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Naročnik:

CEROP d.o.o.
Vaneča 81 B, 9201 Puconci

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJO IN
NADZIDAVO OBSTOJEČEGA OBJEKTA »MENSANA CENTER« V MURSKI SOBOTI

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila:
Postopek oddaje naročila male vrednosti

Javni razpis je objavljen na Portalu javnih naročil pod številko
NMV966/2016 dne 18. 02. 2016

Vaneča, februar 2016
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I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

1. Podatki o razpisu in predmet razpisa

Na podlagi 30.a člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno
besedilo in 19/14) (v nadaljevanju: ZJN-2), CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, vabi vse
zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo pisno ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo na
osnovi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, za oddajo javnega naročila Izdelava
projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega objekta »Mensana center«
v Murski Soboti.

Investicija se izvaja celovito, brez sklopov. Posamezni ponudnik mora ponuditi izvedbo vseh del, sicer
bo izločen iz postopka oddaje javnega naročila.

Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: Postopek oddaje naročila male vrednosti

2. Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila: CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci (v nadaljevanju: naročnik)
Matična številka: 3356655
ID za DDV: SI67396704
Telefon: (02) 545 93 10
E-mail: info@cerop.si

3. Podatki o ponudnikih

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter morajo izpolnjevati
vse pogoje za udeležbo na tem javnem razpisu.

Kot ponudnik lahko na razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in izpolnjuje vse pogoje naročnika. Na razpisu lahko konkurirajo tudi
ponudniki s skupno ponudbo, ki skupaj izpolnjujejo pogoje in so registrirani za dejavnost, ki je
predmet razpisa.

4. Pridobitev razpisne dokumentacije, dodatna pojasnila ponudnikom

Razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na spletni strani naročnika http://www.cerop.si.
Dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko ponudniki zahtevajo izključno preko
Portala javnih naročil najpozneje do 24. 02. 2016 do 15. ure.

Naročnik bo najpozneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb preko Portala javnih naročil
odgovoril na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobil v roku iz prejšnjega odstavka, na
vprašanja zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov
postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in so za ponudnike obvezujoči.
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Naročnik ni odgovoren za pojasnila, razlage, dodatke, ki so bila ponudnikom dana v ustni obliki.
Dodatne razlage, dopolnila ali pojasnila, ki niso bila podana v pisni obliki preko Portala javnih naročil,
naročnika ne obvezujejo.

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo pred potekom roka za oddajo ponudb
spremeni ali dopolni. Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal
najkasneje šest dni pred rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne
dokumentacije in bo posredovana preko Portala javnih naročil.

Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje
dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

5. Predložitev ponudbe, umik, sprememba ali dopolnitev ponudbe

Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena osebno ali bo prispela po pošti na naslov: CEROP
d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci do četrtka, dne 03. 03. 2016, najkasneje do 8:00 ure. Na ovojnici
mora biti na sprednji strani vidna oznaka »Ne odpiraj – Ponudba – Izdelava projektne
dokumentacije za objekt Mensana center«. Na hrbtni strani mora biti označen naziv in naslov
pošiljatelja.

Vse nepravočasno predložene ponudbe in nepravilno opremljene ponudbe bo naročnik izločil iz
postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom.

Umik, spremembo ali dopolnitev ponudbe se naročniku izroči na enak način kot ponudbo s tem, da se
na ovojnico napiše »Ne odpiraj – Umik/Sprememba/Dopolnitev ponudbe za izdelavo projektne
dokumentacije za objekt Mensana center«.

V primeru umika bo naročnik ponudbo izločil iz postopka odpiranja in jo neodprto vrnil ponudniku.
V primeru umika ponudbe po poteku roka za oddajo ponudb bo naročnik ravnal v skladu s prvim
odstavkom 74.a člena ZJN-2.

6. Odpiranje ponudb

Javno odpiranje ponudb bo v četrtek, dne 03. 03. 2016, ob 11:00 uri v prostorih sejne sobe naročnika.

Ponudbe se odpira po vrstnem redu prispetja.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo
za zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati pripomb.
Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. Prisotnim
predstavnikom bo kopija zapisnika o odpiranju vročena takoj po končanem odpiranju, ostalim
ponudnikom pa najkasneje v treh dneh od odpiranja poslana po pošti.

S spoštovanjem,

Direktor:
Vaneča, 18. 02. 2016 FRANC CIPOT
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II. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. Pravna podlaga

Javno naročilo se oddaja na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno
naročanje. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse
določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila, predpisuje veljavna področna zakonodaja.

2. Naročnik in predmet javnega naročila

Naročnik javnega naročila je podjetje CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci.

Predmet javnega naročila je izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo
obstoječega objekta »Mensana center«, Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota, ki zajema:

- izdelavo idejne zasnove (IDZ), vključno s projektnimi pogoji ter prospektnega materiala,
- izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), vključno s pridobitvijo vseh

soglasij ter pravnomočnega gradbenega dovoljenja,
- izdelavo projekta za izvedbo in razpis (PZI),
- izdelavo projekta izvedenih del (PID),
- v času gradnje pa izvedbo projektantskega nadzora.

Projektna dokumentacija, ki je predmet javnega naročila, se bo izdelala za kompleks Mensana center,
Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota, katerega sestavlja zemljišče s parcelo št. 1745/1 k.o. 105 –
Murska Sobota v izmeri 3433 m2, na katerem se nahaja pritlični objekt (delno podkleten) in asfaltni
parkirni prostor ter zemljišče s parcelo št. 1745/2 k.o. 105 – Murska Sobota v izmeri 724 m2, ki v
naravi predstavlja zelenico. Predmetni zemljišči sta v lasti naročnika in v celoti predstavljata stavbno
zemljišče.

Podrobnejši opis predmeta javnega naročila in zahteve naročnika v zvezi z izdelavo projektne
dokumentacije in storitev vezanih na izvedbo naročila, so navedeni v nadaljevanju te razpisne
dokumentacije in v priloženi Projektni nalogi za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo
in nadzidavo obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti (v nadaljevanju: Projektna
naloga) (Priloga 1) ter priloženih grafičnih predlogah (Priloga 2 in 3).

Dela, razen projektantskega nadzora, ki se bo izvajal v času gradnje in projekta PID, ki bo izdelan po
zaključku dokončanja objekta, se bodo pričela izvajati predvidoma meseca aprila 2016, zaključila pa v
roku 150 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe.

Dokumentacija mora biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila
predpisuje veljavna področna zakonodaja.

Naročnik pričakuje pravilne in korektne ponudbe, zato od vseh ponudnikov, ki bodo oddali ponudbo
zahteva obvezen ogled objekta. Ogled bo organiziran 22. 02. 2016 in 23. 02. 2016, vsak dan med
8.30 in 10.30 uro, na lokaciji Slomškova ulica 49, 9000 Murska Sobota. Prihod z datumom ogleda
in podatki - naziv in naslov podjetja, ime in priimek, funkcija, kontakt osebe, ki se bo udeležila ogleda
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– je potrebno obvezno najaviti na info@cerop.si. Na ogledu boste prejeli tudi potrdilo o ogledu (Obr
– 12), ki je obvezna priloga prijave na ta razpis.

3. Samostojna ponudba

Samostojna je tista ponudba, v kateri nastopa samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse
razpisane pogoje in zahteve ter sam v celoti prevzema izvedbo naročila.

4. Skupna ponudba

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več gospodarskih subjektov skupaj (v
nadaljevanju: partnerjev), ki morajo predložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi javnega
naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi javnega
naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Nosilec posla tudi sklene
pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloži ustrezna finančna zavarovanja. Ne glede na to tudi
drugi soponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v
veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.

Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev za osnovno sposobnost ponudnika, sposobnost za
opravljanje poklicne dejavnosti in ekonomsko – finančno sposobnost ugotavlja za vsakega od
ponudnikov posebej, medtem ko se izpolnjevanje ostalih naročnikovih pogojev za priznanje
sposobnosti ugotavlja kumulativno za vse ponudnike skupaj.

V kolikor ponudnik nastopa s partnerji oziroma soponudniki mora obrazec »Podatki o
ponudniku/partnerju« (Obr – 2) izpolniti tudi za vsakega izmed njih.

5. Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika, kot glavnega ponudnika nastopajo še drugi
gospodarski subjekti (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je v skladu s 15.a točko 1. odstavka
2. člena ZJN-2 vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja
blago, izvaja storitev ali gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V
razmerju do naročnika ponudnik v celoti odgovarja za izvedbo naročila.

V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci mora v obrazcu »Podatki o podizvajalcu« (Obr – 2/A)
navesti, s katerimi podizvajalci bo sodeloval pri izvedbi naročila in v kolikšnem delu bo izvedbo
javnega naročila oddal posameznemu podizvajalcu. Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega
naročila bodo podatki iz osmega odstavka 71. člena ZJN-2.

V skladu z ZJN-2 so neposredna plačila podizvajalcem obvezna. V primeru, da bo ponudnik
nastopil s podizvajalci, se bo s podpisom obrazca »Podatki o podizvajalcu« (Obr – 2/A) tudi zavezal,
da bo v primeru, da bo izbran, naročnika pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno
plačuje podizvajalcem.

