Številka: 37102-3/2015
Datum: 20.4.2015

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

za javno naročilo:

Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana

Številka zadeve:

37102-3/2015

Datum:

20.4.2015

Predmet javnega naročila:

Modernizacija občinskih cest v občini Sveta Ana

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

v skladu z 71. in 95a. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno
prečiščeno besedilo in 19/14; v nadaljevanju ZJN-2):
1. Povabilo k oddaji ponudbe.
2. Navodila gospodarskim subjektom za izdelavo ponudbe.
3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti gospodarskega
subjekta.
4. Splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe.
5. Predračun.
6. Finančna in druga zavarovanja.
7. Drugi obrazci, določeni za izdelavo ponudbe.
8. Popis predvidenih del.
9. Osnutek pogodbe.

Številka: 37102-3/2015
Datum: 20.4.2015

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v slov. goricah (v nadaljevanju:
naročnik) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne
dokumentacije za oddajo javnega naročila za:
Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila, pogoje in merila za izbiro
najugodnejše ponudbe.
S spoštovanjem,

Silvo SLAČEK
župan Občine Sveta Ana

Vložiti:
- v zadevo.
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Številka zadeve:

37102-3/2015

Datum:

20. 4. 2015

SPLOŠNA DOLOČILA

Naročnik:

Občina Sveta Ana
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah

Objava javnega naročila:

Portal javnih naročil

Vrsta postopka:
Pravna podlaga:

Postopek oddaje naročila male vrednosti
30a. člen ZJN-2

Kontaktni podatki oseb s strani naročnika:
Viktor Kapl
Tel. št.:

02 / 729 58 80

E-pošta: obcina@sv-ana.si
Rok za predložitev ponudb:

07. 05. 2015 do vključno 12,00 ure
07.05. 2015 ob 13,00. uri v prostorih naročnika

Javno odpiranje ponudb:

Ponudbe:

Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim
pooblastilom za zastopanje ponudnika (OBR-13). Pooblastila ne
potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za
zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
Ponudba mora biti celovita.
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2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE

1. člen
(osnovni podatki)
Predmet javnega naročila:

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Razdelitev na sklope:

Javno naročilo je celovito.

Variante:

Variantne ponudbe niso dovoljene.

Opcije:

Opcije niso dovoljene.

Rok veljavnosti ponudbe:

90 dni

Rok izvedbe oz. dobave:

Začetek del: Dela se pričnejo po podpisu Pogodbe o
sofinanciranju po 23. členu ZFO izdanega od MGRT.
Rok dokončanja: 60 dni po podpisu pogodbe, v primeru
nemožnosti izvedbe del (npr. zaradi slabih, nepredvidenih
vremenskih razmer) se rok izvedbe predvidenih del podaljša z
aneksom k pogodbi.

Jezik ponudbe:

Ponudnik mora ponudbo predložiti v slovenskem jeziku.

Naslov za posredovanje ponudbe - vložišče:
Občina Sveta Ana
Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah
Ponudnik lahko ponudbo predloži tudi osebno v sprejemni pisarni naročnika.
2. člen
(pogoj za kandidiranje na razpisu)
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja.
3. člen
(obrazci, nujni za pravilnost ponudbe)
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno naslednjo dokumentacijo:
(OBR-1) - Ovojnica, nalepljena na zunanjo ovojnico ponudbe
(OBR-2) - Prijava
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(OBR-3) - Izjava
(OBR-4) - Izjava o nekaznovanosti
(OBR-5) - Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
(OBR-6) - Predračun / Ponudba

(OBR-7) – Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodja del
(OBR-8) – Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov

V primeru, ko ponudnik ne nastopa skupaj s podizvajalci:
- OBR-10
V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj z podizvajalci (za vsakega podizvajalca):
- OBR-2
- OBR-11,
- OBR-11a,
- dokazila, ki so navedena v 3. poglavju razpisne dokumentacije pod »Pogoji za
priznanje poklicne sposobnosti ponudnika«
- pogodbo ali dogovor o sodelovanju pri izvedbi razpisanega javnega naročila.
(OBR-14) – Izjava o dopustnih popravkih računskih napak
Preostalo zahtevano dokumentacijo iz 3. poglavja razpisne dokumentacije
V primeru, ko ponudnik nastopa skupaj s partnerji:
- pogodbo o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba). Pogodba mora
jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del
odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
- OBR-2a (za vsakega izmed partnerjev)
- OBR-2b
Finančna zavarovanja v skladu z 14. členom teh navodil in sicer garancija za odpravo napak v
garancijski dobi (OBR-9)
Parafiran vzorec pogodbe – ponudnik ne vpisuje manjkajočih podatkov v vzorcu pogodbe.

