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PONUDBENI DEL

RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO

REKONSTRUKCIJA, DOZIDAVA IN
NADZIDAVA OBJEKTA »MEDGENERACIJSKO

SREDIŠČE MURSKA SOBOTA«
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PONUDBA priloga 1

P  O  N  U  D  B  A

št.: _____________________________________

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih  naročil, dne 04. 11. 2016, pod številko
objave JN007007/2016-B01, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z Navodili za izdelavo ponudbe.

Predmet naročila: Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota«

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

Ponudnik /
Vodilni
partner:

Partner*: ___________________________________________________________________

Partner*: ___________________________________________________________________

Partner*: ___________________________________________________________________

*izpolniti samo v primeru skupne ponudbe

1. Ponudbena cena :

Predračunska vrednost (brez DDV): _____________________________EUR

Na predračunsko vrednost dajemo _______ % popusta

Ponudbena cena s popustom (brez DDV): EUR

od tega 43 % z 9,5 % DDV : EUR

od tega 57 % z 22 % DDV : EUR

Ponudbena cena (skupaj z DDV): EUR

Ponudbena cena vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo
kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila.

Cene na enoto ponudbenih del morajo biti fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega
javnega naročila.
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2. Ponudba je izdelana za razpisana dela v celoti in velja še najmanj 90 koledarskih dni od datuma
odpiranja ponudb.

3. Predmetno naročilo se obvezujemo izvesti v roku največ 300 koledarskih dni od uvedbe v delo.

4. Garancijski roki:

 splošni garancijski rok za vsa izvedena dela: 3 leta

 za streho, fasado, kleti in solidnost gradnje (zamakanje, vodotesnost, tlaki, ometi, …): 10 let

Garancijski rok začne teči od datuma uspešno opravljenega kvalitetnega prevzema objekta – to je
od datuma, ko so odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu
objekta (ne glede na to, če je bilo uporabno dovoljenje za celoten objekt pridobljeno že prej) in objekt
formalno predan naročniku.

Zavezujemo se, da bomo v garancijskih rokih za izvedena dela, ki se nanašajo na predmetno
naročilo na poziv naročnika odpravili napake v tehnično sprejemljivem roku, ki nam ga odredi
naročnik, in sicer: napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost okolja in oseb
– takoj in ostale ugotovljene napake v čim krajšem možnem času in v roku, ki ga bomo dogovorili z
naročnikom.

5. Strinjamo se, da naročnik kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti v splošnem garancijskem roku
zadrži del zaračunane vrednosti po posamezni začasni mesečni situaciji in končnem obračunu v
višini 2 % od zaračunane vrednosti (vrednost z DDV).
Zadržani znesek se po koncu vsakih 12 mesecev od začetka garancijskega roka zmanjša za eno
tretjino, kar pomeni, da nam naročnik vsako leto (3 leta) na zadnji dan poteka tega roka, nakaže
vrednost tretjine zadržanega zneska skupaj z letnimi obrestmi. Zadržani znesek se obrestuje po
obrestni meri 1,0 % letno.
V primeru, da ugotovljenih napak ne bomo odpravili kvalitetno in v dogovorjenem roku ter bo
naročnik odredil popravilo drugemu izvajalcu, se bo ta strošek pri letnem nakazilu zadržanega
zneska (ena tretjina) poračunal in se nam bo nakazala le razlika zadržanega zneska.

6. Vsa dela, ki so predmet javnega naročila, bomo 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.

7. Dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca.

8. Predložena ponudba izpolnjuje vse zahteve, izražene v razpisni dokumentaciji, projektni
dokumentaciji, popisih del in v razpisu.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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PONUDBENI PREDRAČUN priloga 1_A

PONUDBENI PREDRAČUN - REKAPITULACIJA

Ponudnik:

Predmet naročila: Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota«

Številka ponudbe: _____________________________________________
Datum ponudbe: _____________________________________________

Zap.št. Opis postavke v EUR brez DDV

1. Gradbeno obrtniška dela
2. Strojne inštalacije

3. Elektro inštalacije

4. Zunanja ureditev z odvodnjavanjem

5.

SKUPAJ brez DDV

Popust

SKUPAJ cena brez DDV

od tega 43 % z 9,5 % DDV

od tega 57 % z 22 % DDV

SKUPAJ ponudbena cena z DDV

OPOMBA:
PONUDNIK MORA ZA TO STRANJO OBVEZNO PRILOŽITI PONUDBENI PREDRAČUN –
IZPOLNJENE POPISE DEL V FORMATU EXCEL na CD-ju/USB ključku IN V TISKANI OBLIKI!

Ponudbeni predračun – popisi del morajo biti izpolnjeni, žigosani in podpisani s strani zakonitega
zastopnika ponudnika oziroma vodilnega ponudnika (če gre za skupno ponudbo).
V primeru nasprotja med elektronsko in pisno verzijo ponudbenega predračuna, se upošteva pisna
verzija.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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PODATKI O PONUDNIKU priloga 2

Naziv ponudnika

Naslov ponudnika

Zakoniti zastopnik
ponudnika
- funkcija
- telefon
- telefax
- e-mail

Kontaktna oseba
- funkcija
- telefon
- telefax
- e-mail

Transakcijski računi /
odprti pri

ID številka za DDV
Finančni urad
Matična številka

Pooblaščenec za vročitve z
imenom in polnim
naslovom v RS
(izpolni le v primeru tujega ponudnika)

Datum:  ______________________

Kraj: ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA priloga 2_A

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov,
ki sodelujejo pri izvedbi naročila.
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UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI priloga 3

V zvezi s predmetnim javnim naročilom Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta
»Medgeneracijsko središče Murska Sobota« pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAMO, DA:

1. pri nam (gospodarskem subjektu) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali
nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3;

2. izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja
finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe
ali prijave znaša 50 eurov ali več;

3. smo imeli na dan oddaje ponudbe predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz
delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe;

4. na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi
uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami;

5. nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega
organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa
zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo;

6. nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

7. nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja
postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja
gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne
dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek
ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

8. nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

9. ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri
pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

10. se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje
ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno
odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene
druge primerljive sankcije;

11. smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma
smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo
sedež;
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12. izpolnjujemo ostale zahtevane pogoje iz točke 3.1. razpisne dokumentacije oz. v skladu z 1., 2., 4.,
in 6. odstavkom 75. člena ZJN-3.

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC ŽIG IN PODPIS

SAMOSTOJNI PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

PARTNER:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

PODIZVAJALEC:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

SUBJEKT KATEREGA ZMOGLJIVOST UPORABLJA
PONUDNIK:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

Ponudniki v primeru več partnerjev ali podizvajalcev ali morebitnih subjektov, katerih zmogljivost uporablja ponudnik
dodajo nove vrstice ali pa dodatno kopirajo obrazec.

Opomba:
V zvezi s prvo (1.) točko te priloge predmetna izjava, da jim ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, velja tudi za osebe, ki so člani
upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo
zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Navodilo:
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne
ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih
zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega
naročila).