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
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Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za osnovno sposobnost, sposobnost
za opravljanje poklicne dejavnosti ter ekonomsko – finančno sposobnost, medtem ko se izpolnjevanje
ostalih naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti ugotavlja za ponudnika in podizvajalce skupaj.
Podizvajalci, navedeni v ponudbi, bodo vključeni v sklenjeno pogodbo in jih izvajalec brez pisnega
soglasja naročnika ne sme spreminjati. Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja
podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil
pogodbo z naročnikom, le-temu v petih (5) dneh po spremembi predložiti:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del neposredno novemu podizvajalcu in
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.

V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angažirati. V kolikor
to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.

Podizvajalec bo moral najkasneje v roku petih (5) dni od dneva, ko bo izbrani ponudnik sklenil
pogodbo z naročnikom, naročniku posredovati kopijo pogodbe, sklenjeno s svojim naročnikom
(izbranim ponudnikom).

6. Vrednost razpisnih del

Za ponudnika, ki odda ponudbo po tem javnem razpisu se šteje, da je v celoti proučil projektno nalogo
in razpisno dokumentacijo ter zahteve naročnika v zvezi s predmetom javnega naročila. Pri izračunu
ponudbene vrednosti mora ponudnik upoštevati vse stroške, vezane na izdelavo projektne
dokumentacije, glede na opis predmeta javnega naročila in pogoje ter zahteve naročnika iz razpisne
dokumentacije in projektne naloge naročnika, vključno z izvajanjem projektantskega nadzora v času
gradnje. Ponudnik mora v ponujeno ceno vključi tudi vse stroške vezane na pridobivanje potrebnih
projektnih pogojev in soglasij, stroške vodstva in koordinacij pri projektiranju ter koordinacij pri
izvedbi projektantskega nadzora objekta. V ponudbene cene mora ponudnik vključiti tudi vse
manipulativne in ostale stroške, ki jih bo imel pri izvedbi predmeta javnega naročila. V ceno morajo
biti vključeni tudi stroški predaje dokumentacije v tiskani in digitalni oziroma elektronski obliki.
V končni ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški izdelave projektne dokumentacije, tudi za
dela, ki z razpisno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi in pravili
stroke.

Stroški upravnih postopkov, taks, strokovnih mnenj in s strani upravnih organov eventuelno
zahtevanih ekspertiz, niso predmet tega naročila, in jih nosi naročnik. Predmet tega naročila tudi
ni izdelava geodetskega posnetka in geomehanskega poročila.

Ponudbena vrednost mora biti izračunana po načelu fiksnih cen in nespremenljiva do konca izvajanja
predmetnega javnega naročila. Naročnik ne bo priznaval nikakršnih dodatnih stroškov ali naknadnih
podražitev, razen v primeru dodatnih nepredvidenih del, za katere naročnik in ponudnik v času tega
razpisa nista mogla vedeti.

Ponudnik mora v obrazcu »Ponudbeni predračun« (Obr – 1) navesti vse stroške izdelave projektne
dokumentacije ločeno po postavkah, kot so navedene ter skupno ponudbeno vrednost brez in z davkom
na dodano vrednost. Cena je fiksna in nespremenljiva do konca izvajanja predmetnega javnega
naročila.

7. Predaja izdelane dokumentacije
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Ponudnik bo moral naročniku projektno dokumentacijo izdelano na nivoju projekta IDZ predati v
desetih (10) tiskanih izvodih, na nivoju projekta PGD, PZI in PID pa v šestih (6) tiskanih in dveh (2)
elektronskih izvodih (na CD, DVD ali USB ključkih) v formatu DWG (AUTOCAD) in formatu PDF,
tehnična poročila iz projektov in predračunski elaborat pa tudi v obliki Word in Excel. Prospektni
material bo predan v 100 tiskanih izvodih ter PDF datoteka s predstavitvijo projekta.

8. Rok izvedbe predmeta javnega naročila

Dela, razen projektantskega nadzora, ki se bo izvajal v času gradnje in projekta PID, ki bo izdelan po
zaključku dokončanja objekta, se bodo pričela izvajati predvidoma meseca aprila 2016, zaključila pa v
roku 150 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe. Predvideno je, da se bodo dela, ki so predmet
javnega naročila, izvajala fazno.

Ponudnik mora za obrazcem »Časovni načrt izvedbe naročila« (Obr – 8) predložiti predviden časovni
načrt izvedbe naročila ločeno po posameznih fazah izvedbe.

Roke za izdelavo posameznih faz projektne dokumentacije, ki je predmet javnega naročila, se lahko
podaljša izključno v primeru, če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo po ZOR, zaradi zamude
oziroma zapletov pri pridobivanju ustreznih dokumentov od upravnih organov in soglasodajalcev ter
zaradi nepotrjevanja faz projekta s strani naročnika. Roki se podaljšujejo za ustrezen čas glede na
naravo naštetih ovir, vendar le po predhodnem dogovoru in s sklenitvijo aneksa.

9. Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati še najmanj 120 koledarskih dni po roku za oddajo ponudbe. V primeru krajšega
roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

V primeru, da v roku veljavnosti ponudbe pogodba še ni podpisana, lahko naročnik zahteva od
ponudnika, da podaljša rok veljavnosti ponudbe, kar se mora zahtevati pisno.

10. Jezik ponudbe in valuta

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku, vrednosti pa izkazane v evrih.
Dokumentom, potrdilom, dokazilom in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloženi tudi
overjeni prevodi. V kolikor bo katerikoli dokument predložen v tujem jeziku brez uradnega prevoda,
se šteje, kot da ga ponudnik ni predložil.

Ponudniki naj morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v
slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jezik, naročnik ne bo
odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku.

11. Stroški ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe.

12. Variantne ponudbe

Variantne ponudbe niso dovoljene in jih naročnik ne bo upošteval.
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Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo,
diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa bodisi kot samostojni ponudnik, v skupni ponudbi ali kot
podizvajalec. Ponudnik ne sme nastopati v eni ponudbi kot ponudnik, v drugi ponudbi pa kot
podizvajalec. Posamezni subjekt lahko nastopa kot podizvajalec v večih ponudbah, pod pogojem, da v
nobeni od ponudb ne nastopa tudi kot glavni izvajalec.

13. Izločitev ponudbe

Vse ponudbe, ki ne bodo v celoti pripravljene v skladu s to razpisno dokumentacijo, oziroma ne bodo
izpolnjevale pogojev za priznanje sposobnosti, bodo izločene.

Naročnik bo izločil vse ponudbe, za katere bo po pregledu in ocenjevanju ugotovil, da štejejo za
nepopolne v skladu s 1. odstavkom 80. člena ZJN-2.

Naročnik mora iz postopka oddaje naročila izločiti ponudnika, katerega položaj ali ravnanje pomeni
kršitev ene izmed določb 1. odstavka 42. člena ZJN-2 ter 2. in 3. odstavka istega člena.

14. Dodatno naročilo

Naročnik si pridržuje pravico, da morebitno dodatno naročilo odda (skladno z določili 5. odstavka 29.
člena ZJN-2) izbranemu ponudniku osnovnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne
objave. Naročnik z izbranim ponudnikom sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

15. Pogajanja

Če se postopek oddaje javnega naročila zaključi brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker ni bila
pridobljena nobena ponudba ali nobena primerna ponudba ali pa so bile vse pridobljene ponudbe
nepravilne ali nesprejemljive, si naročnik, skladno z zakonom, pridržuje pravico oddati isto naročilo
po postopku s pogajanji.

16. Zaveza izbranega ponudnika

Ponudnik se kot morebitni prevzemnik javnega naročila zavezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno, vestno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi
predpisi, tehničnimi navodili, priporočili, standardi, normativi, prostorskimi akti ter vsemi
eventualnimi ostalimi omejitvami in ostalimi pogoji iz razpisa in pogodbe;

- prevzeta dela izvajati s strokovno usposobljenim kadrom;
- sodelovati z naročnikom in mu omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati

njegova navodila;
- sodelovati z vsemi strokovnjaki in upravnimi organi, ki vplivajo na pridobitev soglasij in

dovoljenj ter dajati strokovna pojasnila med potekom dela;
- da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji in

projektni nalogi, da po njih daje svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi
pogoji pristopa k izvedbi predmeta javnega naročila;

- da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo, projektno nalogo in
ostalo dokumentacijo;

- da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;
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- da ne bo imel do naročnika predmetnega javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka, če
ne bo izbran kot najugodnejši ponudnik;

- da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev;
- za resničnost oziroma verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi;
- da je v celoti seznanjen z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega

naročila;
- da v primeru ustavitve postopka ali odstopa od izvedbe oddaje naročila od naročnika ne bo

zahteval nobenega povračila stroškov ali povrnitve škode;
- da bo vse prevzete obveznosti izpolnil v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz

razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;
- da bo ves čas izvajanja pogodbenih del omogočil naročniku vpogled v celotno dokumentacijo in

mu jo na njegovo zahtevo tudi nemudoma posredoval;
- da bo zagotavljal revizijsko sled vseh dokumentov, ki jih bo pridobil v zvezi z izvajanjem

predmetnega naročila;
- da bo hranil vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem predmetnega naročila in jo

po uspešno opravljeni primopredaji del posamezne faze izročil naročniku.

17. Obveščanje ponudnikov

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila in druge informacije o
javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, navedeni v prijavi.

18. Obvestilo o oddaji naročila in zahteva za dodatno obrazložitev

Naročnik najkasneje v roku 45 dni po odpiranju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila in nato
ponudnike pisno obvesti o svoji odločitvi. V postopku oddaje naročila male vrednosti zahteva za
dodano obrazložitev odločitve o oddaji naročila ni dopustna.

