiši Log Ivana Krivca 3, položitev cevi
1xPVCØ110mm. Točen potek kanalizacije (zlasti zaključek in konec) se določi na terenu z odgovornim
predstavnikom Telekoma d.d.
Obstoječi TK vodi, se pred pričetkom del zakoličijo, dela v območju TK vodov pa se izvajajo pod nadzorom
odgovornega predstavnika Telekoma Slovenije d.d..
V primeru potrebe, se obstoječi TK vodi dodatno zaščitijo ali prestavijo (poglobijo), kar se izvede na osnovi vpisa
v gradbeni dnevnik in ob soglasju predstavnika Telekoma Slovenije d.d. Vsa končana dela v zvezi z zaščitami in
prestavitvami TK vodov mora pred zasutjem pregledati odgovorni predstavnik Telekoma.
Vsi stroški položitev nove kanalizacije, ki je strošek Telekoma d.d.
Investitor mora odgovornega predstavnika Telekoma o nameravani gradnji obvestiti vsaj en mesec pred
pričetkom del.

KKS vodi
Po podatkih upravljalcev KKS vodov – Telemach d.o.o. in T-2 d.o.o. na obravnavanem območju ni obstoječih
vodov.
Telemach d.o.o. na obravnavanem območju ne namerava zgraditi KKS omrežja, T-2 d.o.o. pa naj bi uredil novo
omrežje po celotni dolžini ureditve.
Vročevod
Po podatkih upravljalca vročevoda Enos Ote d.o.o., se na obravnavanem območju nahaja vročevod, ki poteka
večinoma izven območja predvidene gradnje. Le na dveh mestih vročevod prečka traso ceste – v 1. fazi v območju
mostu čez potok Jesenica.
Obstoječi vročevod se pred pričetkom del zakoliči, dela v območju vročevoda pa se izvajajo pod nadzorom
odgovornega predstavnika Enos Ote d.o.o. V varovalnem pasu vročevoda, 1m na vsako stran od osi vročevoda,
se dela izvajajo samo z lahko gradbeno mehanizacijo
V primeru potrebe, se obstoječi vročevod dodatno zaščiti, kar se izvede na osnovi vpisa v gradbeni dnevnik in ob
soglasju predstavnika Enos Ote d.o.o. Vsa končana dela v zvezi z morebitno zaščito vročevoda, mora pred
zasutjem pregledati odgovorni predstavnik Enos Ote d.o.o..

Cestna razsvetljava
Cestna razsvetljava se v celoti ohrani, dela v območju kandelabrov in napeljave CR se izvajajo pod nadzorom
upravljalca CR, ki se ga pred pričetkom del o nameravani gradnji obvesti.

KATASTRSKI PODATKI
V gradbenih situacijah in v vodilni mapi so navedene vse parcele, ki bodo z obnovitvenimi deli trajno prizadete
(to pomeni, da bo na njih ali vozišče, ali pločnik ali uvoz).
Parcele, ki bodo med gradnjo začasno prizadete ( na njih bo začasen poseg med gradbenimi deli, potem se teren
povrne v prvotno stanje ), ostanejo pa v lasti sedanjih lastnikov, niso navedene.
Vse parcele so v k.o. Jesenice.

ZAKOLIČBENI ELABORAT
Zakoličbeni elaborat sestavljajo :
zakoličbena situacija
podatki za zakoličbo
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V zakoličbeni situaciji so označene vse zakoličbene točke, ki so podane v zakoličbenih podatkih.
Podatki za zakoličbo vsebujejo :
podatke o glavnih elementih osi
koordinate prečnih profilov v osi
koordinate jaškov in požiralnikov

VODOVOD
SPLOŠNO
Načrt obnove vodovodnega omrežja v tem projektu se nahaja v sklopu ureditve ceste, pločnika in ostale
komunalne infrastrukture na Kurilniški cesti, ulici Ivana Krivca in cesti Franceta Prešerna na Jesenicah.
Projekt je izdelan na podlagi geodetskega posnetka, ki je bil v letu 2018 izdelan posebej za potrebe tega projekta;
podatki o komunalnih vodih so pridobljeni iz katastrov posameznih upravljavcev komunalnih vodov.
OBSTOJEČE STANJE VODOOSKRBE
Preko predmetnega območja poteka sekundarni javni vodovod PVC DN 100mm, ki je bil grajen v osemdesetih
letih prejšnjega stoletja. PVC cevi se danes ne smejo več uporabljat za pitno vodo zato je obstoječ PVC vodovod
potrebno zamenjati na čim daljšem odseku. Vodovod je bil grajen skladno s takratno demagogijo in zato je lociran
izven ceste, vsak vodovodni ventil ali hidrant pa ima svoj jašek, vsi objekti na vodovodu so morali biti skriti pod
površje. Obstoječ vodovod ima izredno veliko število jaškov za večina pa ni potrebno, da se obnovijo.
PROJEKTIRANO STANJE
Prva faza
Novo predviden vodovod se izdela iz cevi NL duktil DN 150mm. Trasa se začne na cesti Ivana Krivca cca. 25m nad
prvim gorvodnim cestnim profilom (A31), kjer je obstoječ vodovodni jašek, ki dotok vode deli na smer Kurilniška,
Prešernova v eno smer in na Spodnji plavž v drugo smer. Obstoječ jašek je grajen iz zelo slabega oz. dotrajanega
betona, dimenzijsko je premajhen za vgradnjo potrebnih regulacijskih elementov in tako ni neprimeren za
rekonstrukcijo. Dotok ima namreč prevelik tlak in bo potrebna redukcija v obe smeri. Obstoječ jašek je
neprimeren za sanacijo in ga bo potrebno porušiti in izdelati novega (jašek 10).
V jašku je razcep dotočnega vodovoda na omenjeni dve smeri, vsako posebej pa je potrebno reducirati.
Standardna postavitev redukcijskega ventila se začne s čistilnim kosem, ki je lahko isti za obe smeri. Sledi
remontni zasun, redukcijski ventil, ter obvezno zračnik in varnostni ventil. Set se zaključi z drugim remontnim
zasunom in po potrebi vodomerom (potrebno povečanje jaška). Redukcijski ventil je klasičen – tak, da omogoča
konstanten tlak dolvodno, imeti pa mora dodatno funkcijo kontrole pretoka v vsako smer posebej. Za
učinkovitejše delovanje redukcijskega ventila se premer zmanjša za eno dimenzijo, v našem primeru iz DN 150
na DN 100mm. V setu je obvezno še montažno demontažni kos, sicer potencialna menjava ventila ne bo možna.
Jašek bo lociran v zelenici poleg ceste tako, da za dostop ni potrebna zapora ceste.
Opomba: en redukcijski ventil v obstoječem jašku že obstaja, in vkolikor je ustrezen ni potrebe po nabavi novega.
Dolvodno od omenjenega jaška poteka vodovod v desni strani ceste (v smeri stacionaže ceste). Vodovod poteka
40 do 50 cm stran od robnika, kar pomeni, da ni pod kolesnico, v primeru interventnega izkopa je dovolj zapora
samo tretjine ceste, hkrati pa je dovolj oddaljen od robnikov, da slednjih ni potrebno odstranjevati.
Dolvodno, v točki 17 sledi povezava na obstoječ hidrant. Obstoječ odcep je izveden v jašku, v katerem je samo
zasun in odcep do hidranta. Jašek je sicer konstrukcijsko v slabem stanju in ni primeren za obnovo, zato se poruši
in postavi nov praktično na istem mestu. Odcep do hidranta se izdela direktno iz glavnega cevovoda. Odcep za
sekundarni vodovod se izdela iz glavnega vodovoda, za zasun pa se izdela nov jašek notranjih dimenzij 1.5*1,5m
(jašek pri točki 18). Direktno na novozgrajen vodovod se navežejo hišni priključki za objekt Log Ivana Krivca 3 ter
še dva objekta brez hišne številke.
Od zadnjega hišnega priključka dalje vodovod zamenja stran ceste. Sledi prečkanje preko mostu, med točkama
23 in 26. Prečkanje se izdela na dolvodni strani mostu, kjer je manj inštalacij in tudi vodovod ni napaden v primeru
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visoke vode v potoku Jesenica. Na zgornji strani mostnih opornikov bo potrebno izdelati utor za cevovod – izrezati
iz betona obstoječih mostnih opornikov. Konstrukcijsko ne gre za poseg v most ali mostne opornike, saj gre zgolj
za zarez v nadvišanje opornikov – na tem delu oporniki niso več konstrukcijsko spojeni z ploščo.
Pritrjevanje cevovoda po detajlu iz priloge – po tehnologiji Hilti. Izvajalec lahko predlaga svoj način pritrditve,
vendar le po predhodni odobritvi investitorja, projektanta ali nadzora. Obvezno je potrebno uporabiti izolirane
objemke (z gumo) – za preprečitev toplotnega mostu. Po končanem pritrjevanju je potrebno cevovod izolirati z
izolacijskim materialom, ki ne veže vlage ali vode (higro in hidro fobni material). Izolacija se zaščiti z nerjavečo ali
Alu pločevino. Dovoljeno je uporabiti tudi predizolirane cevi, vendar morajo imeti certifikat za temperaturo do 25°C.
Tik pod prečkanjem vodovoda preko vodotoka se izdela še prevezava hišnega priključka za objekt Log Ivana Krivca
2 – iz točke 27. Obstoječa povezava je v jašku, ki se lahko poruši. Most ima verjetno prehodno ploščo, zato hišni
priključek bližje mostu najbrž ne bo mogoč.
Dolvodno, v točki 30 se izdela odcep za objekte Log Ivana Krivca 6, 15, 16, 17 in 18 ter Kurilniška 20. Izdela se
klasičen odcep s T kosem, za zasun pa se izdela nov vodovodni jašek notranjih dimenzij 1.5*1,5m (jašek pri točki
30). Jašek z zasunom se postavi šele na drugi strani ceste, kjer je zagotovljena lažja dostopnost (vstop brez
motenja prometa). Pred prevezavo se izdela še nadtalni hidrant A. Novo predviden sekundarni vodovod je
postavljen tako, da bo ob nadaljevanju sanacije ceste možno vodovod umestiti v cesto. Obstoječ zasun je v jašku,
ki je konstrukcijsko dotrajan, obnova pa ni smiselna, jašek stoji tudi na napačni lokaciji. Na mestu obstoječega
jaška (po katastru obstoječih elektro inštalacij) poteka obstoječ VN kablovod, kar verjetno pomeni, da poteka tik
ob jašku in gradnja na istem mestu ni smiselna tudi iz tega razloga.
Dolvodno sledi odcep v točki 37 - odcep za objekt Kurilniška 21. Obstoječ kataster sicer ne izkazuje vodovodne
povezave toda na terenskem ogledu je bil na dvorišču pred objektom najden jašek v katerem je star podtalni
hidrant. Druga možna povezava je od objektov Kurilniška 15 do 18 navzdol. Ne glede na to, od kod prihaja
napajanje, se hidrant poveže iz novega cevovoda. V predračunu je upoštevana obnova - cev DN 100mm v celotni
dolžini 30m.
V točki 37 se izdela tudi sekcijski zasun, ki se namesti v posebej izdelan jašek notranjih dimenzij 1.5*1,5m (jašek
pri točki 37). Jašek z zasunom se postavi šele na drugi strani ceste, kjer je zagotovljena lažja dostopnost (vstop
brez motenja prometa). Vkolikor se bo v fazi gradnje izkazalo, da je vodovodna povezava drugačna, se projektu
ustrezno korigira.
Do zaključka 1. faze se zgradita še en nadtalni in en podtalni hidrant. Ker bo vodovod situativno zelo blizu
cestnega robnika, se zasuna izvedeta tako, da sta cestni kapi v pločniku. Nadtalni hidrant B se locira tik nad
obstoječo ograjo iz žive meje. Na mestu, kjer mora biti hidrant C, ni prostora za nadtalni, zato se hidrant izdela
kot podtalni – ovalna kapa bo v pločniku. Na opuščeni trasi je še en obstoječ podtalni hidrant, ki se nahaja v
betonskem jašku. Hidrant je nadomeščen s hidrantom C, jašek pa je konstrukcijsko dotrajan in se ga lahko poruši.
Prva faza se zaključi v cestnem profilu A1-B1, v točki 51 – pred vhodom v Dinos. Zaključek se izvede z zasunom z
vgradbeno garnituro in začasno prevezavo na obstoječ vodovod. Zasun se vgradi zato, da ob nadaljevanju ni
potrebna praznitev dela vodovoda (350m – od sekcijskega zasuna v točki 37). Po končani drugi fazi se garnitura
lahko odstrani, lahko pa ostane kot sekcijski zasun.