Ponudnik lahko priloži enoten (s strani vseh sodelujočih gospodarskih subjektov) izpolnjen in podpisan obrazec ali
ločen (za vsakega sodelujočega gospodarskega subjekta) izpolnjen in podpisan obrazec.
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POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV POTRDIL IZ URADNIH EVIDENC
(za pravne osebe) priloga 4

Gospodarski subjekt:

(vpisati naziv in naslov)

p o o b l a š č a m

naročnika CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev
v postopku oddaje javnega naročila Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota«, od Ministrstva za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence oziroma
pridobi potrdila od drugih uradnih institucij, ki vodijo uradne evidence.

Podatki o pravni osebi:

POLNO IME PRAVNE OSEBE: _______________________________________________________

SEDEŽ PODJETJA: ________________________________________________________________

OBČINA SEDEŽA PODJETJA: _______________________________________________________

MATIČNA ŠTEVILKA PODJETJA: _____________________________________________________

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik/partner/podizvajalec/subjekt katerega

zmogljivost uporablja ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

Navodilo:
Pooblastilo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru
skupne ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih
zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega
naročila).
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IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV IZ URADNIH
EVIDENC priloga 5

Polno ime podjetja: ___________________________________________________________

Sedež in njegova občina: _________________________________________________________

Št. vpisa v sodni register: _________________________________________________________

Matična številka podjetja: _________________________________________________________

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, za namene
javnega naročila Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava »Medgeneracijsko središče Murska
Sobota«, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 04. 11. 2016 pod številko objave JN007007/2016-
B01, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalnih
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil 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 _________________________________________________________________

c) Ime in priimek: _______________________________________ podpis ____________________

EMŠO ____________________________, datum in kraj rojstva __________________________

stalno bivališče _________________________________________________________________

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik/partner/podizvajalec/subjekt katerega

zmogljivost uporablja ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

Navodilo:
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne
ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih
zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega
naročila) – za vse osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa teh gospodarskih
subjektov ali ki imajo pooblastila za njihovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njih.

Izjavo se po potrebi lahko kopira!
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POGOJI ZA SODELOVANJE – FINANČNA DOKAZILA priloga 6

Za to stranjo gospodarski subjekti, od katerih je to v razpisni dokumentaciji zahtevano, priložijo dokazila
iz A. in B. točke poglavja 20.3 Ekonomski in finančni položaj razpisne dokumentacije.
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IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV IN UPOŠTEVANJU
VELJAVNIH PREDPISOV

priloga 7

V zvezi z javnim naročilom Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota« podajamo naslednje izjave:

1. SPLOŠNO

IZJAVLJAMO, DA:

a) smo v celoti seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije ter vsemi njenimi popravki in dopolnitvami
in da se strinjamo z vsemi pogoji in zahtevami razpisne dokumentacije (opisi, določila, zahteve,
pogoji, vzorci finančnih zavarovanj itd…) predmetnega javnega naročila in jo kot tako sprejemamo;

b) smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju;
c) nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov, katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom

na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 ZIntPK-
UPB2);

d) bomo na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovali izjavo s podatki o:
 svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih

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

šteje, da so z njim povezane družbe;
e) soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali

po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od
navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih
zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

f) smo seznanjeni s tem, da mora naročnik po sklenitvi pogodbe z izbranim ponudnikom, le-to objaviti
na Portalu javnih naročil, skladno z novelo Zakona o dostopu do informacij javnega značaja – ZDIJZ-
C (Uradni list RS, št. 23/14 in Pravilnikom o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij
in javno-zasebnih partnerstev (Uradni list RS, št. 5/15);

g) bomo upoštevali pri izvedbi javnega naročila vse veljavne predpise, ki urejajo področje gradenj,
normative in standarde, ki veljajo za področje predmeta javnega naročila v Republiki Sloveniji;

h) bomo pri vgradnji vseh materialov in opreme upoštevali vse zahteve naročnika, ki so navedene v
tehnični dokumentaciji in popisih del in da bodo vsi vgrajeni materiali in oprema ustrezali vsem
veljavnim predpisom, normativom in standardom, ki veljajo za objekte in opremo, ki je predmet
javnega naročila, v Republiki Sloveniji;

i) bomo upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in se
nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje;

j) bomo v celoti zagotovili vso potrebno varnost na gradbišču in njegovi okolici;
k) bomo pri izvedbi del upoštevali območje in lokacijo, na kateri bo potekala investicija in bomo še

posebno pozornost namenili varnosti;
l) bomo pri izvedbi naročila v celoti upoštevali vse zahteve naročnika iz dokumentacije za javno

naročilo in vsa navodila, ki nam bi jih v času izvedbe del dal naročnik ali njegov nadzorni organ;
m) bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo izhajala resničnost vseh

zgornjih navedb;
n) bomo naročniku izročili vse dokumente, ki jih zahteva naročnik in vse dokumente, ki izhajajo iz

veljavnih predpisov za investicijo, ki je predmet javnega naročila.
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2. ZAVAROVANJE POKLICNE ODGOVORNOSTI

a) Izjavljamo, da imamo sklenjeno zavarovanje za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati
naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem naše dejavnosti v skladu z določbami Zakona o
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in
dopolnitvami) in bomo fotokopijo veljavne zavarovalne police naročniku izročili pred začetkom del.

3. OSNUTEK POGODBE

a) Izjavljamo, da se strinjamo z opredeljenimi določili osnutka pogodbe o izvedbi javnega naročila in
ga bomo v primeru, da bomo izbrani za izvajanje predmeta javnega naročila, podpisali brez dodatnih
zahtev in ugovorov.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC ŽIG IN PODPIS

SAMOSTOJNI PONUDNIK/VODILNI PARTNER:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

PARTNER:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

*PODIZVAJALEC:

IME IN PRIIMEK PODPISNIKA:

Ponudniki v primeru več partnerjev ali podizvajalcev dodajo nove vrstice ali pa dodatno kopirajo obrazec.

Navodilo:
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne
ponudbe ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci).

Opomba:
* za navedene/ga podizvajalca/e velja/jo točka 1. predmetne izjave (priloge 7).
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SEZNAM REFERENČNIH DEL priloga 8

Ponudnik:

(vpisati naziv in naslov)

Opomba:
Ponudnik vpiše dve referenčni deli iz zadnjih petih let, šteto od roka za oddajo ponudb, ki se nanašata na objekte
visoke gradnje, in sicer za zaključene gradnje objektov, kjer je vrednost vsakega od referenčnih del znašala najmanj
1.800.000,00 EUR brez DDV, ponudnik pa je imel z vsakim od investitorjev referenčnega dela sklenjeno gradbeno
pogodbo, in za kateri prilaga referenčni potrdili.