4. člen
(dodatna pojasnila)
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v roku, določenem z
ZJN-2, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana pravočasno. Zahteva za
dodatno pojasnilo je pravočasna, če je bila zahtevana preko portala javnih naročil ali po
elektronski pošti najkasneje sedem dni pred iztekom roka za predložitev ponudb. Na vprašanja,
ki bodo na naročnika prispela po zgoraj navedenem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s
ponudnikovimi vprašanji.
Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vsaka
taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana preko portala javnih
4

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.
Kot del razpisne dokumentacije štejejo tudi informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim
subjektom, sodelujočim v postopku oddaje javnega naročila.
Ponudba se izloči, če je narejena kakršnakoli sprememba, dodatek ali izbris v razpisni
dokumentaciji, ki ni specificiran v dodatku, ki ga objavi naročnik ali svetovalni inženir v imenu
naročnika. Ponudniki sami prevzemajo odgovornost, da razpisno dokumentacijo proučijo z
ustrezno pazljivostjo, vključno z dokumentacijo, ki je na vpogled, in morebitnimi dodatki k
razpisni dokumentaciji, ki jih naročnik izda v roku, predvidenem za pripravo ponudb.
5. člen
(obveščanje)
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.
6. člen
(popolnost ponudb)
Ponudnik mora na zunanjo ovojnico ponudbe nalepiti pravilno izpolnjen obrazec OBR-1 –
Ovojnica.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo
pravilno označene.
Naročnik bo zavrnil vse nepopolne ponudbe. Nepravočasne in nepravilno označene ponudbe
bodo izločene iz postopka in bodo zaprte vrnjene ponudniku.
7. člen
(oblika ponudbe)
Ponudba mora biti predložena v pisni obliki, izpolnjeni popisi pa v ELEKTRONSKI obliki (na
CD-ju ali drugem elektronskem mediju). Ponudbena dokumentacija mora biti izpolnjena in
natisnjena, natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo. Ponudnik mora parafirati in žigosati
vsak list ponudbene dokumentacije. Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov,
ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika.
Popravljene napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
Listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev so lahko predložene v fotokopiji, razen kadar je za
posamezno listino posebej navedeno drugače. Naročnik lahko naknadno zahteva predložitev
originalov, če podvomi v verodostojnost fotokopij.
Naročnik lahko listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ali pooblastila za pridobitev listin,
če izhajajo iz uradne evidence, zahteva naknadno (po odpiranju in opravljenem pregledu
ponudb). V tem primeru bo naročnik ponudnika pozval, naj v določenem roku naročniku dostavi
vse listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev. Če pozvani ponudnik listin, pooblastil oz.
dokazil ne bo dostavil pravočasno ali če bo dostavil listine, pooblastila oz. dokazila v nasprotju z
zahtevami naročnika, bo naročnik njegovo ponudbo kot nepopolno zavrnil.
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Če država, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
naročnik lahko namesto pisnega dokazila poda zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo
kandidata oziroma ponudnika. V primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost,
ki je glede na vrsto postopka predpisana za objavo naročila v Uradnem glasilu EU, mora biti ta
izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj
sedež.
8. člen
(umik in sprememba ponudbe)
Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora v vložišče
prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. V primeru umika bo ponudba neodprta
vrnjena ponudniku.
Ponudnikovo obvestilo o spremembi ali umiku ponudbe mora biti pripravljeno, zaprto, označeno
in dostavljeno tako kot ponudba, namesto besede »PONUDBA« pa mora biti na ovojnici (OBR1) označeno »SPREMEMBA« ali »UMIK«.
9. člen
(priznanje sposobnosti)
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev, navedenih v 3.
točki razpisne dokumentacije.
Naročnik bo z izbranim kandidatom sklenil pogodbo.
10. člen
(merilo za izbiro ponudbe)
Merilo za izbor ponudbe:

Najnižja cena

11. člen
(cena razpisanih del)
Končna cena mora biti v evrih in mora vsebovati vse stroške (prevozne, DDV), popuste, rabate.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
Naročnik zahteva predložitev ponudbe in izvedbo del po sistemu »ključ v roke«.
Naročnik lahko od ponudnikov zahteva razčlembo (analizo) cen.
Če bo naročnik mnenja, da je glede na njegove predhodno določene zahteve ponudba neobičajno
nizka ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila ali če bo vrednost ponudbe za
več kot 50 % nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 % nižja od
naslednje uvrščene ponudbe, pri čemer je naročnik prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe, bo
naročnik pred izločitvijo take ponudbe v skladu s 49. členom ZJN-2, zahteval pisno podrobne
podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so merodajni za izpolnitev tega naročila,
oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb in zahteval, da jih verodostojno utemelji.
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12. člen
(računske napake)
V primeru ugotovitve računskih napak bo naročnik računske napake odpravil skladno z 78.
členom ZJN-2.
13. člen
(celovitost ponudbe)
Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana razpisana dela.
14. člen
(finančna zavarovanja)
Zavarovanja, ki jih mora predložiti ponudnik
Izbrani ponudnik bo po zaključku pogodbenih obveznosti v roku petnajst dni predložil
brezpogojno bančno garancijo (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v
garancijski dobi 5 let, v višini 5 % (pet odstotkov) od pogodbene vrednosti vključno z DDV.
Veljavnost bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja mora biti še 30 (trideset) dni po
preteku garancijske dobe. Bančna garancija oziroma kavcijskega zavarovanja ne bo bistveno
odstopala/o od vsebine garancije za odpravo napak v garancijski dobi – OBR-9a.
Dokazilo: OBR-9

15. člen
(ponudba s podizvajalci)
Nastopanje s podizvajalci:

Nastopanje s podizvajalci je dovoljeno.

V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, mora v OBR-11 navesti vse podizvajalce ter
katera dela bo izvajal s podizvajalcem. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila
proti naročniku ne glede na število podizvajalcev.
Potencialni ponudnik mora predložiti pisne izjave vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri
realizaciji naročila, da ima potencialni ponudnik poravnane vse poslovne obveznosti do njih
(OBR-11a).
Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje, da bo uporabljal za poplačevanje
svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom enake roke plačil, kot so
določeni v pogodbi o izvedbi javnega naročila.
Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora
naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (ponudnikom), v
petih dneh od sklenitve te pogodbe.
Obvezna sestavina pogodbe o izvedbi javnega naročila so podatki, navedeni v sedmem odstavku
71. člena ZJN-2.
Izvajalec lahko zamenja podizvajalca iz ponudbe le ob predhodnem pisnem soglasju naročnika.
Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila ne glede na
število podizvajalcev.
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16. člen
(skupno nastopanje)
Pri javnem naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev glede na tretji
odstavek 4. člena ZJN-2. Skupina gospodarskih subjektov mora predložiti pravni akt (sporazum
ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti:
- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj
skupine,
- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh obveznosti iz
pogodbe,
- glavnega nosilca izvedbe obveznosti po pogodbi, s katerim bo naročnik komuniciral in bo
tudi nosilec finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko
katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih obveznosti po pogodbi,
- nosilca zavarovanja obveznosti po pogodbi iz naslova dobre izvedbe del in iz naslova
odprave napak v garancijskem roku, ki je lahko samo glavni nosilec posla.
Vsak član skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno
solidarno.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
Pravni akt o skupni izvedbi naročila se priloži kot priloga obrazca OBR-2.
Posamezni člani skupine izvajalcev v okviru skupne ponudbe morajo predložiti pisne izjave vseh
članov skupine, ki bodo sodelovali pri realizaciji naročila, da imajo med seboj poravnane vse
svoje medsebojne poslovne obveznosti (OBR 2b).
Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner
v skupni ponudbi, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe bodo označene
kot nepopolne.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz osebne in poklicne sposobnosti ugotavljal za vsakega ponudnika
posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
17. člen
(ustavitev postopka, zavrnitev vseh ponudb, odstop od izvedbe javnega naročila)
Naročnik si pridržuje pravico skladno z 80. členom ZJN-2 postopek ustaviti, ponudbe zavrniti
oz. odstopiti od izvedbe javnega naročila.
Zaradi ustavitve, zavrnitve ponudb oz. odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ni
odškodninsko odgovoren.
18. člen
(preveritev resničnosti podatkov)
Naročnik si pridržuje pravico preveriti resničnost vseh podatkov. Če naročnik podatkov ne bo
mogel preveriti, jih ne bo upošteval.
19. člen
(zaupnost podatkov)
8