Dimenzioniranje cevi
Dimenzija cevi je določena na podlagi terenskega ogleda skupaj z upravljavcem Jeko d.o.o. Jesenice.
Klub bližini železniške proge ocenjujemo, da gre zgolj za postajo in ni potrebna zaščita pred blodečimi tokovi.
Obstoječi elementi vodovoda tudi ne kažejo znakov korozije zaradi blodečih tokov.
Lokacija nadtalnih hidrantov je na predpisanih odmikih od objektov; nameščeni so tako, da so čim bolj varni pred
naletom prometa. Hidranti so lomljive izvedbe. Podtalni hidranti je nameščen tam, kjer je tik ob cesti pločnik in
potem zid/ograja in ni mogoče postaviti nadtalnega hidranta.
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Vodovod za čas gradnje
Obstoječ vodovod poteka večinoma izvem ceste – po povsem drugi trasi, ki je dovolj odmaknjena, da začasni
vodovod ni potreben. Na nekaterih odsekih pa je začasni vodovod kljub vsemu potreben:
za gradnjo jaška 10 je potrebna prevezava v vse smeri ,
za prevezavo v točki 18 in hidrantno prevezavo v točki 17,
za večji del druge faze bo potreben začasni vodovod za čas gradnje ceste.
Za priklopom provizoričnega cevovoda na obstoječi cevovod se montira začasni zasun, nato se cev dvigne na
površje, do mesta ponovnega priključka na obstoječo cev oz. do zadnjega hišnega priključka na odseku. Pred
priključitvijo se vgradi zaporni ventil.
V kolikor dela potekajo v vročih poletnih dneh ali v zelo hladnih zimskih dneh se provizorij cev delno vkoplje tik
ob izkopani gradbeni jami na globini kote temena cevi 0,4 m pod koto terena. Možna je tudi drugačna zaščita
začasne cevi pred zmrzovanjem in prevelikim pregrevanjem.
Hišni priključki
OPOMBA: V splošnem hišni priključki niso predmet projekta, oz. so predmet projekta samo do parcelne meje oz.
največ do meje roba asfalta.
Upravljavec ne dovoljuje več priklopa obstoječih priključkov na novozgrajen cevovod. Za vsakega uporabnika
mora biti izveden nov priključek preko samostojne priključne cevi, vodomer pa lociran čim bližje glavnemu
vodovodu - takoj za mejo; maksimalna oddaljenost 3-5m. Naprej od vodomera pa ima vsak lastnik lahko tudi
obstoječo cev. Kjer je obstoječ vodomer lociran v objektu, ga je potrebno prestaviti v zunanji vodomerni jašek.
Vsak hišni priključek bo imel svoj odcep z navrtnim oklepom (32mm) na javni vodovodni cevi, ventilom in
vgradbeno garnituro. V dolžini 3-5m od glavne vodovodne cevi se izdela cev za hišni priključek – cev 32mm in
zaščitna cev 63mm (Alkaten).
Okvirna lokacija hišnih priključkov je označena na situaciji in na vzdolžnem profilu. Mikrolokacije pa se določi
(ugotovi) med gradnjo.
Gradnja hišnih priključkov ni dovoljena brez prisotnosti predstavnika upravljavca. Priključitev ni dovoljena brez
predhodnega soglasja upravljavca.