Referenčno delo:

Naziv investitorja:

Naslov investitorja:

Naziv projekta:

čas izvedbe:

Referenčno delo:

Naziv investitorja:

Naslov investitorja:

Naziv projekta:

čas izvedbe:

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
Navodilo:
Obrazec izpolni in podpiše ponudnik. V obrazec vpiše dve referenčni deli, ki v celoti ustrezata pogoju iz točke B.
poglavja 20.4 Tehnična in strokovna usposobljenost in za kateri prilaga obrazec 8_A »Referenčno potrdilo«
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REFERENČNO POTRDILO priloga 8_A

Investitor referenčnega dela:

naziv:

naslov:

Na prošnjo ponudnika:

naziv:

naslov:

za prijavo na javni razpis za oddajo javnega naročila Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava
»Medgeneracijsko središče Murska Sobota« potrjujemo, da je ponudnik/partner:

naziv ponudnika/partnerja

naslov ponudnika/partnerja

v času:

od – datum začetka del

do – datum zaključka del

(opomba: vpisati vsaj mesec in leto začetka del in mesec in leto zaključka del)

izvedel naslednje referenčno delo:
(opomba: v nadaljevanju vpisati podatke o referenčnem delu)

NAZIV PROJEKTA:

naziv objekta

naslov objekta

namembnost objekta

klasifikacija objekta

(opomba: vpisati podatke o referenčnem objektu)

ponudnik je izvedel naročilo na podlagi sklenjene pogodbe:

številka pogodbe



38

datum pogodbe

vrednost pogodbe v EUR brez DDV

kratek opis referenčnega dela:
(opomba: vrsta in obseg izvedenih del)

izjavljamo, da je ponudnik referenčno delo:
opomba: glede na izvršeno delo v ustrezni vrstici označiti z znakom √

izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in v skladu z določili pogodbe

ni izvršil v pogodbeno dogovorjenem roku in/ali ne v skladu z določili pogodbe

v času izvedbe naročila so bile podane reklamacije, ki so se nanašale na:
opomba: vpisati, v kolikor ponudnik ni izvedel naročila skladno zahtevami naročnika in pogodbenimi določili, zaradi
česar so bile na delo ponudnika reklamacije

dodatne informacije v zvezi z zgoraj navedenim referenčnim delom je mogoče dobiti pri kontaktni osebi:

ime in priimek

telefon

e- naslov:

Potrdilo se izključno lahko uporablja samo za potrebe prijave v zgoraj navedenem postopku oddaje
javnega naročila.

Kraj in datum:__________________ Žig Podpis pooblaščene osebe investitorja
referenčnega dela

Navodilo:
Obrazec mora biti izpolnjen in datiran, žigosan in podpisan s strani investitorja referenčnega dela. Obvezni sta dve
referenčni potrdili. Ponudnik obrazec lahko kopira.
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TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO
NAROČILA priloga 9

Ponudnik:

(vpisati naziv in naslov)

1. TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI

IZJAVLJAMO, DA:

a) smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to
je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso
potrebno opremo, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo, namenjeno za izvedbo vseh
pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bomo lahko zagotovili
strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu
z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu.

2. STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI:

IZJAVLJAMO, DA:

a) zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki
bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,

b) vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih
predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega
naročila,

c) glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za
razpisana dela,

d) bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter
mimoidočih,

e) bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del
potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega
plana izvedbe del.

ZA ODGOVORNO OSEBO, ki bo v pogodbi navedena kot pooblaščena oseba z naše strani za
izvajanje pogodbe imenujemo:

ime in priimek

funkcija pri ponudniku

telefon

e-pošta
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ZA ODGOVORNEGA VODJO DEL IMENUJEMO:
opomba: odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z Zakonom o graditvi
objektov

ime in priimek

izobrazba

število let delovnih izkušenj

vpisan v imenik poklicne
zbornice z ID številko*

telefon

e-naslov

* opomba: v kolikor predlagani odgovorni vodja del izpolnjuje po ZGO-1 pogoje za odgovornega vodjo del, brez da
bi bil vpisan v imenik poklicne zbornice, ponudnik navede številko strokovnega izpita

Reference odgovornega vodje del:

Opomba:
Ponudnik za predlagano osebo za odgovornega vodjo del vpiše eno referenčno delo iz zadnjih petih let, šteto od
roka za oddajo ponudb, ki se nanaša na odgovornega vodjo del s področja visokih gradenj, in sicer za zaključeno
gradnjo objekta, kjer je vrednost referenčnega dela znašala najmanj 800.000,00 EUR brez DDV.

Referenčno delo:

naziv naročnika referenčnega dela

naslov naročnika referenčnega dela

naziv projekta

naziv in naslov objekta na katerem so
potekala dela

namembnost objekta

klasifikacija objekta

vrednost gradnje v EUR brez DDV

čas izvedbe (opomba: vpisati vsaj
mesec in leto začetka in mesec in leto
zaključka del)

Izjavljamo, da je oseba, ki jo predlagamo za odgovornega vodjo del:
opomba: obvezno ustrezno obkrožiti ali označiti

- PRI NAS v rednem delovnem razmerju,
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- Z NAMI POGODBENO SODELUJE in bomo, v kolikor bo naročnik to zahteval, predložili naročniku
dokument, s katerim bomo dokazali pogodbeno sodelovanje s predlagano osebo.

ZA VODJE POSAMEZNIH DEL / VODJO GRADBIŠČA, bomo imenovali naslednje delavce:

VODJA DEL – ZA (navesti)

ime in priimek

izobrazba

število let delovnih izkušenj

vpisan v imenik poklicne
zbornice z ID številko*

* opomba: v kolikor oseba ni vpisana v imenik poklicne zbornice ponudnik navede številko strokovnega izpita

VODJA DEL – ZA (navesti)

ime in priimek

izobrazba

število let delovnih izkušenj

vpisan v imenik poklicne
zbornice z ID številko*

* opomba: v kolikor oseba ni vpisana v imenik poklicne zbornice ponudnik navede številko strokovnega izpita

VODJA DEL – ZA (navesti)

ime in priimek

izobrazba

število let delovnih izkušenj

vpisan v imenik poklicne
zbornice z ID številko *

* opomba: v kolikor oseba ni vpisana v imenik poklicne zbornice ponudnik navede številko strokovnega izpita

VODJA DEL – ZA (navesti)

ime in priimek

izobrazba

število let delovnih izkušenj
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vpisan v imenik poklicne
zbornice z ID številko*

* opomba: v kolikor oseba ni vpisana v imenik poklicne zbornice ponudnik navede številko strokovnega izpita

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

Navodilo:
Obrazec izpolni in podpiše ponudnik.



43

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V
LASTNIŠTVU PONUDNIKA priloga 10

Podatki o pravni osebi (ponudniku/partnerju/podizvajalcu)*:

Polno ime podjetja: _________________________________________________________________

Sedež podjetja: ___________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: ____________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ______________________________________________

Matična številka podjetja: ___________________________________________________________

ID za DDV: ______________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava »Medgeneracijsko središče
Murska Sobota« posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi
fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter gospodarskih
subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane
družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe,
vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Naziv Sedež Delež lastništva
v %

1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe,
vključno z udeležbo tihih družbenikov:

Št. Ime in priimek Naslov stalnega bivališča Delež lastništva
v %

1.
2.
3.
4.
5.
…

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z
zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

Št. Naziv Sedež Matična številka
1.
2.
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3.
4.
5.
….

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb
in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je okvirni sporazum
v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi ničen. Zavezujem se, da bom naročnika
obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik/partner/podizvajalec*:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
*ustrezno obkroži

Navodilo:
Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne
ponudbe, ter vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) in morebitni subjekti, katerih
zmogljivost uporablja ponudnik (v kolikor bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov za izvedbo javnega
naročila).
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SEZNAM PODIZVAJALCEV priloga 11

Ponudnik mora navesti podizvajalce, s katerimi nastopa pri izvedbi predmetnega javnega naročila in
izpolniti vse zahtevane podatke. Prilogo podpišeta ponudnik in podizvajalec. Obrazec se po potrebi kopira!