19. Pregled in presoja ponudb

Pri pregledu ponudb se presojajo le tiste listine in navedbe, ki so zahtevane v razpisni dokumentaciji.

Glede predloženih listin in navedb (izjav) se od ponudnika lahko zahteva pojasnila ali dodatna
(stvarna) dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije. Popravki
formalnih nepopolnosti in računskih napak v ponudbi so dopustni le v okviru meja, določenih z
zakonom.

V kolikor bo naročnik sam ali na predlog gospodarskega subjekta ugotovil, da je ponudba formalno
nepopolna, bo dopustil in omogočil dopolnitev take ponudbe. Naročnik bo od ponudnika zahteval
dopolnitev njegove ponudbe le v primeru, če določenega dejstva ne bo mogel sam preveriti.

Ponudbo se izloči:

- če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne predloži zahtevanih pojasnil ali stvarnih dokazil ali,
če ne dopolni formalno nepopolne ponudbe;

- če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti ali zahtev iz razpisne dokumentacije;
- kot neprimerno in zavajajočo, če se izkaže, da je ponudnik samovoljno spremenil naročnikovo

specifikacijo naročila;
- če se izkaže, da vsebuje zavajajoče ali neresnične navedbe in se o tem, skladno z zakonom obvesti

Državno revizijsko komisijo.
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20. Dopolnjevanje in pojasnjevanje ponudb

Naročnik si pridržuje pravico, da bo poleg razlogov iz 78. člena ZJN-2 v primeru vseh nejasnosti
ponudbe, ponudnika pozval k dodatnim pojasnilom ponudbe. Naročnik bo ponudnika z dopisom
obvestil o vseh nejasnostih, v zvezi s katerimi bo zahteval pojasnila ter bo ponudniku določil rok, v
katerem mora poslati pojasnila in dopolnitve. V primeru, da ponudnik v postavljenem roku ne bo
poslal pojasnil ali zahtevanih dopolnitev, bo naročnik takšno ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka
oddaje javnega naročila.

V skladu s 78. členom ZJN-2 ponudnik ne sme spreminjati:
- svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe 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.

V kolikor bo ponudnik spremenil katerega od elementov ponudbe, določenega v prejšnjem odstavku,
bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

Računske napake:
Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj pri posamezni postavki upoštevajo
obseg zahtevanih storitev, ki se nanašajo na predmetno javno naročilo.
V primeru, da bo naročnik pri pregledu in ocenjevanju ponudbe odkril očitno računsko napako
(osnovne računske operacije: seštevanje, odštevanje, množenje, deljenje), bo ponudnika pozval k
podaji soglasja, da naročnik lahko popravi očitno računsko napako. Na podlagi četrtega odstavka 78.
člena ZJN-2 sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne računske napake,
ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb.
V primeru, da ponudnik, pri katerem naročnik odkrije v ponudbi očitno računsko napako, ne bo podal
pisnega soglasja k popravi očitne računske napake v ponudbi, bo naročnik tako ponudbo izločil.
Poprava računske napake bo mogoča izključno v primeru in pod pogoji, ki jih določa ZJN-2 78. členu.

21. Neobičajno nizka ponudba

Če je po presoji naročnika ponudnik ponudil neobičajno nizko ceno, bo naročnik ravnal skladno z
določili 49. člena ZJN–2. V kolikor bo ugotovljeno, da je ponudba neobičajno nizka, bo tako ponudbo
izločil.

22. Ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila

Naročnik si pridržuje pravico v skladu s 80. členom ZJN-2 ustaviti postopek javnega naročanja,
zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila, in sicer brez povrnitve kakršnihkoli
stroškov ali škod. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg del ali ne
skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli povrnitve stroškov ponudnikom.

23. Sklenitev pogodbe

Izbrani ponudnik bo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila pozvan k podpisu
pogodbe. Najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu pogodbe v podpis, je izbrani ponudnik dolžan
naročniku vrniti podpisano pogodbo, sicer naročnik lahko sklepa, da ponudnik od podpisa pogodbe
odstopa. Pogodba je sklenjena, ko jo podpišejo vse pogodbene stranke (pri skupni ponudbi tudi vsi
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partnerji) in postane veljavna s ponudnikovo predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.

24. Datum oddaje naročila

V skladu z ZJN-2 se šteje kot datum oddaje javnega naročila dan, ko postane odločitev o oddaji
javnega naročila pravnomočna, to pa je dan, ko se izteče rok za vložitev zahteve za pravno varstvo
zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila.

25. Zaupnost ponudbene dokumentacije

Ponudniki morajo vse dokumente v ponudbi, za katere menijo, da predstavljajo poslovno skrivnost,
označiti z oznako »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST« in sicer v zgornjem desnem kotu
vsake posamezne strani. Če naj bi bil zaupen samo določen podatek v ponudbi, mora biti ta del
podčrtan, v isti vrstici v desnem robu pa mora biti oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA
SKRIVNOST«.

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da med zaupne dokumente ali poslovno skrivnost ne sodijo
podatki, ki so v skladu z določbo drugega odstavka 22. člena ZJN-2 javni. To so količina iz
specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe. Dokumenti,
ki jih bo ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni
postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Imena
ponudnikov so do odpiranja ponudb varovana kot poslovna skrivnost.

26. Priprava ponudbene dokumentacije

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati ustrezno izpolnjene obrazce in druge listine zahtevane v
razpisni dokumentaciji. Za izpolnjenimi obrazci morajo biti priložene zahtevane priloge v vrstnem
redu kot so le-te zahtevane. Ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo
pisavo. Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in
datumom popravka.

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo izpolniti vsa prazna mesta,
bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali jih natipkati ali natisniti, in le-te
datirati, podpisati in žigosati. V primeru, da je dokumentacija podpisana s strani pooblaščenca, je
obvezna priloga ponudbe tudi originalno pooblastilo, podpisano s strani zakonitega zastopnika.

V kolikor vsa prazna mesta ne bodo izpolnjena, bo naročnik ocenil, katera od teh napak predstavlja
formalno nepopolnost ter katera nebistveno pomanjkljivost ponudbe. Neizpolnjene postavke
ponudbenega predračuna so razlog za izločitev ponudnika iz postopka oddaje javnega naročila.

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti
dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin, razen, če izvirnik ni posebej zahtevan.

Listine se zloži po zaporedju, spne v mapo in poveže z vrvico, ki se jo zapečati z nalepko in žigom. Za
popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo:

PONUDBENI PREDRAČUN Obr – 1
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PODATKI O PONUDNIKU / PARTNERJU
Priloga:
- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila – le v primeru skupne ponudbe

Obr – 2

PODATKI O PODIZVAJALCU
ta obrazec ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna dela oddal podizvajalcu

Obr – 2/A

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (osnovna in poklicna sposobnost) Obr – 3

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC Obr – 3/A

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV Obr – 4

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (ekonomska in finančna sposobnost)
Priloga:
- bonitetna informacija - obrazec AJPES S.BON-1/P

Obr – 5

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH ZAHTEV
Priloga:
- kopija potrdila o izobrazbi za odgovornega vodjo projekta in kopija potrdila o vpisu v imenik
pri IZS/ZAPS

Obr – 6

IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI
Priloga:
- kopija veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo

Obr – 7

ČASOVNI NAČRT IZVEDBE NAROČILA
Priloga:
- okvirni časovni načrt izvedbe naročila

Obr – 8

MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE
Priloga:
- bianco menica

Obr – 9

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – vzorec
(ponudnik obrazec parafira in žigosa)

Obr – 10

POGODBA (ponudnik osnutek pogodbe na vsaki strani parafira in žigosa) Obr – 11

POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA Obr – 12

PROJEKTNA NALOGA
(ponudnik projektno nalogo na vsaki strani parafira in žigosa)

Priloga 1

SITUACIJA IN TLORISNE RAZPOREDITVE OBSTOJEČEGA STANJA
(ponudnik grafične predloge na vsaki strani parafira in žigosa)

Priloga 2

SITUACIJA IN TLORISNE RAZPOREDITVE NOVO PREDVIDENEGA
STANJA (ponudnik grafične predloge na vsaki strani parafira in žigosa)

Priloga 3

Ponudnik mora priložen osnutek pogodbe na vsaki strani parafirati in žigosati, s čimer jamči, da se bo
v primeru, da bo izbran na javnem razpisu, v celoti strinjal in naročilo izvedel v skladu z določili
osnutka pogodbe.

Izjemoma bo osnutek pogodbe spremenjen v primeru, da bo izbran ponudnik izvedel javno
naročilo s podizvajalci: v tem primeru mora izbran ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na
podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti pisno
soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnemu izvajalcu poravna podizvajalcu njegovo
terjatev do glavnega izvajalca. Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so podatki iz
osmega odstavka 71. člena ZJN-2.
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Ponudnik mora na vsaki strani parafirati in žigosati tudi projektno nalogo in grafične predloge, s
čimer jamči, da se bo v primeru, da bo izbran na javnem razpisu, v celoti strinjal in naročilo izvedel v
skladu z zahtevami iz projektne naloge in grafičnih predlog.

27. Protikorupcijsko določilo

Vsak ponudnikov poskus, da vpliva na naročnikovo obravnavo ponudb ali odločitev o izbiri, bo imel
za posledico zavrnitev njegove ponudbe. Enako velja za poizkuse vplivanja na delo in odločitve
komisije. V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej
določila izbor določene ponudbe.