NAČRTI
V situaciji vodovoda (M= 1:250) je prikazan potek vodovodov, z vpisanimi dimenzijami in dolžinami cevi.
Prikazane so tudi posamezne točke in mesta vozlišč ter lokacije posebnosti na trasi.
V vzdolžnem profilu v merilu 1:500/100 je prikazan niveletni potek vodovoda z vsemi višinskimi kotami in
globinami dna cevi. V vzdolžnih profilih so označene posamezne točke in mesta vozlišč z višinskimi kotami.
Vzdolžni profil omogoča tudi sprotno spremljanje eventualnih razlik med ocenjenimi in obračunanimi količinami
predvsem zemeljskih del. Zato so na vzdolžnem profilu izrisani prečni profili za vsako karakteristično točko
vodovoda. Na vsakem prečnem profilu je zavedeno:
karakteristike izkopa: kot izkopa, kota dna in vrha, širina izkopa ob dnu in na terenu;
količina izkopov, zasipov, obsipa;
masna črta izkopov, zasipov, obsipa.
Posamezna vozlišča so obdelana v shematskem montažnem načrtu vozlišč, vključno z opisi posameznih fazonskih
kosov in armatur v posameznem vozlišču.
OPIS IZVEDBE
Po izkopu jarkov je potrebno dno splanirati v predpisanih padcih; nato se izdela posteljico iz 2x sejanega peska v
debelini 10 cm.
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Na mestih lomov cevovoda so predvidena obbetoniranja lomov po tabeli obbetoniranja priloženi v detajlih. Na
tako pripravljeno podlago se položi cevi. Cevi se zasuje do višine približno 10 cm nad temenom cevi z 2x sejanim
peskom granulacije 2 do 4 mm. Stiki cevi in stiki fazonskih kosov morajo ostati do uspešno opravljenega tlačnega
preizkusa nezasuti.
Na celotnem odseku so predvidne NL cevi, ki bodo spojene z VI spoji. Ostale predvidene vodovodne armature in
fazonski kosi na cevovodu se stikujejo s prirobnico. Pri montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca cevi.
Tlačni preizkus
Pred tlačnim preizkusom je potrebno cevi zasuti (kjer je to primerno) tako, da se prepreči spremembe tal, ki lahko
povzročijo puščanje. Lahko se zasujejo tudi spoji cevovoda. Cevovod mora biti stalno sidran tako, da lahko
prenese sile, ki nastanejo med tlačnim preizkusom. Betonske podpore se morajo pred tlačnim preizkusom strditi,
da lahko prenesejo sile med tlačnim preizkusom. Vsi čepi, začasne slepe prirobnice idr. morajo biti primerno
sidrani. Vse začasne podpore ne smejo biti odstranjene, dokler cevovod ni več pod tlakom.
Pred preizkusom morajo biti iz cevovoda odstranjeni vsi trdni delci. Za vodovode s pitno vodo se mora pitna voda
uporabiti tudi za tlačni preizkus.
Zrak mora biti čim bolj kompletno iztisnjen iz cevovoda. Polnjenje cevovoda se mora vršiti počasi in če je le možno
na najnižji točki, s čimer se omogoči iztiskanje zraka iz cevovoda.
Preizkusni tlak:
Glede na določila standarda SIST EN 805, velja:
Tlačni preizkus se izvaja na 1.5 pričakovanega delavnega tlaka ali na pričakovan tlak + 5bar.
Priporočeni tlak preizkušanja je 10 bar.
Cevovod mora biti napolnjen z vodo in pod tlakom že 24 ur pred glavnim preizkusom.
Pred glavnim preizkusom se izvede pred-preizkus tako, da se tlak dvigne na STP. Vsakih 30 minut se meri padec
tlaka in količina vode, ki jo je treba dodati, da tlak ponovno doseže vrednost STP.
Postopek se ponavlja dokler zveznica med dvema točkama v diagramu delta V = f(p), ne seka točke STP v
diagramu z vnesenimi vrednostmi.
Čas glavnega preizkušanja naj bo 1 ura, v kateri tlak STP ne sme pasti za več kot 0,2 bar. Zapisnik o tlačnem
preizkusu naj bo izdelan na obrazcu po standardu DIN 4279, del 9.
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se mora izdelati zapisnik. Pri izvajanju tlačnega preizkusa v bližini
vodovoda ne sme biti nepooblaščenih oseb. Tlačni preizkus se izvaja na odsekih dolgih največ 200 m. Fazonske
kose in armature pa se predhodno preizkusi že v delavnici na tlak 16 bar-ov.
Po uspešno opravljenem tlačnem preizkusu se fazone in armature premaže z zaščitno emulzijo.
Potem se dokonča zasutje s peskom in nato še zasutje s pripeljanim gramoznim materialom, oz. z izkopanim
materialom (v kolikor je le-ta ustrezne kvalitete in nosilnosti) v slojih po 30 cm z močenjem in nabijanjem.
Dezinfekcija cevovoda
Potem ko bo cevovod v celoti ali po odsekih položen in preizkušen, ga je potrebno izprati in dezinficirati pod
nadzorstvom Zavoda za zdravstveno varstvo RS (oz. pooblaščene organizacije). Inštitut za varovanje zdravja RS
izda potrdilo o neoporečnosti vode (po določilih standarda PSIST prEN805, po navodilih DVGW 291 in navodilih,
potrjenih od IVZ). V primeru, ko se že s spiranjem s pitno vodo dosežejo zadovoljivi rezultati, dezinfekcija s
sredstvom za dezinfekcijo ni potrebna. Dezinfekcija in izpiranje glavnega cevovoda se opravljata ločeno od
izpiranja cevi priključkov (glavni cevovod lahko že obratuje, ko se šele obnavljajo priključki).
Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo, je potrebno izčrpati iz vodovodnega cevovoda in odvesti na ustrezno mesto
za nevtralizacijo. Vodo, ki se jo uporabi za dezinfekcijo vodovodnega cevovoda, ni dovoljeno odvesti v naravne
odvodnike.
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Tudi o postopku dezinfekcije je potrebno voditi zapisnik.
Vsi zapisniki morajo biti na vpogled.
Odvzemi iz omrežja za predpisane preglede inšpekcije in ZZV se izvede pri uporabnikih in pri nadtalnih hidrantih.
Vodovodni jaški
Vodovodni jaški so klasični AB, izdelani na mestu. Skladno s trendom sodobnih AB konstrukcij se jašek izdela po
sistemu bele kadi, kar pomeni:
za beton se uporabi dodatke superplastifikatorja s čimer se doseže vodotesnost (preprečitev dostopa
zunanje vode in vlage do armature);
razpoke so preračunane <0,2mm;
posebno pozornost je potrebno posvetiti delovnim stikom (ki so potencialno kritična mesta pri
konstrukcijah po sistemu bele kadi). Uporabi se sistem Sigi (ali boljši). Med betoniranjem 1. in 2. faze se v delovni
stik doda Intec perforirana cev (premera 7mm, perforacije e=cca 2cm). Po končanem betoniranju 2. faze se v
Intec cev injektira poliuretanska masa, ki dokončno zalije vse eventualne razpoke in nezapolnjene cone v
delovnem stiku. Preprostih trakov, ki nabrekajo ni dovoljeno uporabljati.
Z izbiro konstrukcije bele kadi odpadejo vse drage in zahtevne izdelave hidroizolacije in njihove zaščite, kar je še
posebej zahtevno ob prebojih vodovodne cevi.
Pokrovi: težki povozni LTŽ pokrovi (min 40MP), z zaklepom in protihrupno zaščito, niveletno usklajeni z nagibom
terena na utrjenih površinah; nosilec pokrova je povsod plavajoči. Kljub dolgoletni drugačni praksi se v zadnjem
času za jaške uporabljajo pokrovi 800*800mm ali vsaj 800*600mm. Kjer je bilo mogoče je pokrov za dostop v
jašek lociran izven cestne površine. Jašek 10 ima pokrov lociran v zelenici, zato mora biti pokrov dvignjen iznad
okolice terena tako, da ga je možno locirati in odpreti ob vsakem času.
Jašek mora imeti v dnu padec proti eni strani, kjer je poglobitev in po možnosti izpust v ponikovalnico – vkolikor
talna voda ni previsoka. Priporočamo, da se izvedba talne plošče določi v fazi gradnje na terenu – za vsak jašek
posebej, glede na karakteristike izkopane zemljine.

Evidentiranje novozgrajenega vodovoda
Zahteve za geodetski posnetek:
izvajati se mora sočasno z gradnjo vodovoda,
posnetek je potrebno izvajati pri odprti trasi,
posneti je potrebno teme cevi pred vsakim spojem,
posneti je potrebno tudi prečkanja ostalih infrastrukturnih vodov.
Geodetski posnetek mora biti izdelan za PID in za vpis v kataster gjs.
Zahteve za načrt izvedenih del vodovoda (PID projekt):
vodilna mapa,
izdelan mora biti na podlagi geodetskega posnetka po zgornjem opisu,
pripravljen mora biti v tiskani in digitalni obliki (vektorska oblika), po navodilih upravljavca vodovoda,
skladno z zahtevami GJI.
Ostala dokumentacija za pridobitev uporabnega dovoljenja ali kvalitativnega pregleda ob primopredaji,
dokazilo o zanesljivosti, izvajalski del dokumentacije (atesti in certifikati, izjave o lastnostih).
KRIŽANJA KOMUNALNIH VODOV
Obstoječe komunalne naprave je potrebno pred izkopom zakoličiti (označiti) na terenu. Pri križanjih je potreben
ročni izkop ter zavarovanje pri izkopu med gradnjo in pri zasipanju jarkov.
Pred zasipanjem je potrebno vse naprave pri križanjih pregledati in popraviti morebitne poškodbe. Zasip med
vrhom vodovoda in dnom naprave naj bo zaradi nevarnosti posedanja iz pustega betona ali suhe mešanice.
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Vzporedno z vodovodom se povsod v cestah obnavljajo ali gradijo tudi ostali komunalni vodi. Zaradi omejenega
prostora povsod ni možno zagotoviti predpisanih odmikov, mestoma pa bodo potrebne tudi prestavitve. Glede
na stanje obstoječih vodov se ob gradnji odloči o tem ali se posamezen komunalni vod obnovi.
ZAHTEVE PROJEKTANTA
Za gradnjo je dovoljeno uporabljati samo proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti in so skladni
s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi.
Popis del, količine in projektantski predračun so podani okvirno, predvidena odstopanja so zajeta v postavki
nepredvidena dela.
Za vsako spremembo je potrebno pridobiti soglasje projektanta in jo zajeti v projekt izvršenih del.
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G. VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudbeno dokumentacijo sestavljajo spodaj našteti dokumenti, ki morajo po vsebini in obliki ustrezati
obrazcem in drugim navodilom iz razpisne dokumentacije, torej mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami
naročnika, podpisana in žigosana, kjer je to označeno.
Navedeni dokumenti morajo biti izpolnjeni, kot to zahtevajo navodila obrazca ali to iz njihovega besedila izhaja.
V primeru, če ponudnik posameznega zahtevanega dokumenta ne predloži (oziroma ga ne predloži na poziv
naročnika, če je takšen poziv mogoč na podlagi določil ZJN-3), ali pa bo predloženi dokument v nasprotju z
zahtevami razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo zavrnil kot nedopustno.
Zaželeno je, da so zahtevani dokumenti zloženi po spodaj navedenem vrstnem redu. Prav tako je zaželeno, da so
vse strani ponudbene dokumentacije oštevilčene z zaporednimi številkami.

Obrazec
1

2

3

4

5

6

7

8

Naziv

Opombe

Ponudba

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Krovna izjava

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

ESPD - Del I in II - Informacije o postopku in
gospodarskem subjektu

ESPD - Del III - Razlogi za izključitev

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

ESPD - Del IV - Pogoji za sodelovanje in Zaključek

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za
pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega
subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

9

Referenčne izjave

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

10

Seznam tehničnega osebja

Izpolnjen, podpisan in žigosan.
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11

12

Potrdilo – referenca odgovornega vodje del

Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan.
Priložena bianco menica, podpisana in
žigosana.