Podatki, ki jih bo potencialni ponudnik upravičeno označil kot zaupne, bodo uporabljeni samo za
namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v
razpisni postopek. Ti podatki ne bodo objavljeni na odpiranju ponudb niti v nadaljevanju
postopka ali kasneje.
20. člen
(plačilni pogoji)
Rok plačila s strani naročnika:

30. dan po prejemu listine, ki je podlaga za izplačilo.

V primeru, da ponudnik nastopa skupaj s podizvajalci, bo glavni izvajalec v pogodbi pooblastil
naročnika za izvajanje neposrednih plačil vsem v ponudbi navedenim podizvajalcem. Roki plačil
glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki. Ostale pogoje neposrednih plačil
podizvajalcem določa vsakokratni predpis, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri
nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju, s katerimi potencialni ponudnik
mora soglašati.
Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna.
21. člen
(pogajanja)
Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za dodatne storitve odda (skladno z določili 1. in 2.
točke petega odstavka 29. člena ZJN –2) izvajalcu osnovnega naročila po postopku s pogajanji
brez predhodne objave.
Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi ali novo pogodbo. Podlaga za določitev
vrednosti dodatnih del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe,
vključno z morebitnimi popusti.
22. člen
(podatki o povezanih družbah)
Izbrani ponudnik je dolžan na poziv naročnika posredovati 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.
V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni
list RS, št. 69/11) bo moral izbrani ponudnik, pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom, zaradi
zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj predložiti izjavo oziroma
podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih
družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja
gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. Za fizične osebe izjava vsebuje
ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo
oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe.
23. člen
(pravno varstvo)
Pravno varstvo ponudnikov, naročnika in javnega interesa v postopku oddaje predmetnega
javnega naročila se izvaja v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11-ZTP-D in 63/13; v nadaljevanju: ZPVPJN).
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Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, razen v
primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh od dneva objave
obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem
postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za
izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila
o naročilu, vendar ne po roku za prejem ponudb.
Takso v višini 2.500,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance,
št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana,
Slovenija, sklic 11 16110- 7111290-XXXXXXLL (šest znakov X predstavlja zaporedno številko
objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnja dva
znaka L pa predstavljata oznako leta).
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN. Vloži se pisno
neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi
sredstvi, pri čemer mora biti zahtevek za revizijo podpisan z varnim elektronskim podpisom,
overjenim s kvalificiranim potrdilom. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o
plačilu takse. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu,
pristojnemu za finance.
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3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU
DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA
Pogoji za priznanje osnovne sposobnosti ponudnika:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 42. člena ZJN-2.
Dokazilo: OBR-4 : Izjava o nekaznovanosti
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima kandidat svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov,
lahko kandidat da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
ponudnika.
Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali
predpisi države naročnika, nima zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več.
Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb ni izločen iz postopkov oddaje javnih
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilne poravnave, ni v stečajnem postopku, zanj ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka, ni v postopku prisilnega prenehanja, zanj ni bil podan predlog za začetek postopka
prisilnega prenehanja, z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni opustil
poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju.
Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudniku ni mogoče na kakršni koli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali
hujšo kršitev poklicnih pravil.
Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem
ali predhodnih postopkih, ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
Pri ponudniku niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo ali njihovi
družinski člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno
ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah,
upravljanju ali kapitalu.
Dokazilo: OBR-3 : Izjava
Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva poročilo pooblaščenega revizorja,
potrdilo ponudnikove poslovne banke ali drugo enakovredno dokazilo, iz katerega je razvidno
izpolnjevanje pogoja.
Ponudnik mora soglašati, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz
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uradnih evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje.
Dokazilo: OBR-5 : Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
Pooblastilo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji
Pogoji za priznanje poklicne sposobnosti ponudnika:
Veljavna registracija za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register
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: OBR-3 : Izjava
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
Soglasje, da lahko naročnik pridobi osebne podatke za namene javnega razpisa iz osebnih oz.
javnih evidenc.
Dokazilo: OBR-5 : Pooblastilo za pridobitev osebnih podatkov
Pogoji za priznanje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo obrazca ni imel dospele neporavnane obveznosti v
skladu z ZDavP-2 in z ZIZ.
Dokazila:
potrdilo banke, ki vodi ponudnikov TRR, iz katerega izhaja, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih
pred objavo JN (šteto od datuma objave JN) ni imel blokiranega TRR. Če ima ponudnik več
TRR, mora predložiti toliko potrdil, kolikor ima računov.
Potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma, določenega za oddajo ponudbe
V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vse partnerje v skupini.

Odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje iz 77. člena ZGO-1 in je v zadnjih 5. (petih) letih vodil
dela pri gradnji ali rekonstrukciji najmanj 1 (enega) objekta (ista ali podobna dela temu naročilu)
v vrednosti vsaj v višini predložene ponudbe.
Dokazilo: OBR-7 : Izjava o strokovnem kadru in referencah odgovornega vodje del.
Ponudnik bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani
naročnika.
Ponudnik ima na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del.
Ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih
pogojev.
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Dokazilo: OBR-8: Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila.
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4. RAZPISNI OBRAZCI

OBR-1
OVOJNICA

Ponudnik:

Prejem vloge (izpolni prejemnik):
Datum in ura prispetja: _____________________
Podpis prevzemnika: _______________________

Predmet javnega naročila:

Prejemnik:

PONUDBA, NE ODPIRAJ!

OBČINA SVETA ANA
Sv. Ana v Slov. goricah 17
SI-2233 Sv. Ana v Slov. goricah

OBR-2
PRIJAVA
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

PODATKI O PONUDNIKU
Firma oz. ime
Zakoniti zastopnik
ID za DDV
Številka TRR
Matična številka
Naslov
Št. registracije
Datum registracije
Registrsko sodišče
Številka telefona
Številka telefaksa
Elektronska pošta za
obveščanje ponudnika
Kontaktna oseba ponudnika
za obveščanje
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-2a
SEZNAM PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU
Partnerji (v primeru skupnega nastopanja)
Firma oz. ime (partner 1)
Št. registracije
Datum registracije
Registrsko sodišče

Firma oz. ime (partner …)
Št. registracije
Datum registracije
Registrsko sodišče
Opomba: v obrazec je potrebno vnesti vsakega izmed partnerjev, ki nastopajo pri skupni ponudbi.

Obvezni prilogi:
- pooblastilo partnerjev za podpis ponudbe, ki jo predlaga skupina ponudnikov,
- pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-2b
IZJAVA PARTNERJEV PRI SKUPNEM NASTOPANJU
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana
IZJAVLJAMO,

da imamo medsebojno poravnane vse poslovne obveznosti

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

(kraj, datum)

žig

(podpis partnerja)

OBR-3
IZJAVA
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC
Zakoniti zastopnik

IZJAVA
V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed partnerjev oziroma
podizvajalcev.
Prav
tako
izjavo
poda
vsak
izmed
zakonitih
zastopnikov
ponudnika/partnerja/podizvajalca.
Podpisani zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca izjavljam:
- da smo seznanjeni z vsemi določili povabila in navodila za pripravo ponudbe ter pogoji za
udeležbo v postopku oddaje javnega naročila. V primeru, da naša ponudba ne bo izbrana oziroma
bo naša ponudba nepopolna, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,
- da smo določila povabila, navodila in pogoje za udeležbo razumeli ter soglašamo, da so sestavni
del ponudbe,
- da smo ponudbo pripravili in predložili skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem povabilu
in navodilu,
- da bomo v primeru izbire naše ponudbe predložili vsa zahtevana zavarovanja posla,
- da so vsi podatki v ponudbi resnični in da za resničnost podatkov prevzemamo popolno (tudi
odškodninsko) odgovornost,
- ne obstaja noben izmed izključitvenih razlogov za naše kandidiranje pri tem poslu, navedenih v
veljavni zakonodaji ali v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo,
- da pri nas niso udeleženi funkcionarji, ki pri naročniku opravljajo funkcijo, ali njihovi družinski
člani, kot poslovodje, člani poslovodstva ali zakoniti zastopniki, niti niso neposredno ali preko
drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali
kapitalu,
- da v prijavi navajamo samo reference za posle, ki so bili uspešno zaključeni,
- da soglašamo s plačilnim rokom, določenim z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS,
- da soglašamo z načinom neposrednega plačila podizvajalcem, opredeljenim v Uredbi o
neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 66/07),
- da v primeru, da naročnik glede na razpoložljiva sredstva določi eventualno manjši obseg del od
razpisanega, odstopi od podpisa pogodbe ali da iz kakršnegakoli razloga razveljavi razpis oz. ne
izbere nobenega ponudnika, ne bomo uveljavljali odškodnine iz tega naslova,
- da se strinjamo z opredeljenimi določili v priloženem osnutku pogodbe in jo bomo v primeru, da
bomo izbrani za izvajanje razpisanih del podpisali brez dodatnih zahtev in ugovorov.
Zavedamo se, da nas bo naročnik izločil:
- če bomo podali neresnične podatke,
- če na naročnikov poziv ne bomo v roku predložili zahtevanih dokazov za izpolnjevanje pogojev,
- če ne bomo odpravili morebitne formalno nepopolne ponudbe,
- če ne bomo predložili finančnih zavarovanj posla ali
- kako drugače naročniku onemogočili, da na podlagi veljavne izbire z nami sklene pogodbo.