V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, ponudnik ne sme pričenjati dejanj, ki bi
lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. V primeru ustavitve
postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi otežili razveljavitev ali
spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost revizijske komisije.

28. Pravno varstvo v postopkih javnega naročanja

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z veljavno zakonodajo.

III. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse v tej točki navedene pogoje
in predložili ustrezna dokazila oziroma izjave. Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih
obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in
dokazila so lahko v kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
Naročnik bo pred podpisom pogodbe preveril verodostojnost podanih izjav. Naročnik bo sam preveril
vse tiste podatke, ki so dosegljivi iz uradnih evidenc. Ponudnik se zavezuje, da bo na prvi poziv
naročnika z verodostojnimi dokumenti izkazal dokazovanje vseh ostalih pogojev, ki iz uradnih
evidenc niso razvidni.

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:

1. Osnovna sposobnost

1.1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki (če gre za pravno osebo) niso bili pravnomočno obsojeni
za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

1.2. Proti ponudniku ni uveden ali zanj podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečajni
postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
njegovega poslovanja, da z njegovimi posli ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni
v katerem koli podobnem položaju (v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2).

1.3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem.
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1.4. Ponudniku ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša
kršitev poklicnih pravil ter da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49.
člena ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni
zagotovil.

1.5. Ponudnik nima na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež,
ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več.

1.6. Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ni uvrščen v evidenco ponudnikov z
negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2.

Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obr – 3)

Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji podpiše in žigosa izjavo, ki je priloga razpisni
dokumentaciji. Ponudnik, ki ima sedež izven Republike Slovenije, pa mora priložiti zapriseženo izjavo
v skladu s šestim odstavkom 42. člena ZJN-2.

1.7. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobiti podatke iz uradnih
evidenc. Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava o pridobitvi podatkov iz uradnih evidenc (Obr – 3/A)

1.8. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času
izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu posredoval podatke
o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,

da so z njim povezane družbe.

Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov (Obr – 4)

2. Poklicna sposobnost

2.1. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v
kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.

2.2. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.

Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obr – 3)

3. Ekonomska in finančna sposobnost

3.1. Ponudnik mora imeti plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
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3.2. Noben od ponudnikovih transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega
naročila ni bil blokiran.

3.3. Ponudnik je v zadnjih dveh letih pred objavo javnega naročila imel najmanj 200.000,00 EUR
letne realizacije.

3.4. Ponudnik mora nuditi najmanj šestdeset (60) dnevni plačilni rok, ki prične teči od dneva izdaje
računa.

Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo (Obr – 5) in bonitetna
informacija, izdana s strani pristojne organizacije za izdajo bonitetnih informacij (za ponudnike s
sedežem v Republiki Sloveniji obrazec AJPES S.BON-1/P), ki na dan odpiranja ponudb ne sme biti
starejša od 30 dni

Naročnik bo kot nesprejemljivo zavrnil ponudbo ponudnika, pri katerem bo iz zgoraj navedenih
dokumentov razvidno, da je bil v kateremkoli obdobju, ki ga bonitetna informacija zajema, razvrščen
v bonitetni razred SB 5 ali slabši.

4. Tehnična in kadrovska sposobnost

4.1. Ponudnik mora razpolagati z usposobljenim kadrom za strokovno in kvalitetno izvedbo javnega
naročila ter imenovati odgovornega vodjo projekta, ki je v zadnjih treh (3) letih pred oddajo ponudbe
uspešno izvedel vsaj en (1) podobni posel, kot je predmet tega naročila, v vrednosti najmanj 70.000,00
EUR (z ddv).

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih zahtev (Obr – 6) in kopija potrdila o izobrazbi
odgovornega vodje projekta ter kopija njegovega potrdila o vpisu v imenik pri IZS/ZAPS

4.2. Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje za projektantsko odgovornost za škodo, ki bi utegnila
nastati naročniku ali tretjim osebam v zvezi z izvedbo naročila. Višina letne zavarovalne vsote ne
more biti nižja od 41.000,00 EUR.

Dokazilo: izjava ponudnika o zavarovanju odgovornosti (Obr – 7) in fotokopija zavarovalne police za
odgovornost za škodo

IV. FINANČNA ZAVAROVANJA

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika, naročniku predložiti bančne
garancije. Bančne garancije morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv in morajo biti izdane po
vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta je EUR. Finančna zavarovanja, ki jih ponudnik
ne predloži na priloženih vzorcih iz razpisne dokumentacije, po vsebini ne smejo odstopati od vzorca
bančnih garancij iz razpisne dokumentacije in ne smejo vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo,
krajših rokov, kot jih je določil naročnik, nižjega zneska, kot ga je določil naročnik ali spremembe
krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in banko.

Pri ponudbi s podizvajalci garancijo predloži ponudnik kot glavni ponudnik, pri skupni ponudbi
pa nosilec posla.
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1. Garancija za resnost ponudbe

Kot garancijo za resnost ponudbe mora ponudnik predložiti bianco menico ter menično izjavo v
višini 3 % skupne ponudbene vrednosti brez ddv, s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje
menice. Finančno zavarovanje mora veljati ves čas veljavnosti ponudbe.
Če zaradi dolgotrajnosti postopka odločitev o oddaji naročila ni sprejeta v času veljavnosti ponudbe in
garancije, lahko naročnik zaprosi za podaljšanje njene veljavnosti.

Garancijo za resnost ponudbe (menico) naročnik lahko unovči, če ponudnik:
- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Na pisno zahtevo neizbranega ponudnika mu bo naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim
ponudnikom garancijo za resnost ponudbe (menico) vrnil.

Dokazilo: ponudnik predloži bianco menico ter menično izjavo, skladni s predlogo (Obr – 9). Menico
in izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik izdajatelja (direktor).

2. Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec se zavezuje v roku 5 delovnih dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank
naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne
pogodbene vrednosti brez ddv. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 60
delovnih dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo predmeta naročila.

Nepreklicna in brezpogojna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je unovčljiva na prvi
poziv naročnika v naslednjih primerih:
 če izvajalec ne izdela projektne dokumentacije, ne pridobi pravnomočnega gradbenega dovoljenja

ter ne izvede projektantskega nadzora po tej pogodbi v skladu z določili te pogodbe in veljavnimi
predpisi, v obsegu, količini in rokih, kot je to določeno v tej pogodbi,

 če izvajalec ne bo predal pogodbena dela v skladu s to pogodbo,
 če bo izvajalec zamujal z izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo projektantskega nadzora

po tej pogodbi,
 če izvajalec ne upošteva zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1.

člena te pogodbe, svoje ponudbe, na podlagi katere je bil izbran in določil te pogodbe,
 če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe ali če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od te

pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo naročila, bo moral ponudnik temu
ustrezno spremeniti tudi garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost.

V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku
določenem v prvem odstavku te točke se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil
garancijo za resnost ponudbe.

Vzorec garancije (Obr – 10) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je sestavni del razpisne
dokumentacije. Ponudnik obrazec na koncu parafira in žigosa, s čimer jamči, da se je seznanil z
vsebino garancije, ki jo bo moral izročiti naročniku v primeru, da mu bo naročilo oddano.
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V. MERILA ZA IZBOR PONUDB

Merilo za izbiro je najnižja skupna ponudbena vrednost brez DDV.

Pri ocenjevanju ponudb bo naročnik upošteval samo ponudbe, ki izpolnjujejo vse pogoje.

Cena mora biti oblikovana tako, da zajema vse stroške vezane na izdelavo projektne dokumentacije,
glede na opis predmeta javnega naročila in pogoje ter zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in
projektne naloge. V končni ponudbeni ceni morajo biti zajeti tudi stroški za dela, ki z razpisno
dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi in pravili stroke.

Ponudbena vrednost je izračunana po načelu fiksnih cen in nespremenljiva do konca izvajanja
predmetnega javnega naročila.
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OBR-1

P O N U D B E N I P R E D R A Č U N

št.: _____________________________________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 18. 02. 2016, pod številko
objave NMV966/2016, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo
v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet naročila: Izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo
obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti

Naročnik: CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci

Ponudnik /
Vodilni
partner*:

Partner*: ___________________________________________________________________

Partner*: ___________________________________________________________________

Partner*: ___________________________________________________________________

I. Ponudbena vrednost razpisanih del

V skladu z vsemi pogoji in zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, glede na opis predmeta
javnega naročila in glede na trajanje izvedbe javnega naročila izdelava projektne dokumentacije za
rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti, znaša vrednost
naše ponudbe:

ELEMENT CENE VREDNOST v EUR

Izdelava idejne zasnove (IDZ) s pridobitvijo projektnih pogojev ter priprava
prospektnega materiala

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), vključno s
pridobitvijo vseh potrebnih soglasij in priprava popolne vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter pridobitev pravnomočnega gradbenega
dovoljenja

Izdelava projekta za izvedbo (PZI)



19

Izdelava projekta izvedenih del (PID)

Projektantski nadzor

SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV

DDV – 22%

SKUPAJ KONČNA VREDNOST PONUDBE Z DDV

Izjavljamo, da skupna končna vrednost ponudbe vključuje vse stroške vezane na izdelavo projektne
dokumentacije, glede na opis predmeta javnega naročila in pogoje ter zahteve naročnika iz razpisne
dokumentacije in projektne naloge. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški za dela, ki z
razpisno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi in pravili stroke.
Ponudbena vrednost je izračunana po načelu fiksnih cen in nespremenljiva do konca izvajanja
predmetnega javnega naročila.