13

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
dobro izvedbo

Parafiran.

14

Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za
odpravo napak

Parafiran.

15

Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem
obveznih pogojev za podizvajalce

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

16

17

18

Izjava podizvajalca

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Izpolnjen, podpisan in žigosan. Priložen
izpolnjen ESPD obrazec za vsakega
podizvajalca (79. člen ZJN-3). Datoteka
za uvoz ESPD je priloga razpisne
dokumentacije. ESPD lahko podizvajalci
izpolnijo na Portalu javnih naročil.

Izjava o nastopu s podizvajalci

Izjava o lastniških deležih

Izpolnjen, podpisan in žigosan

Dokazila

Bonitetna ocena

Priložena.

Priloga

Vzorec pogodbe

Parafiran, podpisan in žigosan.

Priloga

Cenik del, ki niso zajeta v enotnih cenah predračuna cenik materiala, kalkulativnih plač, storitev gradbene
mehanizacije, prevozov s kamionom, ipd.

Gospodarski subjekt priloži ponudbi na
svojih obrazcih.
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Obrazec št: 1
PONUDBA

Na osnovi povabila za naročilo Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture dajemo
ponudbo, kot sledi:
I. Ponudba številka: _______________
NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:
Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):
samostojno
z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________
z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________
II. Ponudbena cena
Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne
infrastrukture

Vrednost v €

Cesta
Vodovod

Skupaj vrednost brez DDV
DDV 22%
Skupaj vrednost z DDV
Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni
dokumentaciji.
III. Rok veljavnosti ponudbe Ponudba velja do 21.11.2019.
IV. Podatki o plačilu
Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30. dan od datuma
prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del
zneska. Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih
del. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
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V. Podatki o gospodarskem subjektu
KONTAKTNA OSEBA:
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
ID ZA DDV:
PRISTOJNI FINANČNI URAD:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS
PONUDBE IN POGODBE:
RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika
družba)
ČLANI UPRAVNEGA IN VODSTVENEGA
ORGANA (npr. zakoniti zastopniki, člani
uprave, ipd.)*
ČLANI NADZORNEGA ORGANA (če ga
gospodarski subjekt ima)*
POOBLAŠČENCI
ZA
ODLOČANJE
ALI
prokuristi)*

ZASTOPANJE,
NADZOR (npr.

POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE:
Ime in priimek, ulica in hišna številka,
kraj
v
Republiki
Sloveniji
(izpolni ponudnik, ki nima sedeža v
Republiki Sloveniji)
*za navedene osebe je potrebno predložiti pooblastila za preverjanje podatkov v Kazenski evidenci
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)




pri skupni ponudbi ta obrazec podpišejo vsi partnerji
Obrazec se naloži v razdelek Predračun
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Obrazec št: 2
KROVNA IZJAVA
V zvezi z javnim naročilom Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture,
____________________________________,
(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi)
s polno odgovornostjo izjavljamo, da:





























vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom;
ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo
izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali
odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli
s pripravo ponudbene dokumentacije;
vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih
preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila,
če jih bo ta zahteval;
v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod
katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe;
smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;
smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni
izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za
izvedbo javnega naročila;
bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi
predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in
normativi ter okoljevarstvenimi predpisi;
bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;
bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo
pridobili pisno soglasje naročnika;
bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno
soglasje naročnika;
bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih
morajo izpolnjevati podizvajalci;
bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je
ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma
najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v
sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;
bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil
naročnik v razpisni dokumentaciji;
se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po
njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k
izvedbi predmeta javnega naročila;
bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;
smo ob izdelavi ponudbe pregledali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo;
smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila;
smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne
dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK;
so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni.
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Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje obvezne pogoje skladno z zakonskimi zahtevami in zahtevami
naročnika:














imamo dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi storitve kaznivega dejanja naštetega v prvem odstavku
75. člena ZJN-3,
nismo izločeni iz postopkov javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z
negativnimi referencami,
nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež,
zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z
zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb ni bila s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena
globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati,
omejevati ali izkrivljati konkurenco,
nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim
ravnanjem,
pri dajanju informacij v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage
ali teh informacij nismo zagotovili,
izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija.

S podpisom te izjave izjavljamo, da izpolnjujemo vse pogoje iz razpisne dokumentacije, za katere je navedeno,
da se izpolnjevanje izkazuje s podpisom te izjave!
Spodaj podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice v zvezi z
oddajo javnega naročila za namene Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne
infrastrukture, objavljen na Portalu javnih naročil pod številko JN004288/2019-B01 pridobi podatke za
preveritev ponudbe v skladu 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega
odstavka 77. člena ZJN-3.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)
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ESPD – del I in II – informacije o postopku in gospodarskem subjektu

ESPD – del III – razlogi za izključitev

ESPD – del IV – pogoji za sodelovanje in zaključek
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Obrazec št: 6

Izjava gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da naša družba, _______________(firma),
_________________(naslov), matična številka: _______________ ni bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih
dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da:





gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb/prijav s
pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje
države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske
evidence in evidence o prekrških.
Polno ime družbe:
Sedež družbe:
Številka vpisa v sodni register
(št. vložka):
Matična številka družbe:
Davčna številka družbe:

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)
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Obrazec št: 7
Izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da:



lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil,
bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
POOBLASTILO

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da za potrebe
preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz
kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji:
Ime in priimek:
Funkcija v gospodarskem subjektu:
EMŠO:
Kraj in država rojstva:
Naslov stalnega prebivališča:
Naslov začasnega prebivališča:
Državljanstvo:
Moj prejšnji priimek se glasi:

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(podpis)

Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in pooblastilo
za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh
izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.

45

Občina Jesenice - RD: Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture

Obrazec št: 8

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

Zap.
št

Naročnik
(naziv,
naslov)

Vrsta
dela
(podroben opis
vrste del, ki jih je
izvedel izvajalec)

Čas realizacije
(od mesec/leto
do mesec/leto)

Pogodbeni
znesek
(brez DDV), ki se
nanaša
na
referenčno delo

Celotna
vrednost
pogodbe
(brez DDV)

Kontaktna
oseba
naročniku
(ime
priimek
telefon in
mail)

1

2

3

4

5

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)
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Obrazec št. 9
Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:

(naziv)
(sedež)
(poštna številka in kraj)
za prijavo na javno naročilo za Poslovno cono Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture za
naročnika Občino Jesenice, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo
REFERENČNO IZJAVO

Potrjujemo, da je ponudnik ______________________________________ za nas uspešno opravil naslednja dela:
Naziv investicije:
Čas izvedbe:
Kraj izvedbe:
Skupna vrednost v € brez DDV:
Kratek opis del (vrsta in obseg izvedenih del):
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
S podpisom tega obrazca potrjujemo, da je ponudnik dela izvedel strokovno, pravočasno, kvalitetno ter
skladno s pogodbenimi določili.
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:
ime in priimek: _____________________________________________________
telefon: __________________________

elektronska pošta: __________________________

Kraj in datum

(žig in podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec se fotokopira za potrebno število izjav. Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani
naročnika, za katerega je ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega razpisa izvršil istovrstna dela. Obvezna so
referenčna potrdila za dela, navedena v Obrazcu št. 8. Upoštevale se bodo samo tiste referenčne izjave, ki bodo v celoti
izpolnjene in podpisane s strani naročnika, za katerega je ponudnik opravil dela, in bodo navedena tudi v referenčni listi.
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Obrazec št. 10

(ponudnik)

SEZNAM TEHNIČNEGA OSEBJA IN DRUGIH STROKOVNIH DELAVCEV

V zvezi z javnim naročilom gradnje po odprtem postopku Poslovno cono Jesenice, širitev: rekonstrukcija
prometne infrastrukture, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:
zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni
izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika in, ki izpolnjujejo vse pogoje za opravljanje posameznih razpisanih
del, ki izhajajo iz vseh veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje
predmeta javnega naročila.
Glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila, izjavljamo, da:
- razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,
- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču,
- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev, tako da bo izvedba del potekala v skladu
z zahtevami naročnika in v predvidenem roku.
Obenem izjavljamo, da bomo za vodja del imenovali delavca, ki izpolnjuje pogoje v skladu z zakonodajo.
ZA VODJO DEL, BOMO IMENOVALI:
Ime in priimek:
Telefon št.:
Faks št.:
Elektronski naslov:
Izobrazba:
Identifikacijska št. inženirske zbornice:
Število let delovnih izkušenj:

Reference vodje del, ki ustrezajo pogoju:

naziv projekta

čas izvedbe
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Skupna vrednost v €
brez DDV
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TEHNIČNO OSEBJE ZA IZVEDBO NAROČILA:
Ime in priimek:

Izobrazba

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Za tem obrazcem prilagamo:
- fotokopijo obrazca M-1 (prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti).