Predmet naročila: Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota«

Naziv podizvajalca

Polni naslov

V skladu s 94. členom ZJN-3 kot
podizvajalec zahtevamo neposredno
plačilo

Obkrožite/označite

DA NE

Vsi zakoniti zastopniki podizvajalca

Matična številka podizvajalca

Davčna številka podizvajalca

Transakcijski račun podizvajalca

Vsak del javnega naročila
(storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v
podizvajanje (vrsta/opis del)

Količina/Delež (%) javnega naročila, ki
se oddaja v podizvajanje

Vrednost del

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe podizvajalca:

_______________________________ ________________________________

Žig: Žig:
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POOBLASTILO PONUDNIKA priloga 11_A

Ponudnik:

za izvedbo javnega naročila Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota« ter v skladu z 94. členom ZJN-3

POOBLAŠČAMO

naročnika CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, da na podlagi potrjenega računa oziroma
situacije neposredno plačuje naše obveznosti do naslednjih podizvajalcev:

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

 _____________________________________________________________________________,

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
Opomba:
Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega
naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca
ni potrebno izpolniti.

Navodilo:
Glavni izvajalec mora svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.
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SOGLASJE PODIZVAJALCEV priloga 11_B

Podizvajalec:

ki nastopamo kot podizvajalec pri ponudniku (glavnem izvajalcu)

_________________________________________________________________________________

za izvedbo javnega naročila Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota«

SOGLAŠAM,

da nam naročnik CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, v skladu s 94. členom ZJN-3, namesto
ponudnika, poravna našo terjatev do ponudnika v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, in sicer
na podlagi izstavljenih računov/situacij, ki jih bo predhodno potrdil ponudnik in bodo priloga
računov/situacij, ki jih bo naročniku izstavil ponudnik.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Podizvajalec:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)

Opomba:
Obrazec se izpolni in podpiše kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva
neposredno plačilo v skladu z 94. členom ZJN-3, ter posledično služi kot priloga k pogodbi o izvedbi javnega
naročila.

V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, obrazca
ni potrebno izpolniti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
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OSNUTEK POGODBE O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA priloga 12

CEROP d.o.o.
Vaneča 81 B, 9201 PUCONCI
ki ga zastopa direktor FRANC CIPOT
Matična številka: 3356655000
ID številka za DDV: SI67396704

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

Matična številka: ___________________________________________________________________

ID številka za DDV: _________________________________________________________________

(v nadaljnjem besedilu: izvajalec)

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO
Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko središče Murska Sobota«

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen
Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:
̵ da je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega postopka oddaje javnega naročila po odprtem

postopku v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja,
̵ da je naročnik objavil obvestilo o javnem naročilu na Portalu javnih naročil dne ______ pod številko

objave _____________,
̵ da je bil izvajalec izbran kot najugodnejši ponudnik z odločitvijo o oddaji naročila št. __________ z

dne _________ .

II. PREDMET POGODBE

2. člen
S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema v izvedbo rekonstrukcijo, dozidavo in
nadzidavo objekta »Medgeneracijsko središče Murska Sobota« (v nadaljevanju: objekt).

3. člen
Predmet pogodbe obsega izvedbo gradbeno – obrtniških del, elektro inštalacij, strojnih inštalacij
in zunanjo ureditev z odvodnjavanjem v skladu z določili Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) (Uradni
list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi spremembami in dopolnitvami) na način,
določen v razpisni dokumentaciji naročnika in njenih prilogah ter po ponudbi/predračunu izvajalca št.
__________ z dne ______________, ki sta priloga te pogodbe in njen sestavni del.
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Pogodbena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:
̵ s ponudbo/predračunom izvajalca št. ___________ z dne ________________,
̵ z veljavno projektno dokumentacijo (PZI), št. _______, ki jo je izdelal ____________________,
̵ z varnostnim načrtom, št. _________, ki ga je izdelalo podjetje ____________________,
̵ z gradbenim dovoljenjem št. ________________ z dne ___________
̵ z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.

4. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo
pogodbenih del, z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do
objekta in priključitve na energetske vode ter s pogoji za ureditev gradbišča.

Pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, mora izvajalec predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za
varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek le-te, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih
ter varnost in stabilnost objekta, dela pa v celoti izvesti v skladu s tehnično in projektno dokumentacijo.

Izvajalec se zavezuje za naročnika izvesti dela iz 3. člena te pogodbe, ob tem pa vsa potrebna dela
izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka, po pravilih gradbene stroke in skladno s predpisi in veljavnimi
normativi in standardi, ob upoštevanju vseh zahtev naročnika tako, da ne bo ovir za izvedbo tehničnega
pregleda in predajo objekta naročniku.

Izvajalec bo pripravil tudi vse podatke in dokumentacijo, tako v papirni kot elektronski obliki, ki bo osnova
za izdelavo PID projekta izvedenih del in sodeloval v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s
pristankom naročnika, kar mora biti predhodno s strani naročnika pisno potrjeno.

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne
odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje naročniku odškodninsko
odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

III. VREDNOST POGODBENIH DEL

5. člen
Vrednost del, ki so predmet te pogodbe, je določena na osnovi ponudbe - predračuna izvajalca in brez
DDV znaša ____________ EUR (z besedo: ______________________ eur in ___/100).

DDV v višini 9,5 % znaša _________________ EUR.
DDV v višini 22 % znaša _________________ EUR.
DDV se obračuna v skladu z določili Zakona o davku na dodano vrednost  (Uradni list RS, št. 13/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 18/11, 78/11, 38/12, 83/12,86/14 in 90/15).

Cene na enoto iz ponudbe izvajalca so fiksne in nespremenljive do konca izvajanja predmetnega
naročila in vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo
kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila

V pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo razpisanih del, predvidenih s predano dokumentacijo,
pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi,
soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti objekta
ter sosednjih cest in objektov (tudi morebitna presežna ali nepredvidena dela). V pogodbeni ceni so
zajeti tudi stroški vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroški zaključnih del
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na objektu z okolico, stroški meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu, sodelovanja na
tehničnem pregledu ter drugi stroški, če so le-ti potrebni za dobro in varno izvedbo del.

Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev v smislu določb
Obligacijskega zakonika Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo.

6. člen
Cene na enoto za dodatna dela, se bodo oblikovale na osnovi kalkulativnih osnov iz ponudbenega
predračuna izvajalca. Če teh ni, bosta pogodbeni stranki ceno za ta dela določili naknadno z novimi
kalkulativnimi osnovami. Količina dodatnih del po teh pogojih je lahko največ 10% vrednosti pogodbe.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega
pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe,
lahko naročnik skladno s 95. členom ZJN-3 z izvajalcem sklene dodatek k tej pogodbi.

IV. ROKI ZA IZVEDBO POGODBE

7. člen
Naročnik bo v petih (5) dneh od datuma pričetka veljavnosti te pogodbe uvedel izvajalca v delo in mu
izročil vso razpoložljivo tehnično in ostalo dokumentacijo za izvedbo pogodbenih del. O uvedbi v delo
se sestavi zapisnik.