II. Rok izvedbe predmeta naročila

Izjavljamo, da bomo dela, razen projektantskega nadzora, ki se bo izvajal v času gradnje in projekta
PID, ki bo izdelan po zaključku dokončanja objekta, pričeli izvajati predvidoma meseca aprila 2016 in
jih zaključili v roku 150 koledarskih dni od dneva podpisa pogodbe. Izdelava dokumentacije, ki je
predmet javnega naročila, bo potekala fazno.

Seznanjeni smo in se strinjamo, da se roke za izdelavo posameznih faz projektne dokumentacije, ki je
predmet javnega naročila, lahko podaljša izključno v primeru, če nastopijo dogodki, ki se štejejo za
višjo silo po ZOR, zaradi zamude oziroma zapletov pri pridobivanju ustreznih dokumentov od
upravnih organov in soglasodajalcev ter zaradi nepotrjevanja faz projekta s strani naročnika. Roki se
podaljšujejo za ustrezen čas glede na naravo naštetih ovir, vendar le po predhodnem dogovoru in s
sklenitvijo aneksa.

III. Ostali pogoji ponudbe

Izjavljamo:
̵ da bomo dela, ki so predmet javnega naročila, izvedli strokovno pravilno, vestno, kvalitetno in

skladno s pravili stroke ter ves čas izvedbe naročila sodelovati z naročnikom, pri tem pa upoštevali
vse predpise, celotno veljavno zakonodajo in podzakonske akte, pravilnike, standarde, uredbe in
ostalo tehnično regulativo, ki velja v RS in EU za predmetno javno naročilo;

̵ da dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca;
̵ da bomo naročniku projektno dokumentacijo izdelano na nivoju projekta IDZ predali v desetih

(10) tiskanih izvodih, na nivoju projekta PGD, PZI in PID pa v šestih (6) tiskanih in dveh (2)
elektronskih izvodih (na CD, DVD ali USB ključkih) v formatu DWG (AUTOCAD) in formatu
PDF, tehnična poročila iz projektov in predračunski elaborat pa tudi v obliki Word in Excel.
Prospektni material bo predan v 100 tiskanih izvodih ter PDF datoteka s predstavitvijo projekta

̵ da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik, v primeru, da bomo pri izvedbi javnega naročila
sodelovali s podizvajalci, plačeval opravljeno delo podizvajalcev, v skladu s sedmim odstavkom
71. člena ZJN-2, neposredno podizvajalcem in da bomo v primeru, da bomo pri izvedbi naročila
sodelovali s podizvajalci k vsakemu izstavljenemu računu priložili račune svojih podizvajalcev, ki
jih bomo predhodno potrdili; v primeru, da v posameznem obdobju podizvajalec ne bo udeležen,
bomo predložili o tem predložili izjavo, ki bo podpisana s strani izvajalca in podizvajalca;
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̵ da vsa izdelana dokumentacija, ki je predmet javnega naročila, postane po plačilu last naročnika,
kar velja tako za izvirnike kot kopije vseh njenih sestavnih delov, s tem pa naročnik postane
imetnik materialne avtorske pravice.

IV. Veljavnost ponudbe

Ponudba je izdelana za razpisana dela v celoti in velja še najmanj 120  koledarskih dni po roku za
oddajo ponudbe.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik (vsi partnerji*)

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

*pri skupni ponudbi to listino podpišejo vsi partnerji
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OBR-2

PODATKI O PONUDNIKU / PARTNERJU (ustrezno obkroži)

Naziv

Naslov

Zakoniti zastopnik

Matična številka

ID za DDV

Številka transakcijskega računa

Telefon

Faks

E- pošta

Kontaktna oseba

Telefon kontaktna osebe

E- pošta kontaktne osebe

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Opomba:
V primeru skupne ponudbe je potrebno obrazec kopirati za vsakega posameznega partnerja.
V primeru skupne ponudbe se za tem obrazcem priloži pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila
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OBR-2/A

PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv

Naslov

Zakoniti zastopnik

Matična številka

ID za DDV

Številka transakcijskega računa

Telefon

Faks

E- pošta

Odgovorna oseba podizvajalca za
izvedbo razpisanih del

Telefon odgovorne osebe
podizvajalca

E- pošta odgovorne osebe
podizvajalca

Podatki o prevzetem poslu:

Dela, ki jih bo opravil
podizvajalec:

Vrednost del (brez DDV): EUR
odstotek od ponudbene
cene za celotno naročilo: %



23

Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo naročilo opravljali s podizvajalci:

- naročnika pooblastili, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje v tem obrazcu

navedenemu podizvajalcu;

- z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili pogodbe, in sicer do

sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno naročilo;

- v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, pred spremembo o tem

pridobili pisno soglasje naročnika.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Opomba: Obrazec 2/A ponudnik predloži le v primeru, da bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje
podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega
podizvajalca posebej.
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OBR-3

Naziv ponudnika____________________________________

Ulica______________________________________________

Poštna številka in kraj ______________________________

Naročnik:
CEROP d.o.o.
Vaneča 81B
9201 Puconci

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
(osnovna in poklicna sposobnost)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- družba in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega

odstavka 42. člena ZJN-2;

- proti nam ni uveden ali podan predlog za začetek postopka prisilne poravnave, stečajni postopek

ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega

poslovanja, da z našimi posli ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali smo v

katerem koli podobnem položaju (v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2);

- nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s svojim

poklicnim ravnanjem;

- nam ni bila na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev

poklicnih pravil ter nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena

ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij

nismo zagotovili;

- nimamo na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali

predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno

varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 EUR ali več;

- na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb nismo uvrščeni v evidenco ponudnikov z negativnimi

referencami iz 77.a člena ZJN-2;

- da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v

kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
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Ustrezno izpolnite in obkrožite:

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno

številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES Izpostava

_______________številka__________________ .

B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, smo na podlagi Zakona

______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________ izdano pri

__________ dne ____________ in smo člani naslednje organizacije:

_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za

opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).

C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega dovoljenja in lahko

dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v Poslovni register Slovenije.

če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne obkrožite; če niste izpolnili točke B, obkrožite
točko C.)

S podpisom te izjave izjavljamo tudi:

- da smo seznanjeni z razpisno dokumentacijo in vso ostalo predloženo dokumentacijo in se z njo v

celoti strinjamo,

- da smo seznanjeni s plačilnimi pogoji, z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za

dodelitev javnega naročila iz razpisne dokumentacije in projektne naloge ter z njimi v celoti

soglašamo,

- da so podatki, ki so podani v ponudbeni dokumentaciji, resnični,

- da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalom,

- da za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost fotokopij prevzemamo popolno

odgovornost.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Opomba: Obrazec 3 se izpolni tudi za vsakega podizvajalca oziroma izvajalca v skupnem nastopu
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OBR-3/A

Ponudnik:                                ____________________________________________

Polni naziv podjetja:              ____________________________________________

Sedež in njegova občina:       ____________________________________________

Št. vpisa v sodni register:      ____________________________________________

Št. vložka:                                ____________________________________________

Matična številka podjetja:    ____________________________________________

Naročnik:
CEROP d.o.o.
Vaneča 81B
9201 Puconci

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci za namene
javnega razpisa izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega objekta
»Mensana center« v Murski Soboti, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 18. 02. 2016, pod
številko objave NMV966/2016, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki
so pooblaščene za zastopanje:

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis ________________

EMŠO ___________________________, datum in kraj rojstva ______________________

stalno bivališče ____________________________________________________________

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis ________________

EMŠO ___________________________, datum in kraj rojstva ______________________

stalno bivališče ____________________________________________________________

Datum:  ______________________
Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Opomba: Obrazec 3/A se izpolni tudi za vsakega podizvajalca oziroma izvajalca v skupnem nastopu
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OBR-4

Naziv ponudnika____________________________________

Ulica______________________________________________

Poštna številka in kraj ______________________________

Naročnik:
CEROP d.o.o.
Vaneča 81B
9201 Puconci

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik

ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le temu

posredovali podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali

drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,

da so z njim povezane družbe.

Datum:  ______________________
Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)
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OBR-5

Naziv ponudnika____________________________________

Ulica______________________________________________

Poštna številka in kraj ______________________________

Naročnik:
CEROP d.o.o.
Vaneča 81B
9201 Puconci

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV
(ekonomska in finančna sposobnost)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- v zadnjih šestih (6) mesecih pred objavo tega javnega naročila nismo imeli blokiran noben odprti

transakcijski račun;

- imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega

naročanja;

- v zadnjih dveh letih pred objavo javnega naročila smo imeli najmanj 200.000,00 EUR letne

realizacije;

- nudimo najmanj šestdeset (60) dnevni plačilni rok, ki prične teči od dneva izdaje računa.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Za tem obrazcem se obvezno priloži: - bonitetno informacijo, izdano s strani pristojne organizacije za izdajo
bonitetnih informacij (za ponudnike s sedežem v Republiki Sloveniji obrazec AJPES S.BON-1/P), ki na dan
odpiranja ponudb ne sme biti starejša od 30 dni
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OBR-6

Naziv ponudnika____________________________________

Ulica______________________________________________

Poštna številka in kraj ______________________________

Naročnik:
CEROP d.o.o.
Vaneča 81B
9201 Puconci

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU KADROVSKIH ZAHTEV

Izjavljamo da razpolagamo z usposobljenim kadrom za strokovno in kvalitetno izvedbo javnega
naročila in da bomo za odgovornega vodjo projekta imenovali osebo, ki je v zadnjih treh (3) letih pred
oddajo ponudbe uspešno izvedla vsaj en (1) podobni posel, kot je predmet tega naročila, v vrednosti
najmanj 70.000,00 EUR (z ddv).