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Navodilo: Ponudnik mora obrazec št. 10 izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik
ponudbe. Naročnik si pridržuje pravico do preverjanja navedb v tem obrazcu.
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Obrazec št. 11
Podatki o naročniku/ potrjevalcu reference:
(naziv)
(sedež)
(poštna številka in kraj)

za prijavo na javno naročilo gradnje po odprtem postopku za Poslovno cono Jesenice, širitev: rekonstrukcija
prometne infrastrukture, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil, izdajamo naslednjo

POTRDILO
Potrjujemo, da nam je VODJA DEL:

(ime in priimek)
za nas izvajal naslednja dela:
Naziv projekta / investicije:
Čas izvedbe od - do:
Skupna vrednost projekta v € brez DDV
V obdobju našega sodelovanja se je izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega delavca. Vsa dela je izvedel
v skladu s pogodbenimi določili.
Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi
postopki in standardi po predpisih stroke.
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javno naročilo.
V kolikor bi naročnik želel dodatne informacije v zvezi z izvršenim delom je kontaktna oseba:
ime in priimek: ______________________________________________________________
telefon:________________________________
elektronska pošta: ___________________________________________________________

(žig)
Kraj in datum

(podpis odgovorne osebe naročnika)

NAVODILO: Obrazec mora biti izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan s strani naročnika (investitorja oz. glavnega
izvajalca), za katerega je izvajalec v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila, izvajal dela, ki ustrezajo
pogoju.
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Obrazec št: 12
Vzorec menične izjave za resnost ponudbe

MENIČNA IZJAVA
s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice

Naročniku Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, kot zavarovanje za resnost naše ponudbe za
pridobitev javnega naročila
Poslovno cono Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture
izročamo bianko lastno menico ter menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.
Naročnika Občina Jesenice pooblaščamo, da izpolni priloženo menico z zneskom v višini 20.000,00 EUR
in z vsemi ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:






ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb oziroma odstopimo od ponudbe ali
ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
ne soglašamo z odpravo napak v ponudbi ali
ne sklenemo pogodbe v določenem roku ali
po sklenitvi pogodbe v določenem roku ne predložimo zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

Menična izjava je veljavna od njenega podpisa do izteka roka veljavnosti zavarovanja za resnost ponudbe po
predmetnem naročilu, t.j. najkasneje do 01.12.2019.
Menica je unovčljiva pri: _______________
s transakcijskega računa (TRR): _______________

Priloga:
- bianco menica, podpisana in žigosana
Kraj: _______________

Datum: _______________

Izdajatelj menice: _______________
(žig in podpis)
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Obrazec št: 13
Vzorec bančne garancije / kavcijskega zavarovanja za dobro izvedbo
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
Datum: (vpiše se datum izdaje)
VRSTA ZAVAROVANJA: (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)
ŠTEVILKA: (vpiše se številka zavarovanja)
GARANT: (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega
ponudnika)
UPRAVIČENEC: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice
OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št. z dne (vpiše se številko in datum pogodbe o
izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za Poslovno cono Jesenice, širitev:
rekonstrukcija prometne infrastrukture

ZNESEK IN VALUTA: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znaša __________
LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM
BESEDILU:
1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje;
2. Original garancije št. ______________
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto
KRAJ PREDLOŽITVE: (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski
naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega
naročanja izbranega ponudnika)
Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo upravičencu na prvi poziv
izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v
zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi
listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo
besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje,
in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim
v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po
slovenskem pravu.
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Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št.
758.
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Obrazec št. 14
Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758
Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ
Za:
Datum:

(vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)
(vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:
ŠTEVILKA:
GARANT:
NAROČNIK:
ponudnika)

(vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

(vpiše se številka zavarovanja)
(vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)
(vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega

UPRAVIČENEC:

(vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe
št.
z dne
(vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi
postopka z oznako XXXXXX) za
(vpiše se predmet javnega naročila)
ZNESEK IN VALUTA:

(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM
BESEDILU:
(nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)
JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski
OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki
po SWIFT sistemu na naslov
(navede se SWIFT naslova garanta)
KRAJ PREDLOŽITVE:
(garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali
elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno,
se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.
DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)
STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:
naročanja izbranega ponudnika)

(vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do
višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj
naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo
bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v
kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih
obveznosti iz osnovnega posla.
Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim
v zgoraj navedenem kraju predložitve.
Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.
Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št.
758.
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garant
(žig in podpis)
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Obrazec št. 15
Izjava zastopnika podizvajalca v zvezi z izpolnjevanjem obveznih pogojev za podizvajalce

Pod
kazensko
in
materialno
odgovornostjo
izjavljamo,
da
naša
družba, _______________(Firma), _________________(Naslov), matična številka: _______________ ni bila
pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.
Obenem izjavljamo, da:











nimamo na dan, ko je bila oddana prijava oziroma ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri
imamo sedež, zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v
skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v
vrednosti 50 EUR ali več,
na dan oddaje ponudbe ali prijave nimamo nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave,
na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil
zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami,
nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb oziroma prijav 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,
smo vpisani v poklicni oziroma poslovni register v državi sedeža,
lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, predvsem potrdila iz
Kazenske evidence in evidence o izdanih odločbah o prekrških,
bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna potrdila, ki se
nanašajo na zgoraj navedeno, in se ne vodijo v uradnih evidencah, ki jih vodijo državni organi, organi
lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil.
in
POOBLASTILO

Pooblaščamo naročnika Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, da za potrebe preverjanja
izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od pristojnih organov pridobi potrdila o izpolnjevanju zgoraj
navedenih pogojev.
Polno ime družbe:
Sedež družbe:
Številka vpisa v sodni register
(št. vložka):
Matična številka družbe:
Davčna številka družbe:
Ime in priimek: _____________________

Kraj in datum:

(žig in podpis)

56

Občina Jesenice - RD: Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture

Obrazec št. 16
Izjava podizvajalca

V zvezi z javnim naročilom Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture,
izjavljamo, da bomo v primeru izbire gospodarskega subjekta sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z
deli v vrednosti _______________ EUR v skladu z razpisnimi pogoji.
Izjavljamo (ustrezno obkrožite):



DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto
glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do
nas kot podizvajalca.



NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Opomba:
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira.
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Obrazec št. 17
Izjava o nastopu s podizvajalci
V zvezi z javnim naročilom po postopku naročila male vrednosti za Poslovno cono Jesenice, širitev:
rekonstrukcija prometne infrastrukture, št. 430-19/2019, izjavljamo: USTREZNO OBKROŽITE!


da ne nastopamo s podizvajalcem



da nastopamo s navedenimi podizvajalci:
Zap.
št.

Naziv podizvajalca

Vrsta del, ki jih bo izvajal

Vrednosti del, ki jih bo izvajal
(v € brez DDV)

V primeru nastopa s podizvajalci pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjavljamo:







Izjavljamo, da bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen
v prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni smo z
dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga pravico krivdno
odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s podizvajalci ali s podizvajalci, ki
jih nismo priglasili,
da bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s
podizvajalci,
da s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da v primeru podane zahteve za
neposredno plačilu s strani podizvajalca na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem,
Priloga: priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3)

(ponudnik)

Kraj in datum

(žig in podpis pooblaščene osebe)

Opomba:
V primeru nastopa z več podizvajalci se obrazec ustrezno razmnoži.
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Obrazec št. 18
Izjava o lastniških deležih

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik
gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek

Naslov prebivališča

ali

ali

Firma in sedež pravne osebe

Davčna in matična številka

Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega
subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež

Davčna in matična številka

Delež lastništva gospodarskega
subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski
subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim
subjektom.
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru
več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.
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Obrazec št. 19

POGODBA ŠT. 430-19/2019
POSLOVNA CONA JESENICE, ŠIRITEV: REKONSTRUKCIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE
ki jo sklepajo:

NAROČNIK:

OBČINA JESENICE, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, ki jo zastopa župan Blaž Račič, ID št. za
DDV: SI39795888, EMŠ: 5874335 (v nadaljevanju: naročnik),

in

IZVAJALEC:

_______________________________________________________________, ki jo zastopa
direktor
____________________________________________,
ID
št.
za
DDV
_____________________, EMŠ: _____________, (v nadaljevanju: izvajalec)