Izvajalec se zavezuje v petih (5) dneh po uvedbi v delo izdelati detajlni terminski plan, katerega morata
nato v nadaljnjih petih (5) dneh potrditi nadzorni organ naročnika in naročnik.

Izvajalec je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo ter jih v celoti
zaključiti in predati objekt naročniku v roku 300 koledarskih dni od dneva uvedbe v delo.

Na dan začetka gradnje izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem ali naknadno 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, krije izvajalec del iz te pogodbe. Enako sme naročnik ukrepati tudi, če izvajalec
neupravičeno zamuja z deli, prekine ali ustavi dela.

8. člen
Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika
in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja.

Rok dokončanja del se lahko podaljša v primerih, naštetih v 42. členu Posebnih gradbenih uzanc. Za
podaljšanje roka se sklene aneks k tej pogodbi.
V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno
podaljšano veljavnost garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V. IZVEDBA DEL

9. člen
Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal sam. V dela po tej pogodbi izvajalec ne sme samovoljno vključiti
podizvajalca. Izvajalec lahko v primerih, ko je to nujno za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del,
naročniku predlaga vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi, ki izpolnjuje vse pogoje in
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zahteve naročnika, vezane na podizvajalca iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je
predmet te pogodbe.
Vključitev podizvajalca za izvedbo del po tej pogodbi je mogoča po predhodnem soglasju naročnika s
sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v
dela po tej pogodbi.
(opomba: odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec nima podizvajalcev)

(opomba: določbe navedene v nadaljevanju bodo vključene v pogodbo le v primeru, če bo izvajalec
nastopal skupaj s podizvajalci)

xx. člen
Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne ____________
dani v postopku javnega naročila, s svojimi delavci in delavci podizvajalcev.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

podizvajalec št. 1:
naziv: _________________________________________________________________
naslov: ________________________________________________________________
matična številka:  ________________________________________________________
ID za DDV:  ____________________________________________________________
transakciji račun: _____________________________ odprt pri ___________________
ki ga zastopa:  __________________________________________________________
vrsta del:  ______________________________________________________________
količina del:  ____________________________________________________________
vrednost del:  ___________________________________________________________
kraj izvedbe del:  ________________________________________________________
rok izvedbe:  ___________________________________________________________
podizvajalec ______________________________________ je v ponudbi izvajalca z dne
________________ zahteval in podal soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu
poravnava njegove terjatve do izvajalca. (opomba: navedeno bo v končni pogodbi, če bo podizvajalec zahteval
neposredno plačilo)
podizvajalec ______________________________________ v ponudbi izvajalca z dne
________________ ni zahteval neposrednega plačila njegovih terjatev do izvajalca. (opomba: navedeno
bo v končni pogodbi, če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila)
(opomba: navedeni podatki bodo v pogodbi za vsakega od podizvajalcev)

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.

xx. člen
Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi naročnika obveščati o morebitnih spremembah v
zvezi s podizvajalci, ki so že vključeni v dela po tej pogodbi in mu posredovati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje del po tej pogodbi.
V primeru vključitve novih podizvajalcev v dela po tej pogodbi ali zamenjavi že vključenih podizvajalcev,
mora izvajalec naročniku poslati pisni predlog ter mu skupaj s predlogom posredovati tudi naslednje
podatke in dokumente:
- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev;
- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje sposobnosti;
- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva;
- podatke o vrsti del, količini in vrednosti del, ki jih bo izvedel podizvajalec.
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Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev kot jih določa zakon, ki
ureja področje javnega naročanja. 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 naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega
naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v desetih dneh
od prejema predloga.
xx. člen
Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma
ni dogovorjen s to pogodbo oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način določen v tem členu, ima
pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik  si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se dela izvajajo,
kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku
dolžni dati verodostojne podatke.

xx. člen
/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so
obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno
plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu
obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni
pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora posameznemu naročniku
najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo
podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom
javnega naročila.

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA IZVEDENIH DEL

10. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah na enoto iz ponudbenega predračuna
izvajalca in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Pri tem končna
vrednost zaračunanih del ne sme presegati pogodbene vrednosti, razen dodatnih del, ki jih pogodbeni
stranki pisno dogovorita. Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

11. člen
Naročnik bo izvedena pogodbena dela obračunaval na osnovi začasnih in končne situacije.

Izvedena dela bo naročnik plačeval izvajalcu po računih, izdanih na podlagi s strani nadzornega organa
potrjenih mesečnih situacij in potrjene končne obračunske situacije.

Izvajalec je obvezen dostaviti naročniku s strani nadzora potrjen račun oziroma situacijo do 10. dne v
tekočem mesecu za izvedena dela v preteklem mesecu. Končno obračunsko situacijo pa je izvajalec
dolžan izstaviti najpozneje v roku 15 dni po uspešno opravljenem kvalitetnem prevzemu objekta in
izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ima 8 dni časa, da potrdi račun s priloženo situacijo. V primeru, da račun v 8-ih dneh ni potrjen
ali zavrnjen, se šteje za potrjenega.
Če se naročnik ne strinja s posameznimi postavkami v situaciji, jo potrdi v višini nespornega zneska,
lahko pa situacijo zavrne v celoti. Sporne postavke iz začasne situacije razčistita pogodbeni stranki, za
sporni znesek začasnih situacij oziroma končne situacije izvajalec izda dobropis.
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12. člen
Plačila bo naročnik izvedel na osnovi vsake, s strani nadzornega organa, potrjene mesečne in končne
obračunske situacije.

Rok plačila za vsako izstavljeno situacijo je 45. dan od uradnega datuma prejema računa s strani
naročnika, izdanega na podlagi potrjene mesečne in končne situacije na transakcijski račun izvajalca
št. ___________________________, pri _________________________________.

Do izplačila po končni situaciji ne more priti, preden izvajalec naročniku ne preda finančnega
zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru, da bo naročnik zamudil s plačilom situacije, ima izvajalec pravico zaračunati zakonite
zamudne obresti od dneva zapadlosti do dneva plačila situacije.

VII. STROKOVNI NADZOR

13. člen
Naročnik ali njegov pooblaščeni nadzornik ima pravico nadzorovati izvajalca pri opravljanju del po tej
pogodbi in mu dajati navodila.

Izvajalec je dolžan naročnika opozoriti na pomanjkljivosti njegovega naročila, kot tudi na druge
okoliščine, ki so pomembne za pravočasno izvedbo del po tej pogodbi, sicer je naročniku odškodninsko
odgovoren.

VIII. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

14. člen
Naročnik se obvezuje, da bo:

̵ pred pričetkom izvajanja del izvajalcu pravočasno predal vso dokumentacijo, ki je potrebna za
izvedbo del po tej pogodbi ter uvedel izvajalca v delo v roku, ki je naveden v pogodbi in mu nudil
vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

̵ plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;
̵ zagotovil strokovni nadzor in projektantsko pomoč za potrebe tolmačenja projektne dokumentacije;
̵ zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela;
̵ sodeloval z izvajalcem z namenom, da se prevzeta dela izvršijo v skladu s projektno dokumentacijo,

izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;
̵ tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na

izvršitev prevzetih del.