Za predmetno javno naročilo bo za odgovornega vodjo projekta imenovan:

Ime in priimek Izobrazba Številka vpisa
v imenik IZS/ZAPS

Reference:
Referenčni naročnik: _________________________________________________________________
Naziv projekta oziroma vrsta del: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Lokacija objekta: ____________________________________________________________________
Čas realizacije: _____________________________________________________________________
Pogodbena vrednost z ddv: ____________________________________________________________

Izjavljamo, da se strinjamo in dovoljujemo, da lahko naročnik sam kadarkoli preveri izpolnjevanje
pogoja glede referenčnega dela pri naročniku referenčnega posla

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Za tem obrazcem ponudnik priloži: kopijo potrdila o izobrazbi za odgovornega vodjo projekta in kopijo
potrdila o vpisu v imenik pri IZS/ZAPS
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OBR-7

Naziv ponudnika____________________________________

Ulica______________________________________________

Poštna številka in kraj ______________________________

Naročnik:
CEROP d.o.o.
Vaneča 81B
9201 Puconci

IZJAVA O ZAVAROVANJU ODGOVORNOSTI

Podpisani ________________________________________________, kot odgovorna oseba
ponudnika izjavljam, da imamo zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku
CEROP d.o.o. ali katerikoli tretji osebi v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti oziroma za neposredno
škodo, ki bi nastala naročniku ali tretjim osebam in bi izvirala iz našega dela in pogodbenih obveznosti
za izvedbo naročila izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega
objekta »Mensana center« v Murski Soboti in pri izvajanju projektantske odgovornosti.

Izjavljamo, da višina letne zavarovalne vsote ni nižja od 41.000,00 EUR, kar dokazujemo s kopijo
veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo, ki je v prilogi tega obrazca.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Za tem obrazcem ponudnik priloži: kopijo veljavne zavarovalne police za odgovornost za škodo
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OBR-8

Naziv ponudnika____________________________________

Ulica______________________________________________

Poštna številka in kraj ______________________________

ČASOVNI  NAČRT IZVEDBE NAROČILA

V zvezi z javnim naročilom izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo
obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil,
dne 18. 02. 2016, pod številko objave NMV966/2016, v prilogi tega obrazca podajamo okvirni načrt
izvedbe predmeta naročila ločeno po posameznih fazah izvedbe.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podpis zakonitega zastopnika

_______________________________
(ime in priimek)

_______________________________
(podpis)

Za tem obrazcem ponudnik priloži: okvirni časovni načrt izvedbe naročila, ki mora biti datiran, žigosan

in podpisan s strani osebe, ki je podpisnik ponudbe.
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OBR-9

Naziv ponudnika____________________________________

Ulica______________________________________________

Poštna številka in kraj ______________________________

MENIČNA IZJAVA

s pooblastilom za unovčenje

Naročniku, CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, kot garancijo za resnost naše ponudbe v

skladu z javnim razpisom, objavljenim na Portalu javnih naročil, dne 18. 02. 2016, pod številko objave

NMV966/2016, za pridobitev javnega naročila izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in

nadzidavo obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti, izročamo bianco menico ter

menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice.

Bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani

pooblaščene osebe:

___________________________________, ____________________, ____________________
(ime in priimek pooblaščene osebe) (funkcija) (podpis)

Naročnika, CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, nepreklicno pooblaščamo, da izpolni

priloženo bianco menico z zneskom v višini 3 % od skupne ponudbene vrednosti (brez ddv), kar znaša

____________________ EUR z oznako »BREZ PROTESTA«, plačljivo na prvi poziv, in z vsemi

ostalimi potrebnimi podatki ter jo na naš račun unovči v primeru, če:

- po roku za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne,
- zavrne sklenitev pogodbe,
- po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloži garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Menica je unovčljiva pri:  ______________________________________________________
(naziv in naslov banke)

s transakcijskega računa (TRR):   _________________________________________________
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Menico se lahko unovči najkasneje 120 koledarskih dni po roku za oddajo ponudbe, to je do

_________________ .

Datum:  ______________________
Kraj:      ______________________ žig

Izdajatelj menice:

_______________________________
(ponudnik)

_______________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________
(funkcija)

_______________________________
(podpis)

Priloga: bianco menica



34

OBR-10

GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Vzorec
Glava s podatki o garantu (banki/zavarovalnici) ali SWIFT ključ

Za:       CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci

Datum: (vpiše se datum izdaje)

VRSTA: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

ŠTEVILKA: (vpiše se številka garancije)

GARANT: (vpiše se ime in naslov banke/zavarovalnice v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika garancije, tj. v postopku javnega naročanja
izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci

OSNOVNI POSEL: gradbena pogodba št. z dne (vpiše se gradbena pogodba)

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: (vpiše se najvišji znesek – 10 % vrednosti pogodbe brez ddv
s številko in besedo in valuto)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE
IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

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. Če kraj
predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti garancije)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika garancije, tj. v
postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do
višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki
predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), 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 ni izpolnil
svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v
zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče v Murski Soboti po slovenskem
pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ
pod št. 758.

garant
(žig in podpis)
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OBR-11

P O G O D B A št. ________________
(osnutek)

sklenjena med:

Naročnikom: CEROP d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, ki ga zastopa direktor Franc Cipot ID

za DDV: SI67396704

in

Izvajalcem: _________________________________________________________________
ki ga zastopa direktor _____________________________________________

TRR _________________________________ banka _____________________

ID za DDV: _______________________________________________________

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je naročnik na osnovi določil Zakona o javnem naročanju

(Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo in 19/14) (v nadaljevanju: ZJN-2) izvedel

javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega
objekta »Mensana center« v Murski Soboti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 18.

02. 2016, pod številko objave NMV966/2016. Izvajalec po tej pogodbi je bil kot najugodnejši

ponudnik za izdelavo predmetnega naročila izbran na podlagi ponudbe št. ____________________ z

dne ____________________, ki je sestavni del te pogodbe.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo Izdelavo projektne dokumentacije
za rekonstrukcijo in nadzidavo obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti, ki

zajema:

a) IDZ – idejna zasnova in pridobitev projektnih pogojev
Vodilna mapa in arhitektura

Tehnično poročilo – opis zasnove
Situacija, tlorisi, prerezi, 3D predstavitve
Pregled površin objekta
Razpošiljanje soglasodajalcem, pridobivanje projektnih pogojev
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b) Prospektni material
Priprava za tisk in priprava digitalnega gradiva

Priprava prospektnega materiala na osnovi izdelane idejne zasnove – situacija, tlorisi, perspektivni
pogledi, tehnični in programski opis

c) PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja
Vodilna mapa

Izjave o skladnosti
Lokacijski podatki – pisni in grafični podatki
Izkazi požar, gradbena fizika, prezračevanje

Arhitektura

Tehnično poročilo
Vsi potrebni tlorisi, prerezi, fasade

Načrt konstrukcij

Statični izračun obstoječe nosilne konstrukcije za potrebe rekonstrukcije in nadgradnje, vključno s
temeljenjem ter potrebnimi ukrepi ojačitev
Statični izračun zidanih, AB in Fe konstrukcij
Dimenzioniranje konstrukcijskih elementov in pozicijski načrti
Tehnično poročilo

Strojne instalacije

Priprave ogrevane in sanitarne tople vode, vir alternativni viri
Priprava hladilne vode – vir alternativni viri
Ogrevanje in hlajenje objekta
Vodovodna instalacija, hidrantno omrežje in vertikalna kanalizacija
Tehnično poročilo

Elektro instalacije jakega toka

Energetski razvod
Splošna in varnostna razsvetljava, vtičnice
Instalacija za strojne naprave
NN razvod in električne meritve
Strelovod in ozemljitev
Osvetlitev zunanjih površin
Tehnično poročilo

Elektro instalacije šibkega toka

IKS sistem (telefonija, hišna govorna naprava)
Regulacija prometa in video nadzor
Javljanje požara in javljanje vloma skupnih prostorov
Avtomatika, krmiljenje instalacij
Tehnično poročilo
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Načrti obnove komunalnih priključkov (vsi priključki so že obstoječi)

Priključek vodovoda in kanalizacije
Priključek elektrike in telekomunikacijskega omrežja
Priključek plina
Tehnično poročilo

Načrt izkopov in osnovne podgradnje

Izkopi za izvedbo temeljenja dela dozidave (stopnišče, dvigalo)
Tehnično poročilo

Načrt zunanje ureditve

Situacija zakoličbe in ureditve dostopov
Ureditve tlakov utrjenih površin in ureditev parkirne sheme
Načrt hortikulturne ureditve
Odvodnjavanje površin
Tehnično poročilo

Elaborati

Zasnova varstva pred požarom in izkaz požarne varnosti – PGD
Elaborat gradbene fizike in elaborat učinkovite rabe energije
Elaborat zvočne zaščite
Elaborat gospodarjenja z gradbenimi odpadki
Elaborat sanacije in obnove obstoječe AB nosilne konstrukcije