UVODNE DOLOČBE
1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:
- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega naročila, objavljenega dne 20.06.2019 na portalu javnih naročil
Ministrstva za finance, št. objave JN004288/2019-B01 in obveščen z obvestilom o oddaji naročila št. 43019/2019 z dne _________;
- ima naročnik zagotovljena sredstva v proračunu Občine Jesenice, na proračunskih postavkah 8060
(Modernizacija cest), 8230 (Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov), vse na kontu 420500
Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
- je investicija vključena v Načrt razvojnih programov – št. projekta NRP OB041-17-0010
- se investicija izvaja s sofinanciranjem v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske
politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 3 »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno
gospodarsko rast«, prednostne naložbe 3.1 »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim
izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek
podjetniških inkubatorjev«, specifičnega cilja 3.1.2 »Povečevanje dodane vrednosti MSP«.
- se dela izvajajo kot vzdrževalna dela v javno korist na podlagi ZCest-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe)
ter Pravilnika za izvedbo investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah
(Ul.RS, št. 7/2012).
PREDMET POGODBE
2. člen
Predmet pogodbe je Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture,
vse po popisu del in po predračunu iz razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo, na katerem je bil
izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik in v skladu z izvedbenimi projekti ter v skladu z Gradbenim zakonom
- GZ (Uradni list RS, št. 61/17 s spremembami) in Zakonom o cestah ZCest-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe).
Pogodbena dela se izvede na osnovi projektov:
- REKONSTRUKCIJA CESTE FRANCETA PREŠERNA IN PLOČNIKA, NA JESENICAH, izdelal PLANING d.o.o.
KRIŽE, Snakovška 68b, 4294 Križe, Ivan ELER, univ. dipl. inž. grad., št. proj: P-608, april 2018,
- OBNOVA VODOVODA NA CESTI FRANCETA PREŠERNA NA JESENICAH, izdelal projektant: PLANING d.o.o.
KRIŽE, Snakovška 68b, 4294 Križe, Ivan ELER, univ. dipl. inž. grad., št. proj: P-608/1, april 2018.
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Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del,
naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno, določeno s to pogodbo.
Izvajalec je upošteval predviden termin gradnje in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali
delo. Izvajalec je seznanjen s terenskimi razmerami, razpisnimi zahtevami in s prejeto tehnično dokumentacijo
ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.
Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za investicijo in dobavo vsega potrebnega materiala in so
predvidena s tehnično dokumentacijo, projektno dokumentacijo in razpisno dokumentacijo naročnika po javnem
naročilu, opredeljenem v prvi alineji 1. člena te pogodbe ter zajeta v ponudbenem predračunu izvajalca št.
_________ z dne _________ danem v postopku javnega naročila.
3.

člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v razpisni dokumentaciji
naročnika, projektih za investicijo, ki je predmet te pogodbe in svojo ponudbo št. ________ z dne ______, na
podlagi katere je bil izbran.
Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala so dopustne le s pristankom vodje projekta
naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in strokovnega nadzora.
4.

člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da:
- pred pričetkom izvajanja del pripravi prijavo gradbišča v elektronski obliki in jo posreduje naročniku, ki
formalno vloži prijavo
- pred pričetkom del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, izdelan v skladu z veljavnimi predpisi,
- pred pričetkom del preda odgovornemu nadzorniku plan dinamike del in obračunov,
- naročniku pred pričetkom del predloži (s strani strokovnega nadzora potrjen) plan tekoče kontrole kakovosti,
- naročniku pred pričetkom posameznih del predloži tehnološko ekonomski elaborat,
- po uvedbi v posel zavaruje predana zemljišča, potrebna za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del
s strani tretjih oseb,
- najkasneje v roku, določenem v 14. členu te pogodbe, naročniku izroči bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% (pet odstotkov) vrednosti pogodbenih del, ki velja še
vsaj trideset (30) dni po uspešno opravljenem prevzemu del,
- pred izplačilom končne situacije izroči naročniku bančno garancijo za odpravo napak, v višini 5% pogodbene
vrednosti, kot jamstvo za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijski dobi,
- zagotovi koordinatorja za varstvo pri delu in v roku petnajst (15) dni po pričetku del sklene skupni dogovor
o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu,
ukrepov za varovanje lastnine in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče,
- kopijo prijave gradbišča na gradbišču namesti na vidno mesto,
- zagotovi vsakodnevno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvajanja del,
- vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ažurno za ves čas gradnje,
- izvrši dela strokovno, pravilno, pravočasno, solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
standardi in gradbenimi normativi,
- naročniku izroči dokumentacijo za opremo, skupaj z navodili za vgradnjo oz. montažo in uporabo, servisnimi
navodili, A - testi in garancijskimi listinami,
- naročnika z dopisom obvesti o pričetku in dokončanju del,
- naročniku pred pričetkom del predloži dogovor s prevzemnikom gradbenih odpadkov o prevzemu gradbenih
odpadkov,
- dela opravlja v skladu s terminskim planom izvajanja del,
- zagotovi sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) – kar je upošteval že v cenah/enoto, geodetske načrte
in vso ostalo dokumentacijo, zahtevano v razpisni dokumentaciji in projektih ter v skladu z veljavnimi
predpisi in jih izročiti naročniku, skupaj z obvestilom o zaključku del
- pridobi in predloži projekte izvedenih del, z geodetskim posnetkom oz. elaboratom stanja po končani izvedbi
za vpis na GURS, in sicer štiri izvode v analogni obliki in en izvod v digitalni obliki – format DWG,
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-

gredo stroški porabe energije v času od začetka del do funkcionalne primopredaje objekta v breme izvajalca,
izvajalec mora vsakodnevno zagotoviti dostop stanovalcem do objektov, vkolikor to ni mogoče je potrebno
vnaprejšnje obvestilo; eventualne odškodnine zaradi neurejenih dostopov je treba zajeti v ceno;
skladno s Pravilnikom o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih
takoj po končani gradnji naročniku preda poročilo o izvedenih delih ter izpolnjene obrazce za vnos podatkov
v naročnikovo evidenco cestnih podatkov (BCP) in sicer na način, kot je navedeno v navodilih za pripravo
podatkov ter izdelavo in predajo poročila, ki so objavljena na spletni strani:
http://www.di.gov.si/si/navodila_vzorci_gradiva_za_prevzem/predaja_izvedenih_del_podatki_za_bcp/.
Obvezuje se tudi, da poročilo in podatke za to evidenco pripravijo ustrezno usposobljeni izvajalci za popis
podatkov s seznama usposobljenih popisovalcev, ki je objavljen na spletni strani.

POGODBENA CENA
5. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo dela, opredeljena v 2. členu te pogodbe, opravil po cenah, ki jih je navedel v
predračunu z dne _________, ki je sestavni del izvajalčeve ponudbe.
Skupna pogodbena vrednost za Poslovno cono Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne infrastrukture znaša
z DDV:
Cena v € brez DDV

€

DDV 22%

€

Cena v € z DDV

€

(z besedo: ______________________________________________________euro __/100).

Za celoten predmet pogodbe, kot je navedeno v 2. členu, veljajo cene po načelu "cene na enoto" in po načelih
“fiksnosti cen in dejanske izmere”. Pogodbena cena tako pomeni skupno ocenjeno vrednost del.

6.

člen

Izvajalec se izrecno strinja, da so/je v pogodbeno ceno vključeno tudi:
- pripravljalna dela in organizacija gradbišča,
- sanitarije na gradbišču,
- montaža in demontaža vseh delovnih odrov, ograj, ipd..,
- skladiščenje materiala do vgraditev oz. montaže,
- ravnanje z odpadki, če je deponija viška materiala dlje od v popisu navedene razdalje, vključno z
deponiranjem,
- ravnanje s komunalnimi odpadki, ki bodo nastajali na gradbišču, vključno z deponiranjem,
- zavarovanja,
- zaključna dela in odvoz odvečnih materialov ob zaključku, čiščenje objekta, čiščenje okolice, ipd..,
- poprava morebitnih škod, ki bi nastale po krivdi izvajalca na drugih delih objekta, komunalni opremi, ipd…,
- izpolnjevanje določb Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18)
- izdelava varnostnega načrta in koordinator za varstvo in zdravje pri delu.
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z davkom na dodano vrednost, manipulativnimi
stroški, taksami, idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski.
Pogodbena vrednost je določena na podlagi predvidenega obsega del in enotnih cen, ter je specificirana v
ponudbi, navedeni v 2. členu te pogodbe.
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SPREMEMBA VREDNOSTI POGODBE
7. člen
V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob
sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na znižanje ali zvišanje
pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni dodatek k pogodbi. Nepredvidena oz. spremenjena dela
in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca, naročnik prizna samo po predhodnem dogovoru in vpisu v
gradbeni dnevnik, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.
Pogodbeni stranki sta soglasni, da za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni
stranki sklenile dodatek k tej pogodbi, oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta, navedena v 5. in
6. členu te pogodbe. Uporablja se cenik del in cenik materiala, ki je priloga ponudbe in upoštevaje cen na enoto
osnovne ponudbe. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna
dodatna ali nepredvidena dela ali material.

8.

člen

O kakršnih koli nepredvidenih delih mora izvajalec takoj pisno obvestiti strokovni nadzor in naročnika in mu brez
predhodnega poziva s strani naročnika dostaviti predračun teh del. Dodatnih del, ki niso opredeljena s to
pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja naročnika.
V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in
dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki dodatek k tej pogodbi po cenah materiala in dela, ki so navedene v
osnovni ponudbi, vključno z vsemi popusti.
Za dodatna (presežna, manjkajoča, nepredvidena, …) ali nova dela - pozneje naročena, ki bi se izkazala za
potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem
primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.
S strani naročnika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico večje količine izvedenih del ali odškodnine
tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

9.

člen

Izvajalec lahko, ko gre za izvajanje dodatnih oziroma več del, po potrditvi obsega del s strani osebe, ki opravlja
nadzor nad gradbenimi deli, začne z opravljanjem teh del istočasno z začetkom postopka pogajanj, v kolikor bi
lahko zaradi zamika izvedbe del zaradi izvedbe postopka prišlo do dodatnih stroškov pri naročniku, pri tem pa
vrednost teh del ne sme presegati 10% osnovne pogodbene vrednosti.