Potrjujemo izpolnjevanje naslednjih pogojev:
- nismo v postopku prisilne poravnave, za nas ni bil podan predlog za začetek postopka prisilne
poravnave, nismo v stečajnem postopku, za nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega
postopka, nismo v postopku prisilnega prenehanja, za nas ni bil podan predlog za začetek
postopka prisilnega prenehanja, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, nismo
opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju,
- na dan oddaje ponudbe, v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države
naročnika, nimamo zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno
varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov ali več,
- kot gospodarski subjekt nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za
prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, prav tako pa nam ni mogoče na kakršni koli
upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako ali hujšo kršitev poklicnih pravil,
- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali
predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage oz. teh informacij nismo
zagotovili,
- smo registrirani za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je
registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register in imamo dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila (če ga zakon zahteva),
- da izpolnjujemo vse ostale pogoje, navedene in zahtevane v razpisni dokumentaciji.
Kot ponudnik izjavljamo, da bomo
- ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri
gradbenih delih.
- kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega
naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev;
- v skladu z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in
premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/2005 in 43/2011-ZVZD-1), in sicer
najkasneje ob uvedbi v delo.
- kot ponudnik v postopku javnega naročanja izjavljamo, da bomo kot prevzemnik javnega
naročila pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o
zelenem javnem naročanju;
- v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju.

S podpisom tega obrazca podpisujemo ponudbo kot celoto.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika/partnerja/podizvajalca:

OBR-4
PONUDNIK/PARTNER/PODIZVAJALEC
Zakoniti zastopnik
IZJAVA O NEKAZNOVANOSTI
V primeru skupne ponudbe oz. ponudbe s podizvajalci, izjavo poda vsak izmed
partnerjev/podizvajalcev. Prav tako izjavo poda vsak izmed zakonitih zastopnikov ponudnika /
partnerja / podizvajalca.
Kot zakoniti zastopnik ponudnika/partnerja/podizvajalca potrjujem, da kot ponudnik/partner/podizvajalec ali
njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem
besedilu: KZ-1):
– sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1),
– goljufija (211. člen KZ-1),
– protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1),
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1),
– oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1),
– poslovna goljufija (228. člen KZ-1),
– goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1),
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230a. člen KZ-1),
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1),
– preslepitev kupcev (232. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1),
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1),
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1),
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1),
– zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1),
– zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1),
– zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1),
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1),
– nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1),
– nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1),
– ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),
– pranje denarja (245. člen KZ-1),
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1),
– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1),
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1),
– davčna zatajitev (249. člen KZ-1),
– tihotapstvo (250. člen KZ-1),
– izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1),
– jemanje podkupnine (261. člen KZ-1),
– dajanje podkupnine (262. člen KZ-1),
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1),
– dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1),
– hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1).