Pridobitev soglasij na PGD in priprava vloge za gradbeno dovoljenje

Razpošiljanje soglasodajalcem, pridobivanje soglasij s področja: komunalne opreme (vodovod,
kanalizacija, plin, elektrika, ….), mestne uprave (promet, komunalni prispevek, usklajenost z
veljavnim urbanističnim dokumentom), državne uprave (ARSO)

d) PZI – projekt za izvedbo in razpis
Arhitektura

Vsi tlorisi, prerezi, fasade
Arhitektonski detajli, sheme vrat in oken
Prerezi fasadnih pasov, barvne sheme in izbor materialov
Izdelava tehnične priloge razpisnih pogojev z opisi elementov investicije
Popisi del

Načrt konstrukcij

Načrti ojačitev obstoječih konstrukcij
Opažni in armaturni načrti betonskih konstrukcij
PZI načrti jeklenih konstrukcij (delavniške načrte izdela izbran izvajalec gradnje)

Projekt strojnih in elektro instalacij

Dopolnitve projektov PGD z elementi za izvedbo
Popisi del
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Načrt zunanje ureditve

Ureditev zunanjih utrjenih površin in odvodnjavanje meteornih voda
Ureditev ozelenjenih površin
Popisi del

e) PID – projekt izvedenih del
Arhitektura, konstrukcije, strojne in elektro instalacije

Dokumentacija sprememb med gradnjo, ki so bile z odgovornimi projektanti in vodjo projekta
usklajene, vsebina projekta v skladu z veljavnim ZGO

f) Projektantski nadzor
Izvajanje projektantskega nadzora

Tolmačenje predpisov in obiski odgovornega vodje projekta na gradbišču v času izvedbe 1x
tedensko oziroma po potrebi, udeležba vseh odgovornih projektantov na gradbišču po potrebi,
dodatna udeležba vseh odgovornih projektantov na tehničnem pregledu objekta

Izdelava projektne dokumentacije in storitev projektantskega nadzora obsega vsa dela, ki so bila

določena v razpisni dokumentaciji naročnika in projektni nalogi, po javnem naročilu iz 1. člena te

pogodbe in tej pogodbi in za katera je izvajalec v ponudbi z dne _____________ potrdil, da je z njimi

v celoti seznanjen, kakor tudi dela, ki z razpisno dokumentacijo niso bila predvidena, so pa predpisana

z veljavnimi predpisi in pravili stroke.

3. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo izdelal projektno dokumentacijo, pridobil vsa soglasja in pravnomočno

gradbeno dovoljenje ter izvedel projektantski nadzor v času gradnje, strokovno in kvalitetno, v skladu

s pravili stroke, ob upoštevanju vseh veljavnih področnih predpisov, tehničnih navodil, priporočil,

standardov, normativov, prostorskih aktov. V primeru, da bi bil v času izdelave projektne

dokumentacije sprejet nov zakon ali drug predpis, ki ureja področje projektiranja, pa bi sprememba

predpisa vplivala tudi na izdelavo projektne dokumentacije po tej pogodbi, ga je izvajalec dolžan

upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije po tej pogodbi.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izdelavi projektne dokumentacije upošteval vse pogoje in zahteve

naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1. člena te pogodbe in svojo ponudbo z dne

____________ , na podlagi katere je bil izbran.

III. ROK IZVEDBE DEL

4. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del, razen projektantskim

nadzorom, ki se bo izvajal v času gradnje in izdelavo projekta PID, ki bo izdelan po zaključku
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dokončanja objekta, predvidoma meseca aprila 2016 oziroma takoj po podpisu te pogodbe in jih

zaključil v roku 150 koledarskih dni od dneva podpisa te pogodbe.

Izvajalec je zavezan prevzeta dela po tej pogodbi izvajati fazno in pri tem spoštovati roke za

posamezne faze kot sledi:
(opomba: podatki bodo vneseni glede na ponudbo izbranega izvajalca)
- ___________________

- ___________________

Če izvajalec ne začne z deli takoj po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank ali naknadno

določenem roku, sme naročnik oddati dela 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 izdelavo projektne dokumentacije.

5. člen

Roke za izdelavo posameznih faz projektne dokumentacije, ki je predmet javnega naročila, se lahko

podaljša izključno v primeru, če nastopijo dogodki, ki se štejejo za višjo silo po ZOR, zaradi zamude

oziroma zapletov pri pridobivanju ustreznih dokumentov od upravnih organov in soglasodajalcev ter

zaradi nepotrjevanja faz projekta s strani naročnika. Roki se podaljšujejo za ustrezen čas glede na

naravo naštetih ovir, vendar le po predhodnem dogovoru in s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

IV. POGODBENA VREDNOST

6. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo projektno dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe izdelal po cenah, ki jih je

navedel v svoji ponudbi z dne __________________, ki je sestavni del te pogodbe.

Vrednost izdelave projektne dokumentacije in projektantskega nadzora po tej pogodbi znaša:

Vrednost v EUR

Izdelava idejne zasnove (IDZ) s pridobitvijo projektnih pogojev ter priprava
prospektnega materiala

Izdelava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), vključno s
pridobitvijo vseh potrebnih soglasij in priprava popolne vloge za pridobitev
gradbenega dovoljenja ter pridobitev pravnomočnega gradbenega
dovoljenja

Izdelava projekta za izvedbo (PZI)

Izdelava projekta izvedenih del (PID)

Projektantski nadzor
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SKUPAJ VREDNOST PONUDBE BREZ DDV

DDV – 22%

SKUPAJ KONČNA VREDNOST PONUDBE Z DDV

Skupna končna vrednost ponudbe vključuje vse stroške vezane na izdelavo projektne dokumentacije,

glede na opis predmeta javnega naročila in pogoje ter zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije in

projektne naloge, vključno z izvajanjem projektantskega nadzora v času gradnje. V ceno so vključeni

tudi vsi stroški vezani na pridobivanje potrebnih projektnih pogojev in soglasij, stroški vodstva in

koordinacij pri projektiranju ter koordinacij pri izvedbi projektantskega nadzora objekta, kakor tudi vsi

manipulativni in ostali stroški. V končni ponudbeni ceni so zajeti tudi stroški za dela, ki z razpisno

dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi in pravili stroke.

Pogodbena vrednost vsebuje tudi predajo:

̵ izdelane projektne dokumentacije IDZ v tiskani obliki – 10 izvodov;

̵ prospektnega materiala v tiskani obliki – 100 izvodov in PDF datoteko;

̵ izdelane projektne dokumentacije PGD v tiskani obliki – 6 izvodov in elektronski obliki – 2

izvoda, v formatu DWG (AUTOCAD) ali formatu PDF (na CD, DVD ali USB ključkih);

̵ izdelane projektne dokumentacije PZI v tiskani obliki – 6 izvodov in elektronski obliki – 2 izvoda,

v formatu DWG (AUTOCAD) ali formatu PDF (na CD, DVD ali USB ključkih);

̵ izdelane projektne dokumentacije PID v tiskani obliki – 6 izvodov in elektronski obliki – 2 izvoda,

v formatu DWG (AUTOCAD) ali formatu PDF (na CD, DVD ali USB ključkih);

̵ tehničnega poročila iz projektov in predračunskih elaboratov v obliki Word in Excel.

Ponudbena vrednost je izračunana po načelu fiksnih cen in nespremenljiva do konca izvajanja

predmetnega javnega naročila.

Stroški upravnih postopkov, taks, strokovnih mnenj in s strani upravnih organov eventuelno

zahtevanih ekspertiz, niso predmet tega naročila in jih nosi naročnik. Predmet tega naročila tudi  ni

izdelava geodetskega posnetka in geomehanskega poročila.

7. člen

Naročnik sme po tej pogodbi oddati naročilo izvajalcu za dodatne storitve, ki niso vključene v prvotno

dodeljenem naročilu, vendar so zaradi nepredvidljivih okoliščin postale potrebne za izvedbo naročila

ali v primeru, ko takšnih aktivnosti ni mogoče tehnično in ekonomsko ločiti od glavnega naročila, ne

da bi to povzročilo težave naročniku ali ko so storitve, čeprav bi jih lahko naročnik oddal ločeno od

izvedbe prvotnega naročila, nujno potrebne za nadaljnje faze izvedbe naročila po tej pogodbi in za

uspešno realizacijo naročila po tej pogodbi. V navedenih primerih bo naročnik v skladu z določili
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ZJN-2 izvedel postopek s pogajanji brez predhodne objave in z izvajalcem sklenil aneks k tej pogodbi

ali novo pogodbo.

V. PREVZEM DEL

8. člen

Prevzem pogodbenih del poteka fazno in je opravljen, ko izvajalec naročniku preda dokumentacijo, ki

je predmet pogodbe, naročnik pa prevzem pisno potrdi.

9. člen

V primeru, da bi bilo potrebno projektno dokumentacijo popraviti ali v primeru, da bi bilo

ugotovljeno, da projektna dokumentacija ni izdelana v skladu z zahtevami naročnika in predpisi, ki

urejajo področje projektiranja ter dejavnosti, za katero se projektna dokumentacija izdeluje, bo

potrebno takoj pristopiti k popravkom oziroma odpravi napak projektne dokumentacije ter določiti rok

za odpravo pomanjkljivosti, ki ne more biti daljši od 30 koledarskih dni. Popravki projektne

dokumentacije v nobenem primeru niso strošek naročnika.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen

odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik bo stroške za odpravo napak pobotal pri končnem

plačilu za opravljena dela ali z unovčenjem finančnih zavarovanj po tej pogodbi.

VI. NAČIN PLAČILA

10. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da bo naročnik izvajalcu plačal opravljeno delo na podlagi izstavljenih

računov v roku 60 dni od dneva izdaje posameznega računa.