DOKUMENTACIJA
10. člen
Ob podpisu pogodbe oziroma pred začetkom izvajanja del mora naročnik izpolniti naslednje pogoje:
- izročiti izvajalcu projektno dokumentacijo - izvedbene projekte z vsemi računskimi in opisnimi prilogami
v 1 izvodu, navedeno v 2. členu te pogodbe;
- dati izvajalcu na razpolago vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg
del potrebne.
S predajo dokumentacije je izvajalec uveden v posel.
Dostavo dokumentacije je treba vpisati v gradbeni dnevnik z dnevom predložitve, kakor vse ostale dokumente.
11. člen
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Izvajalec je dolžan dostaviti naročniku veljavne ateste in vso ostalo dokumentacijo v skladu z določili Gradbenega
zakona GZ (Uradni list RS št. 61/17 in 72/17 popr.) in Zakona o cestah ZCest-1 (UL RS št. 109/2010 in spremembe).
Za vse vgrajene materiale je izvajalec dolžan imeti na gradbišču veljavno atestno dokumentacijo pred njihovo
vgradnjo oziroma izjave o skladnosti proizvodov. Na gradbišču mora tudi hraniti poročila o izvršenih preiskavah,
poročila o meritvah in tlačnih preizkusih.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL
12. člen
Izvajalec del se obvezuje začeti s pogodbenimi deli Poslovna cona Jesenice, širitev: rekonstrukcija prometne
infrastrukture takoj po uvedbi v posel, ob pogoju, da bo naročnik izpolnil pogoje iz 10. člena te pogodbe in bo
dela dokončal v 180 koledarskih dneh (predvidoma od septembra 2019 do februarja 2020), najkasneje do
_____________(se vnese naknadno), vse v skladu s podrobnim terminskim planom del, ki ga izvajalec izdela in
preda v 15-ih dneh od podpisa pogodbe in je sestavni del te pogodbe.
Izvajalec se obvezuje v roku, ki je naveden v 1. odstavku tega člena, izvesti investicijo in pri tem upoštevati vse
zahteve naročnika v zvezi z roki izvedbe del.
Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. Tega dne izvajalec začne voditi
gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.
Končni rok predvideva že upoštevanje vseh za delo nezmožnih dni. Pri riziku izjemno slabega vremena je izvajalec
upošteval vremenske razmere za 20 let nazaj na širšem območju lokacije. Kot višja sila se upoštevajo vremenske
razmere, ki so za pogodbena dela neugodnejša od najneugodnejših vremenskih razmer v navedenem obdobju.
Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu
izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec del iz
te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.
V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ki jih je izvajalec dolžan,
na svoje stroške, primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

ZAMUDE
13. člen
V primeru, da izvajalec po svoji krivdi ne dokonča prevzetih del v dogovorjenem ali sporazumno podaljšanem
roku, mora plačati naročniku pogodbeno dogovorjeno kazen, ki znaša 5 ‰ (promil) od pogodbene vrednosti
prevzetih del za vsak koledarski dan zamude. Višina pogodbene kazni navzgor ni omejena. V tem delu pogodbe
so določila Posebnih gradbenih uzanc izključena.
V primeru zakasnitve del izven terminskega plana iz prejšnjega člena pogodbe v posameznem obračunskem
obdobju za več kot 5 dni ima naročnik pravico zadrževati vrednosti izplačil za posamezne faze (situacije) v okviru
pogodbene kazni, do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem planu.
Izvajalec se enako zaveže poravnati vse dodatne stroške nadzora na osnovi izstavljenega računa zaradi
neopravičene prekoračitve roka.
Naročnik do izvajalca lahko uveljavlja tudi vso povzročeno škodo in dodatne stroške zaradi zamude pri izvajanju
pogodbenih del.
Za dobro izvedbo dela pa se v primeru nekvalitetne izvedbe del pogodbena kazen izračuna po dejansko nastali
škodi.
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FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
14. člen
Najkasneje v 14. dneh po podpisu pogodbe mora izvajalec naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti investicije, in sicer v višini 5% od pogodbene vrednosti del z DDV.
Finančno zavarovanje mora biti veljavno 30 dni dlje, kot je določen čas za dokončanje del, to je do
_______________ (se vpiše naknadno).
Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla ali pogodbena vrednost, se mora temu
primerno spremeniti tudi finančno zavrovanje.
Če je škoda, ki jo je zaradi zamude utrpel naročnik, večja od zneska garancije, ima pravico zahtevati razliko do
polne odškodnine.
Ta pogodba postane veljavna po predložitvi zgoraj navedenega finančnega zavarovanja.
15. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del, iz prvega odstavka 12.
člena te pogodbe, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka,
okoliščino pa takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljšajo v primerih, naštetih v Posebnih gradbenih uzancah in po
predhodnem dogovoru z naročnikom.
V primeru podaljšanja roka izvedbe del se sklene dodatek k tej pogodbi, sicer se šteje, da rok iz 1. odstavka 12.
člena te pogodbe ni bil podaljšan.
V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec predložiti naročniku ustrezno podaljšanje veljavnosti
finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbeni stranki soglašata, da vremenski
pogoji niso razlog za podaljšanje roka izvedbe del.
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika
naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora
strinjati vodja projekta naročnika, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven.
V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so
predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega
drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz
petega odstavka tega člena.
OBRAČUN, PLAČILO IN PREVZEM DEL
16. člen
Izvršena dela v višini pogodbene vrednosti se obračunavajo po opravljenem delu po dejansko izvedenih količinah,
na podlagi izvajalčevega predračuna. Količino in vrednost opravljenega dela potrdi strokovni nadzor. Pogodbene
cene na enoto so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev.
Vsa dodatno naročena dela, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin, bo izvajalec zaračunaval izhajajoč iz
enotnih cen izvajalčevega predračuna in po ceniku:
- materiala,
- kalkulativnih plač s faktorjem oz. po ceni režijskih urnih postavk za KV in PK,
- storitev gradbene mehanizacije,
- prevozov s kamionom,
ki so sestavni del ponudbene dokumentacije oz. njegovega predračuna.
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17. člen
Izvajalec bo dela obračunal na podlagi začasnih mesečnih situacij in končne situacije, v skladu z napredovanjem
del in terminskim planom, ki se izstavljajo na ime naročnika. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na
številko pogodbe.
Izvajalec bo dela obračunal na osnovi začasnih mesečnih in končne situacije za izvedena dela v tekočem
proračunskem letu.
Obračun se izvaja mesečno do konca tekočega meseca na podlagi s strani nadzora potrjenega obsega izvedenih
del.
Začasne situacije bo izvajalec dostavil nadzornemu organu v potrditev do 5. dne v mesecu za pretekli mesec,
končno pa v 8 dneh po dokončanju del.
Naročnik oz. strokovni nadzor se obvezuje situacijo potrditi in vrniti izvajalcu v roku 5 dni od dneva uradnega
prejema situacije.
V primeru, da naročnik oz. strokovni nadzor v 5 dneh po izstavitvi situacije le-te ne vrne ali ne reklamira, se
smatra, da je s potekom tega roka celotni znesek priznan, ter kot nesporen zapade v plačilo.
Izvajalec mora situacijo izstaviti kot eRačun. Priloga k eRačunu mora biti s strani nadzora potrjena situacija. Rok
za plačilo eRačuna je 30. dan po prejemu pravilno izstavljenega eRačuna in s strani nadzora potrjene situacije
(pdf priloga k eRačunu). Izbrani izvajalec mora izstaviti eRačun in predhodno s strani nadzora potrjeno situacijo
naročniku do 10. v mesecu za dela izvršena v prejšnjem mesecu.
Naročnik se obvezuje nesporni znesek potrjene situacije nakazati na izvajalčev transakcijski račun št.
______________________, odprt pri __________________________, 30. dan po prejemu eRačuna. Plačilni rok
prične teči naslednji dan po prejemu eRačuna.
Naročnik bo od vsake začasne situacije zadržal 5% vrednosti obračunanih del. Zadržani del se bo izplačal izvajalcu
– po uspešno opravljeni primopredaji del.
V situacijah bo potrebno ločeno specificirati stroške glede na vrsto del oz. glede na popise del:
- dela za vodovodno omrežje so predmet obrnjene davčne obveznosti skladno z 76.a člen ZDDV-1
- ostala dela, ki niso predmet obrnjene davčne obveznosti in zanje velja 5. odstavek 5. člena ZDDV-1.
18. člen
Ob zaključku del odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik v gradbeni dnevnik vpišeta ugotovitev, da so dela
zaključena in da se cesta daje v začasno uporabo, do uradnega pregleda in prevzema s strani komisije.
Izvajalec in nadzornik morata obvestiti naročnika, da so dela končana in sicer z izjavo o dokončanju vzdrževalnih
del v javno korist (Priloga št. 3 Pravilnika). Izjavi se predloži tudi gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer,
garancija za garancijsko dobo, geodetski načrt, podatke za vnos v banko cestnih podatkov, PID in dokazilo o
zanesljivosti objekta. Pregled izvedenih del na osnovi sklepa župana izvede komisija, ki jo sestavljajo predstavnik
naročnika, ki je hkrati tudi upravljavec cest, strokovni nadzor, izvajalec del in predstavnik policije.
Zapisnik komisijskega pregleda in prevzema del vsebuje :
- številko in datum zapisnika v skladu z uredbo, ki ureja upravno poslovanje,
- naziv komisije in namen sklica komisije,
- pogodbeni naziv objekta,
- kraj, datum in čas začetka dela komisije,
- prisotni člani komisije in ostali udeleženci komisijskega pregleda in prevzema,
- osnovni podatki o vrsti izvedenih del,
- podatki o pogodbenih strankah,
- podatki o odgovornih osebah pri izvedbi vzdrževalnih del v javno korist,
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- podatki o predloženi dokumentaciji,
- ugotovitve komisije,
- izjave prisotnih in
- zaključek, ki mora vsebovati zaključni sklep komisije s predlogom izdaje dovoljenja za neomejeno uporabo ceste
ali v primeru predaje ceste v začasno omejeno uporabo do odprave pomanjkljivosti,
- kraj, datum in čas konca dela komisije,
- izjavo o prebranem zapisniku in načinu vročanja.
Zapisnik vsebuje tudi ugotovitve:
ali so dela izvedena po pogodbi, zahtevah in navodilih investitorja, predpisih in pravilih stroke,
ali kakovost izvedenih del ustreza pogodbeni kakovosti, oziroma katera dela je izvajalec dolžan na svoj
strošek 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,
datum izvršitve del.
Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. Zapisniku se obvezno priloži seznam vseh
podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za morebitne
reklamacije v garancijski dobi.