IX. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

15. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen
z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za
to zahteval posebna denarna nadomestila.
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Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen s popisom del, tehničnimi opisi in grafičnimi prilogami, po
katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev
za delo, nepopolnega in/ali neustreznega popisa ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno
saniral na lastne stroške, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali
izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote, na način, ki ga bo predhodno
uskladil z naročnikom.

16. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

̵ pogodbeno dogovorjeno delo opravil vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, popisom del,
veljavnimi predpisi in pravili stroke;

̵ na gradbišču vodil vso z Zakonom o graditvi objektov (ZGO-1) predpisano dokumentacijo, kakor
tudi ostalo dogovorjeno administracijo;

̵ vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer kot osnovo za obračun izvršenih del;
̵ prevzeta dela izvedel strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in

zakoni, tehničnimi predpisi in gradbenimi normativi;
̵ označil gradbišče skladno s predpisi;
̵ ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o

varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); da bo upošteval varstvene predpise pri
izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje
varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji,

̵ pred pričetkom del podrobno preučil prejeto dokumentacijo in objekt ter naročnika opozoril na
pomanjkljivosti ter v zvezi s tem od njega zahteval pisna navodila;

̵ pred pričetkom del ugotovil stanje obstoječih komunalnih vodov ter dela izvajal tako, da ne pride do
škode; v primeru škode pa le-to na lastne stroške odpravil in o tem obvestil naročnika;

̵ zagotovil strokovno vodstvo objekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za
pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

̵ zagotovil prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, ipd.;
̵ zagotovil varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih;
̵ zagotovil ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in

transportni promet čim bolj nemoteno v času gradnje, v kolikor bo to potrebno;
̵ izročil naročniku dokazila – ateste, certifikate o vgrajenih materialih in konstrukcijah, in/ali opravil

predpisane preizkuse;
̵ vgrajeval samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni v popisu del, ki jih je potrdil nadzor, v

nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil z gradbišča neustrezne materiale in/ali saniral neustrezno
izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

̵ naročniku predal dokazilo o zanesljivosti objekta;
̵ z dopisom obvestil naročnika o začetku in dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje;
̵ za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobil pisno soglasje naročnika;
̵ pravočasno pisno opozoril naročnika na okoliščine oziroma morebitne ovire pri izvajanju del, ki bi

lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del;
̵ naročniku omogočal ustrezen nadzor;
̵ zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodje del na gradbišču v času izvedbe del, na vseh

operativnih sestankih, tehničnem in morebitnih drugih pregledih;
̵ uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča

oziroma objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z
ravnanjem z odpadki;

̵ po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju
gradbenih del in počistil gradbišče v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih;

̵ po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, zgrajeni in očiščeni objekt, predal
naročniku;
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̵ zagotovil izdelavo geodetskega načrta novega stanja zemljišča in objektov po končani gradnji;
̵ tekoče obveščal naročnika o poteku in napredovanju del v skladu z določili tehnične dokumentacije;
̵ po končanju del dostavil naročniku izjavo o končanju del in izročil vso dokumentacijo potrebno za

tehnični pregled objekta;
̵ strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli.

Izvajalec z izvajanjem del ne sme posegati na sosednja zemljišča in ovirati dostop do njih kot tudi ne
posegati v komunikacije. Za potrebe organizacije gradbišča ter dostopa do gradbišča mora izvajalec
poskrbeti za vse potrebne ukrepe in nositi stroške v zvezi s tem (zagotovitev morebitnih cestnih zapor,
soglasja sosedov, itd…). Med izvajanjem pogodbenih del mora samostojno poskrbeti za vse potrebne
ukrepe varstva pri delu, varstva okolja, ustrezno zaščito sosednjih objektov ter cest in varstva pred
požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno
odgovornost.

Izvajalec mora upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v projektni dokumentaciji do nasprotij
(n.pr. popis - grafična rešitev).

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih
delih, na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri
čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov. Izvajalec mora
zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na gradbišču tako, da ne onesnažujejo
okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.
Izvajalec mora ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki. Izpolnjene evidenčne liste mora izročiti naročniku ob primopredaji objekta.

Izvajalec mora gradbišče urediti v skladu z varnostnim načrtom ter upoštevati določila in zahteve, ki
bodo podane v varnostnem načrtu ter izvajanje del organizirati tako, da zaradi njih na gradbišču ne bodo
ogroženi varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, promet, sosedni objekti ali okolje.

Storitve koordinatorja za varnost in zdravje pri delu zagotovi naročnik in o tem obvesti izvajalca.

Po končanem delu mora izvajalec zapustiti objekt in okolico urejeno, nepoškodovano in očiščeno.

Vsi dokumenti v zvezi z izvedbo pogodbenih del morajo biti v slovenskem jeziku. V primeru ugotovljenih
pomanjkljivosti posameznih dokumentov s strani naročnika ali upravnega organa, ki vodi tehnični pregled,
je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga bo naknadno določil naročnik.

X. ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI ZA ŠKODO

17. člen

Izvajalec mora imeti v skladu z določili 33. člena Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) ves čas trajanja te
pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v
zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, kar izvajalec izkaže s kopijo zavarovalne police, ki jo je dolžan
izročiti naročniku pred začetkom del. Kopija zavarovalne police postane sestavni del te pogodbe.

XI. ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

18. člen

Naročnik pri plačilu zadrži del zaračunane vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti  v višini
10 % vsakokratne začasne in končne situacije (vrednost z DDV). Sredstva iz tega naslova bo naročnik
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nakazal izvajalcu v treh enakih zneskih po preteku enega, dveh oziroma treh let od uspešno
opravljenega tehničnega pregleda objekta, ki je predmet te pogodbe. Zadržani znesek se obrestuje po
obrestni meri 1% letno.

V primerih zamud ali kršitev, za katere je po tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno
obračuna pogodbena kazen na način določen v 22. členu te pogodbe, bančno garancijo ali drugo
zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko uporabi ob nadaljevanju zamude ali
kršitve.

XII. PREVZEM OBJEKTA

19. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati
na prevzem del (primopredajo). Dela se štejejo za zaključena, ko je zgrajeni objekt pripravljen za
tehnični pregled.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih
(10) dni po prejemu izvajalčevega obvestila o zaključku del ter poziva na prevzem del oziroma v
najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče.

V primeru, da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku na prevzem del, lahko naročnik
sam razpiše datum primopredaje, na katero povabi tudi izvajalca.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni
zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom

stroke;
- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;
- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del;
- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;
- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;
- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne;
- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na
izvedena dela in vso vgrajeno opremo, kot na primer:
̵ certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente;
̵ garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,
̵ navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene s

pogodbo.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis
primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih
del opravi samo druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V
takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih
negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela
dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, mora naročnik izvajalcu dati primeren rok, v katerem naj ta
dela dokonča in jih ponovno izvede. Če izvajalec v postavljenem roku tega ne stori, sme naročnik
angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun.
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Po uspešno opravljeni primopredaji in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak v
garancijskem roku so izpolnjeni pogoji za izdelavo končnega obračuna.