Ponudnik bo račune za izdelavo posamezne faze projektne dokumentacije in za storitve

projektantskega nadzora izstavljal po potrjenem pisnem prevzemu posamezne faze naročila. K

vsakemu izstavljenemu računu mora biti priložena specifikacija opravljenega dela, ki je podlaga za

izstavitev računa.

11. člen

Naročnik bo izvajalcu plačal vsak izstavljen račun v roku navedenem v prvem odstavku 11. člena te

pogodbe, na transakcijski račun izvajalca številka SI56 _____________________________ pri

____________________.

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom, ima izvajalec pravico zaračunati zakonite zamudne

obresti od dneva zapadlosti do dneva plačila.
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VII. OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

19. člen

Naročnik se obvezuje:

̵ dati izvajalcu na razpolago vse potrebne podatke in dokumente s katerimi razpolaga, in so vezani

na izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo storitev po tej pogodbi,

̵ nuditi izvajalcu ostalo pomoč, v kolikor bo to potrebno za kvalitetno in pravočasno izdelavo

projektne dokumentacije in izvedbo storitev po tej pogodbi.

20. člen

Izvajalec jamči in se obvezuje:

- da se je seznanil z obsegom izdelave projektne dokumentacije in izvedbo storitve pred oddajo

ponudbe in pred podpisom pogodbe,

- da bo izdelal projektno dokumentacijo ter izvedel projektantski nadzor strokovno, kvalitetno, v

skladu z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke,

- prevzeta dela izvajati s strokovno usposobljenim kadrom;

- sodelovati z naročnikom in mu omogočiti vpogled v izvajanje pogodbenih del ter upoštevati

njegova navodila;

- sodelovati z vsemi strokovnjaki in upravnimi organi, ki vplivajo na pridobitev soglasij in

dovoljenj ter dajati strokovna pojasnila med potekom dela;

- storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki

izpolnjeni;

- sproti obveščati naročnika o problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na končni rok

izdelave projektne dokumentacije;

- izvršiti popravke ali spremembe projektne dokumentacije, na podlagi zahtev naročnika, v

sporazumno dogovorjenem roku;

- vse prevzete obveznosti izpolniti v predpisani količini, kvaliteti in rokih;

- da dodeljenega naročila ne bo prenesel na drugega izvajalca;

- hraniti vso dokumentacijo, ki jo bo pridobil v zvezi z izvajanjem predmetnega naročila in jo po

uspešno opravljeni primopredaji del posamezne faze izročiti naročniku.

VIII. GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

12. člen

Izvajalec se zavezuje v roku 5 delovnih dni po podpisu te pogodbe s strani obeh pogodbenih strank

naročniku izročiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne
pogodbene vrednosti brez ddv. Veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je 60

delovnih dni daljša kot je rok za dokončno izvedbo predmeta naročila.
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Nepreklicna in brezpogojna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je unovčljiva na prvi

poziv naročnika v naslednjih primerih:

 če izvajalec ne izdela projektne dokumentacije, ne pridobi pravnomočnega gradbenega dovoljenja

ter ne izvede projektantskega nadzora po tej pogodbi v skladu z določili te pogodbe in veljavnimi

predpisi, v obsegu, količini in rokih, kot je to določeno v tej pogodbi,

 če izvajalec ne bo predal pogodbena dela v skladu s to pogodbo,

 če bo izvajalec zamujal z izdelavo projektne dokumentacije  in izvedbe projektantskega nadzora

po tej pogodbi,

 če izvajalec ne upošteva zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije po javnem naročilu iz 1.

člena te pogodbe, svoje ponudbe, na podlagi katere je bil izbran in določil te pogodbe,

 če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe ali če naročnik po krivdi izvajalca odstopi od te

pogodbe.

Če se bodo med trajanjem pogodbe spremenili roki za izvedbo naročila, bo moral ponudnik temu

ustrezno spremeniti tudi garancijo oziroma podaljšati njeno veljavnost.

V primeru, da izvajalec naročniku ne izroči garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku

določenem v prvem odstavku tega člena se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa bo unovčil

garancijo za resnost ponudbe.

IX. POOBLAŠČENE OSEBE

13. člen

Pooblaščen predstavnik naročnika: __________________________, e-mail: ________________

Pooblaščen predstavnik izvajalca: __________________________, e-mail: ________________

X. POGODBENA KAZEN IN ŠKODA

14. člen

Če izvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti v rokih iz 4. člena te pogodbe, mora plačati naročniku

pogodbeno kazen v višini 0,2 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar

največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. V primeru zamude pri predaji dokumentacije za

več kot 50 koledarskih dni ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca

in zahtevati plačilno škode v višini 30 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik si pridržuje uveljavljati plačilo pogodbene kazni v roku 5 dni po predaji projektne

dokumentacije.
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Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca, kot tudi iz vseh drugih

razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude,

napak ali drugih nepravilnosti izvajalca. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal

neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

15. člen

Ta pogodba je nična, v kolikor se ugotovi, da kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali

posredniku naročnika 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 naročniku povzročena škoda ali je omogočena

pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika oziroma izvajalcu ali

njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

XII. ODSTOP OD POGODBE

16. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik odstopi od pogodbe, če:

- izvajalec ne pristopi k izdelavi projektne dokumentacije takoj po podpisu pogodbe oziroma

glede na dogovor z naročnikom,

- izvajalec ne izdela projektne dokumentacije, ne pridobi pravnomočnega gradbenega

dovoljenja in ne izvede projektantskega nadzora v skladu z zahtevami naročnika, veljavnimi

predpisi in po pravilih stroke,

- izvajalec več ne izpolnjuje pogojev za priznanje sposobnosti po ZJN-2,

- izvajalec ne spoštuje s svoje strani dane ponudbe in določil te pogodbe.

XIII. POSLOVNA SKRIVNOST

17. člen

Pogodbeni stranki bosta vse informacije, ki jih bosta pridobili v zvezi z izdelavo projektne

dokumentacije po tej pogodbi, obravnavali kot poslovno skrivnost in jih ne bosta posredovali tretji

osebi izven organizacij, ki so neposredno vključene v dela po tej pogodbi.

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbe in njeno izvajanje se štejejo

za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.
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18. člen

Vsa dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s

soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletnega izvoda dokumentacije v svojem

arhivu.

XIV. PRAVICA RAZPOLAGANJA IN LASTNIŠTVO NAD PROJEKTNO
DOKUMENTACIJO

19. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsa izdelana dokumentacija, ki je predmet javnega naročila,

postane po plačilu last naročnika, kar velja tako za izvirnike kot kopije vseh njenih sestavnih delov, s

tem pa naročnik postane imetnik materialne avtorske pravice.

XV. TRAJANJE POGODBE

20. člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, veljavna pa z dnem

predložitve garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba je sklenjena za določen čas in sicer do izpolnitve izvedbe predmeta naročila v celoti,

vključno z izdelavo PID in izvedbo storitev projektantskega nadzora.

XVI. KONČNA DOLOČILA

21. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to dobi

pisno soglasje naročnika.

22. člen

V kolikor bi v času veljavnosti te pogodbe prišlo do spremembe statusa izvajalca naročnik samostojno

odloči o prenosu obveznosti iz te pogodbe na tretjo osebo v skladu s predpisi.

23. člen

V primeru, da se katera koli določba te pogodbe ugotovi za nično, neveljavno ali neizvršljivo, to ne

vpliva na ostale določbe te pogodbe. Pri tem sta pogodbeni stranki sporazumni, da se v tem primeru

nična, neveljavna in neizvršljiva določba nadomesti z drugo določbo, veljavno po obliki in vsebini, in

s katero se na pravno dopusten način doseže enak ali čim bolj podoben namen, ki sta ga pogodbenici

želeli doseči z nično, neveljavno ali neizvršeno določbo.
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24. člen

Nesporazume, ki bi nastali pri izvajanju te pogodbe, bosta stranki reševali strpno in v prid ter smislu te

pogodbe. Za vprašanja, ki niso urejena v tej pogodbi, v izogib dvomov, veljajo določbe veljavnega

Obligacijskega zakonika.

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki poskušali rešiti sporazumno. V kolikor

stranki spora iz te pogodbe ne bi uspeli rešiti sporazumno, se dogovorita za stvarno in krajevno

pristojno sodišče v Murski Soboti.

25. člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga spremembo ali dopolnitev te pogodbe. Spremembe in

dopolnitve se sklepajo le v pisni obliki s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

26. člen

Pogodbo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih

prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

________________, dne _____________

Izvajalec: Naročnik:
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OBR-12

POTRDILO NAROČNIKA O OGLEDU OBJEKTA

V zvezi z javnim naročilom izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in nadzidavo
obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil
pod št. NMV966/2016 z dne 18. 02. 2016, podajamo naslednje potrdilo:

CEROP d.o.o., kot naročnik javnega naročila izdelava projektne dokumentacije za rekonstrukcijo in
nadzidavo obstoječega objekta »Mensana center« v Murski Soboti potrjujmo, da se je potencialni
ponudnik:

Podjetje:
Sedež:

Oseba/e (ime in priimek): Funkcija: Kontakt:

dne ____________ zglasil na lokaciji objekta Mensana center Murska Sobota, Slomškova ulica 49,
9000 Murska Sobota si ogledal lokacijo ter se seznanil z vsemi deli ter obsegom del.

Predstavnik naročnika: Žig

____________________________________