REALIZACIJA IN NADZOR NAD IZVAJANJEM DEL
19. člen
Naročnik pooblašča za svojega odgovornega predstavnika za izvedbo investicije Marka Marklja, univ. dipl. inž.
grad..
Strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del za naročnika, bo izvajal nadzornik
___________________________________________________________, ki bo skrbel, da se obveznosti
izpolnjujejo po pogodbenih dokumentih in po določilih te pogodbe.
Izvajalec določa za odgovornega predstavnika pri gradbenih delih:
vodja del in vodja gradnje: _______________________________________,
Odgovorni predstavnik naročnika ob upoštevanju 7., 8. in 9. člena pogodbe v imenu in za račun naročnika
odobrava, naroča in podpisuje naloge za vsa nepredvidena dela, jih potrdi in da soglasje k cenam, ki morajo biti
identične s ponudbenimi.
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, določenemu v drugem odstavku tega člena te pogodbe ali
po kateremkoli predstavniku naročnika s pooblastilom.
V primeru zamenjave morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo in sicer z navedbo dneva prenehanja
pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

PREHOD RIZIKA, ČAS IN NAČIN IZROČITVE
20. člen
Odgovornost za riziko preide od izvajalca k naročniku po uspešni primopredaji, razen jamstva za napake po
določilih o garancijskih rokih.
Izročitev se opravi skladno s terminskim planom oziroma dejansko izvedbo. To je mogoče opraviti na podlagi
uspešno opravljene primopredaje z zapisnikom oz. z zapisnikom o odpravi morebitnih pomanjkljivosti,
ugotovljenih pri primopredaji ter z izročitvijo vse pogodbeno opredeljene oziroma potrebne dokumentacije,
zlasti tudi garancijskih listin, ki se jih izroči odgovornemu predstavniku naročnika.
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GARANCIJSKE OBVEZNOSTI, ODPRAVA NAPAK, PREDPISI, NORMATIVI, NADZOR
21. člen
Garancijski rok po tej pogodbi je 5 let za vsa gradbena dela oz. 10 let za varnost in trdnost objekta. Za vgrajeno
opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev ob upoštevanju drugega
odstavka tega člena.
Garancija teče od dneva uspešno opravljenega zapisniškega prevzema del. Izvajalec je dolžan med garancijsko
dobo na svoje stroške popraviti oziroma odpraviti ugotovljene napake ali pomanjkljivosti, ki bi nastale na objektu
po njegovi krivdi, kar pa mora biti predhodno zapisniško ugotovljeno.
Napake, ki so nastale, ker se izvajalec ni držal svojih obveznosti glede kakovosti del in materiala, se štejejo kot
njegova krivda.
Odzivni čas na obvestilo o napaki je do 3 dni in rok za odpravo napak do največ 7 dni, oziroma se rok sporazumno
določi v zapisniku (rok za odpravo napak je lahko tudi krajši ali daljši od določenega, odvisno od vrste ugotovljene
napake).
V primeru nespoštovanja pogodbeno ali sporazumno v zapisniku določenega časa za odpravo ugotovljenih napak
ali pomanjkljivosti bo naročnik unovčil garancijo, ki je sestavni del te pogodbe, za odpravo napak v garancijskem
roku.
V garancijskem roku bo izvajalec odpravil vse napake in izdal novo garancijo za popravljeni del, ob upoštevanju
rokov iz 1. odstavka tega člena, ki jo bo izročil odgovornemu predstavniku naročnika.
Izvajalec je dolžan dopustiti in omogočiti naročniku učinkovit strokovni nadzor nad kvaliteto dobavljenih stvari in
opravljenih storitev, in sicer po strokovnem nadzoru, določenem v 20. členu te pogodbe.
Naročnik bo pred iztekom garancijskega roka opravil pregled stanja izvedenih del in ostale postopke za zaključitev
vseh medsebojnih pogodbenih obveznosti. Izvajalec bo moral skladu s 1. odstavkom tega člena ugotovljene
napake in pomanjkljivosti odpraviti v zahtevanem roku.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU
22. člen
V roku 10 dni po opravljeni primopredaji mora izvajalec odgovornemu predstavniku Marku Marklju, univ. dipl.
inž. grad., izročiti finančno zavarovanje, veljavno za čas 5 let in 1 dan, šteto od prevzema izvršenih del po pogodbi
oz. od primopredaje, v višini 5% končne pogodbene vrednosti z DDV.
Brez predloženega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku primopredaja ni opravljena.
Finančno zavrovanje mora pokrivati primere, če izvajalec ne bi izvršil svoje obveznosti, v primeru okvare ali v
primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki bi zmanjšal možnost uporabe zgrajenega objekta v garancijskem
roku.

PODIZVAJALCI
23. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po lastni izbiri, izvajalec ne
sme vključiti v dela po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo
potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika, s sklenitvijo dodatka k tej pogodbi, sicer se šteje, da
naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.
V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvaj alec pred
podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
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-

podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del,
soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava podizvajalčeve terjatve
do izvajalca podizvajalcu,
pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih oziroma dobav neposredno podizvajalcu,

(opomba: prvi in drugi odstavek bosta v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da
nima podizvajalcev).
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne _______, dani na
javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.
Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:
-__________________________________(opomba: podatki o podizvajalcu: naziv, polni naslov, matična
številka, davčna številka, transakcijski račun ; vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec, predmet količina,
vrednost del, kraj in rok izvedbe del), podizvajalec _____________ je v ponudbi izvajalca z dne ______
podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava njegove terjatve do izvajalca;
Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja naročnika ne sme samovoljno zamenjati katerega koli
navedenega podizvajalca v prejšnjem odstavku tega člena, z drugim podizvajalcem, razen v primeru, da
naročnik za to da soglasje, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. Izvajalec v celoti odgovarja za investicijo in
izpolnitev te pogodbe proti naročniku, ne glede na število podizvajalcev.
V primeru, da naročnik da soglasje za zamenjavo podizvajalca ali za vključitev novega podizvajalca v dela po tej
pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:
- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun),
- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,
- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del.
Izvajalec je dolžan v roku 5 (pet) dni po spremembi (zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca) predložiti
naročniku:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
(opomba: tretji do sedmi odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede,
da bo dela izvajal z podizvajalci).
Izvajalec se tudi zavezuje, da v celoti odgovarja za obveznosti nasproti naročniku, ne glede na število
podizvajalcev.
ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
24. člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve
objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz
predmeta te pogodbe.
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati
eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne
odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz
zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena.
Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec
bo za gradnjo izdelal in postavil tudi gradbiščno tablo v skladu s predpisi, kar ima vsebovano v ponudbenih
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cenah/enoto vseh del.
Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem
odnosu z naročnikom.
KONČNE DOLOČBE
25. 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.
26. člen
Posebne gradbene uzance so obvezne za obe pogodbeni stranki, v kolikor niso v nasprotju s to pogodbo, razpisno
dokumentacijo in razpisnimi pogoji, oziroma niso z določili te pogodbe izrecno izključene.
27. člen
Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le v pisni obliki in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh
pogodbenih strank.
28. člen
Pogodbeni stranki se zavezujeta nastale spore, izvirajoče iz te pogodbe, reševati predvsem sporazumno, v
nasprotnem primeru pa bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika.
29. člen
Sestavni del pogodbe so:
- ponudba in ponudbeni predračun ponudnika,
- terminski plan del,
- zahtevano finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.
Sestavni deli končnega obračuna bodo še:
- gradbeni dnevnik in gradbena knjiga,
- končna situacija za izvršena dela,
- dokumentacija, ki jo mora izročiti izvajalec del naročniku od primopredaji,
- zahtevano finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.
30. člen
Ta pogodba je sestavljena v 2 enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta predstavnika vseh pogodbenih
strank in predložitvi garancije za dobro in pravočasno izvedbo del.
Vsaka pogodbena stranka prejme po 1 izvod pogodbe. Vsak izvod ima lastnost originala.

Številka:
Datum:

430-19/2019

Številka:
Datum:
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NAROČNIK
OBČINA JESENICE

IZVAJALEC

Blaž Račič
Župan

Direktor
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