XIII. GARANCIJSKI ROKI

20. člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse vrste napake, ki se bodo pokazale po prevzemu
opravljenih del (tudi za dela podizvajalcev) in daje naslednjo garancijo za vsa opravljena dela:

 splošni garancijski rok za vsa izvedena dela: 3 leta
 za streho, fasado, kleti in solidnost gradnje (zamakanje, vodotesnost, tlaki, ometi, …): 10 let

Garancijski roki začnejo teči od datuma uspešno opravljenega kvalitetnega prevzema objekta – to je od
datuma, ko so odpravljene vse morebitne pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu objekta
(ne glede na to, če je bilo uporabno dovoljenje za celoten objekt pridobljeno že prej) in objekt formalno
predan naročniku.

V garancijski dobi je izvajalec dolžan na svoje stroške popraviti in odstraniti vse napake, ki bi nastale po
njegovi krivdi zaradi slabe izdelave ali uporabe slabega materiala ali drugih pomanjkljivosti in napak.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času, v
nujnih primerih – ko gre za napake, ki lahko vplivajo na povečanje škode ali ogrožajo varnost okolja in
oseb – pa takoj. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično sprejemljivem roku, ki sta ga sporazumno
določila naročnik in izvajalec, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu
izvajalcu na račun izvajalca.

Naročnik je pooblaščen unovčiti garancijo za stroške, ki jih je imel v zvezi z odpravo napak, ki so se
pojavile v garancijskem roku in jih na njegov poziv izvajalec ni pravočasno odpravil v sporazumno
določenem roku.

21. člen

Izvajalec mora naročniku izročiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer za:

a) Zavarovanje odprave pomanjkljivosti v splošnem garancijskem roku

Za odpravo pomanjkljivosti v splošnem garancijskem roku bo naročnik zadržal del zaračunane vrednosti
po posamezni začasni mesečni situaciji in končnem obračunu v višini 2 % od zaračunane vrednosti
(vrednost z DDV). Zadržani znesek se po koncu vsakih 12 mesecev od začetka garancijskega roka
zmanjša za eno tretjino, kar pomeni, da naročnik vsako leto (3 leta) na zadnji dan poteka tega roka,
izvajalcu nakaže vrednost tretjine zadržanega zneska skupaj z letnimi obrestmi. Zadržani znesek se
obrestuje po obrestni meri 1,0 % letno.

V primeru, da izvajalec ugotovljenih napak v času garancijskega roka sam ne odpravi pravočasno in
kvalitetno, lahko naročnik odpravo napak izvede z drugim izvajalcem, ki ga izbere po postopku ZJN-3.
V tem primeru se pri letnem nakazilu zadržanega zneska (ena tretjina) ta strošek poračuna in se nakaže
izvajalcu le razlika zadržanega zneska.

b) Zavarovanje za streho, fasado, kleti in solidnost gradnje

Za garancijo povezano z zamakanjem strehe, vodotesnostjo kleti, tlakov na strehi, tlakov in ometov v
kleteh, fasade ter solidnost gradnje bo izvajalec moral naročniku predložiti ob prevzemu objekta pet
podpisanih in žigosanih bianco menic z izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom
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za unovčenje, v višini 3 % od končne pogodbene vrednosti (z DDV). Veljavnost zavarovanja mora veljati
najmanj do izteka garancijskega roka za streho, kleti, fasado ter solidnost gradnje (10 let).

Brez predloženega zavarovanja prevzem ni opravljen. Če izbrani ponudnik ne izpolni obveze iz
predhodnega odstavka, lahko naročnik uporabi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti – zadržani znesek.
Finančno zavarovanje služi kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v
času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi
veljavnost finančnega zavarovanja.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega
roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost zavarovanja za odpravo napak v garancijskem
roku.

Finančno zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec krši svoje
pogodbene obveznosti iz naslova garancije za odpravo napak ali če izvajalec v času garancije ne izvaja
garancijskih obveznosti na način, opredeljen v tej pogodbi.

XIV. POGODBENA KAZEN

22. člen

V kolikor izvajalec po svoji krivdi ne izpolni svojih obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan za
vsak koledarski dan zamude plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ (pet promila) od vrednosti
pogodbenih del z DDV. Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 10 % (deset odstotkov) od
vrednosti pogodbenih del z DDV, ugotovljene na podlagi računa. Naročnik bo v tem primeru izvajalcu
izstavil zahtevek za plačilo pogodbene kazni.

Pogodbene stranke soglašajo, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske
odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Za poplačilo nastale škode lahko naročnik uporabi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti – zadržani znesek, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne
odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, je izvajalec dolžan plačati tudi vse
nastale stroške in povrniti škodo v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del, in sicer v 30 dneh
od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

XV. ODSTOP OD POGODBE

23. člen

Naročnik lahko brez obveznosti do izvajalca takoj odstopi od pogodbe, če izvajalec bistveno krši določbe
te pogodbe ali če se naročnik seznani, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo
ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe ali njegovega
podizvajalca.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe, če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti, če naročnik
tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te
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bistvene za izvedbo del ali če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne
more nadaljevati.

Odpoved pogodbe mora biti v vsakem primeru pisna. V odpovedi pogodbe mora biti točno navedeno,
na podlagi česa se pogodba prekinja.

Če pride do prekinitve te pogodbe po krivdi izvajalca ima naročnik do izvajalca in podizvajalcev samo
še obveznosti, ki izhajajo iz dejansko izvedenega in s strani nadzornega organa potrjenega izvedenega
dela, ki še ni plačano. Istočasno pa ima naročnik pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo
pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uporabiti
dana finančna zavarovanja – zadržani znesek. V primeru, da škodo ni možno ugotoviti, se ta obračuna
v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

XVI. VARSTVO PRI DELU

24. člen

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge predpise in
določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu in zdravju pri delu na gradbišču.

XVII. POSLOVNA SKRIVNOST

25. člen

Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njegovo izvajanje, razen
podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne, se štejejo za poslovno skrivnost.

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.

XVIII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK IN KOMUNIKACIJA

26. člen

Odgovorni vodja del na strani izvajalca je _____________________________, e-mail:
___________________________.
Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ___________________________, e-mail:
___________________________.
Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje
te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je _____________________________, e-mail:
________________________. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh
vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom
izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi
obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Pogodbeni stranki sta dolžni obvestiti nasprotno stranko o zamenjavi predstavnikov v roku treh (3)
delovnih dni po zamenjavi.
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27. člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali
e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek gradnje, projektno
dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe,
opomine in pritožbe.

XIX. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

28. člen

Ta pogodba je nična, kadar 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.

XX. SOCIALNA KLAVZULA

29. člen

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca
pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

XXI. REŠEVANJE SPOROV

30. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno.
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri
krajevno in stvarno pristojnem sodišču.

XXII. KONČNE DOLOČBE

31. člen

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

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, ki urejajo prenesene
pogodbe in skladno z določbami zakona, ki ureja področje javnega naročanja.
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32. člen

V primeru, da pogodbena določila posameznih vprašanj ne urejajo, se uporabljajo določila
Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 64/16 – odl. US),
zakona, ki ureja gradnjo objektov, in druge veljavne zakonodaje.

Za presojo te pogodbe se poleg zgoraj navedenih uporabljajo tudi določila Posebnih gradbenih uzanc.

33. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni
stranki, razen če ni v tej pogodbi določeno drugače.
Če katerakoli od določb te pogodbe je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale določbe. Neveljavna
določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna
določba.

34. člen

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa zadnje od pogodbenih strank.

Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem,
ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih finančnih zavarovanj zoper
izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

35. člen

Pogodbo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank v dveh (2) enakovrednih izvodih, od katerih
prejme vsaka od pogodbenih strank po en (1) izvod.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________

Izvajalec: Naročnik:

______________________________

______________________________

______________________________

CEROP d.o.o.

Direktor:

FRANC CIPOT
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MENIČNA IZJAVA ZA ZAVAROVANJE RESNOSTI PONUDBE priloga 13

Ponudnik:

MENIČNA IZJAVA
S POOBLASTILOM ZA UNOVČENJE

Naročniku, CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, kot garancijo za resnost ponudbe za pridobitev
javnega naročila

Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko središče Murska Sobota«

izročamo bianco menico ter to menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje menice za
zavarovanje resnosti ponudbe v višini 3 % od ponudbene vrednosti (brez DDV), kar znaša
__________________ EUR.

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

______________________________ ___________________________________
(ime in priimek) (lastnoročni podpis)

V primeru, da:

 umaknemo ponudbo v času njene veljavnosti ali
 ne predložimo zahtevanih dokazil za navedbe v ponudbi v določenem roku ali
 zavrnemo sklenitev pogodbe ali se na podpis pogodbe ne odzovemo v zahtevanem roku ali
 v ponudbi podamo neresnične izjave,

pooblaščamo CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci, da našo bianco menico izpolni v vseh
neizpolnjenih delih za znesek naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo ˝brez protesta˝ ter da
menico domicilira pri poslovni banki, ki vodi naš transakcijski račun.

NALOG ZA PLAČILO MENICE

Nepreklicno in brezpogojno pooblaščamo ___________________________ banko oziroma katerokoli

drugo poslovno banko, ki v času unovčitve vodi naš transakcijski račun, da unovči navedeno menico v

breme denarnih sredstev na našem transakcijskem računu, za znesek ___________________ EUR.

Priloga: bianco podpisana in žigosana menica
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Ta izjava velja do vključno datuma veljavnosti ponudbe, to je do ______________ (še najmanj 90
koledarskih dni od datuma odpiranja ponudb).

Datum:  ______________________
Kraj:      ______________________ žig

Izdajatelj menice:

_______________________________
(ponudnik)

_______________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________
(funkcija)

_______________________________
(podpis)
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IZJAVA O IZROČITVI GARANCIJ priloga 14

Ponudnik:

Naročniku CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201 Puconci izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo izbrani v postopku
javnega razpisa za oddajo javnega naročila Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta
»Medgeneracijsko središče Murska Sobota«:

- po prevzemu objekta s strani naročnika naročniku izročiti pet (5) podpisanih in žigosanih bianco menic
ter izpolnjeno, podpisano in žigosano menično izjavo s pooblastilom za izpolnitev in unovčenje kot
zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 3 % od končne pogodbene vrednosti (z
DDV), veljavno najmanj do izteka garancijskega roka za streho, kleti, fasado in solidnost gradnje (10 let),
v vsebini, ki je navedena v vzorcu Priloge 14_B »Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku«.
Naročniku izjavljamo, da smo seznanjeni s tem, da bo naročnik v primeru, da ne izročimo garancije za
odpravo napak v garancijskem roku unovčil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo.

Datum:  ______________________

Kraj:      ______________________ žig

Ponudnik:

_______________________________

(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________

(podpis)
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ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM
ROKU priloga 14_B

Vzorec

Ponudnik:

MENIČNA IZJAVA
ZA ZAVAROVANJE ODPRAVE NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

V skladu s pogodbo o izvedbi javnega naročila – gradbeno pogodbo št. ______________za javno
naročilo Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko središče Murska
Sobota«, sklenjeno dne _____________, med naročnikom CEROP d.o.o., Vaneča 81 B, 9201
Puconci (v nadaljevanju: upravičenec) in izvajalcem ___________________________ (v nadaljevanju:
izvajalec), je izvajalec dolžan izvesti rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota« v vrednosti __________________ EUR brez DDV.

Kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po zgoraj omenjeni pogodbi, mi kot izvajalec
izdajamo pet bianco menic s pooblastilom za njihovo izpolnitev in unovčenje v višini 3 % od končne
pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša __________________ EUR.

Na menicah je podpisana pooblaščena oseba za podpisovanje:

______________________________                                    ___________________________________
(ime in priimek, funkcija) (lastnoročni podpis)

Pooblaščamo upravičenca, da v primeru, če mi kot izvajalec ne bomo odpravili napak v garancijskem
roku, opredeljenih v zgoraj omenjeni pogodbi izpolni bianco menice v vseh neizpolnjenih delih za znesek
naših obveznosti, da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«.

V primeru spremembe upnika predmetnih terjatev, veljajo določbe tega pooblastila tudi v korist novih
upnikov.

Pooblaščamo upravičenca, da menico po potrebi domicilira pri katerikoli banki, pri kateri imamo odprt
račun.

S to menično izjavo pooblaščamo:
__________________________________________________ (navedba banke), da v breme našega
transakcijskega računa št. SI56 __________________ unovči predloženo menico najkasneje do
___________________________________________________________ .

Pooblaščamo tudi katerokoli banko, pri kateri bi imeli odprt račun, da v breme našega transakcijskega
računa unovči predloženo menico.
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S podpisom tega pooblastila soglašamo, da upravičenec, opravi poizvedbe o številkah transakcijskih
računov pri katerikoli banki, finančni organizaciji ali upravljavcu baz podatkov o računih.

Zavezujemo se, da tega pooblastila ne bomo preklicali.

Priloga: 5 bianco podpisanih in žigosanih menic

Datum:  ______________________
Kraj:      ______________________ žig

Izdajatelj menice:

_______________________________
(ponudnik)

_______________________________
(ime in priimek zakonitega zastopnika)

_______________________________
(funkcija)

_______________________________
(podpis)
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SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA
PONUDNIK priloga 15

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega
naročila.

Predmet naročila: Rekonstrukcija, dozidava in nadzidava objekta »Medgeneracijsko
središče Murska Sobota«

Naziv subjekta

Polni naslov

Vsi zakoniti zastopniki
subjekta

Matična številka subjekta

Davčna številka subjekta

Transakcijski račun subjekta

Vsak del javnega naročila,
za katere namerava
ponudnik uporabiti
zmogljivost subjekta

Količina/Delež (%) javnega
naročila

Kraj izvedbe

Rok izvedbe

Kraj in datum: ___________________

Podpis odgovorne osebe ponudnika: Podpis odgovorne osebe subjekta:

_______________________________ ________________________________

Žig: Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!
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NASLOVNICA PONUDBE
(izpolni ponudnik in nalepi na ovojnico)

pošiljatelj – ponudnik:

__________________________________________

__________________________________________

_________________________________________

NE ODPIRAJ – PONUDBA

»Medgeneracijsko središče Murska Sobota«

CEROP d.o.o.
Vaneča 81 B

9201 PUCONCI