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika/partnerja/podizvajalca:

OBR-5
POOBLASTILO za pridobitev osebnih podatkov
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Dovoljujemo naročniku, da lahko za namene zgoraj navedenega javnega razpisa pridobi podatke
iz kazenske evidence, ki se nanašajo na ponudnika/partnerja/podizvajalca in zakonite(ga)
zastopnike(a) pri Ministrstvu za pravosodje in podatke iz drugih uradnih evidenc za vse v lastni
izjavi navedene podatke, ki se nanašajo na ponudnika ter osebne podatke iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje (v primeru več zastopnikov ponudnikov se obrazec
kopira in izpolni za vsakega zastopnika posebej).
1. PONUDNIK
Zakoniti zastopnik
ID za DDV
Matična številka
Naslov
Št. vpisa v register
2. ZAKONITI ZASTOPNIK(I)
Stalno prebivališče
Poštna številka in kraj
Matična številka (EMŠO)
Datum, kraj in občina rojstva
Državljanstvo
Prejšnji priimek
Podpis zakonitega zastopnika
V primeru, da zakoniti zastopnik ponudnika ne dovoljuje vpogleda v navedene uradne evidence,
mora ponudnik predložiti svoji ponudbeni dokumentaciji dokazila Ministrstva za pravosodje z
zgoraj navedeno vsebino, na naročnikovo zahtevo, pa mora ponudnik predložiti ustrezna
dokazila za podatke iz drugih uradnih evidenc, ki niso obvezna priloga.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-6
Ponudnik
Naslov

PREDRAČUN / PONUDBA
št.:

Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015
Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Predmet javnega naročila
Veljavnost ponudbe

CESTA

90 dni

PONUDBENA CENA
[v EUR brez DDV]

POPUST
DDV [%]

SKUPNA PONUDBENA
CENA
[v EUR z DDV]

LC 104-021
SKUPAJ

ponudbeni predračun mora ponudnik predložiti tudi v digitalni obliki (v odprti obliki –
Excel)

Priloga: popis del (gradnja)
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-7
Ponudnik
Naslov
IZJAVA O STROKOVNEM KADRU IN REFERENCAH
ODGOVORNEGA VODJA DEL
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del.
Odgovorni vodja izpolnjuje pogoje iz 77. člena ZGO-1, in je:
Ime in priimek vodje del
Izobrazba
Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih vodil izgradnjo naslednjih objektov:
Zap.
Pogodbeni partner
Predmet pogodbe in
Leto
št.

vrsta gradnje

realizacije

Vrednost
pogodbe

1.
2.
3.
4.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-8
Ponudnik
Naslov
IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU
PREDPISOV
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Izjavljamo:
-

da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s
strani naročnika,
da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del,
da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in ureditvi
delovnih pogojev,
da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene pogodbe
sklenili pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-9
Ponudnik
Naslov
IZJAVA PONUDNIKA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V
GARANCIJSKI DOBI
Izjavljamo, da bomo po zaključku pogodbenih obveznosti naročniku predložili brezpogojno
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi 5 let, v višini 5 % (pet odstotkov) od
pogodbene vrednosti vključno z DDV. Veljavnost bančne garancije oziroma kavcijskega
zavarovanja mora biti še 30 (trideset) dni po preteku garancijske dobe. Bančna garancija oziroma
kavcijskega zavarovanja ne bo bistveno odstopala/o od vsebine garancije za odpravo napak v
garancijski dobi – OBR-9a.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-9a
GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI
št. ………………………..
Garant: …………………………………………………
(naziv in sedež banke, zavarovalnice)
Naročnik garancije: ……………………………………………………
(izvajalec javnega naročila)
Upravičenec: Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah
(naročnik javnega naročila)
Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah in izvajalec
………………………………………………..………………………………
sta dne _____ sklenila pogodbo št. _______ za izvedbo javnega naročila:
………………………………………………..………………………………
Skladno z razpisnimi pogoji in določili pogodbe je izvajalec dolžan upravičencu predložiti
garancijo za odpravo napak v garancijski dobi
v višini: ………………………….. EUR
Garant se nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo upravičencu v roku 15 dni po prejemu
njegovega pisnega zahtevka za unovčenje garancije izplačal znesek do višine te garancije.
Zahtevek za unovčenje garancije mora vsebovati:
1. Navedbo, da izvajalec na zahtevo upravičenca ni odpravil vseh pomanjkljivosti,
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za vnovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. Original te garancije.
Ta garancija velja do dne __________. Po preteku tega roka obveznost garanta avtomatično
ugasne in garancije ni možno več unovčiti. Pred potekom veljavnosti te garancije se naročnik
garancije, na podlagi soglasja upravičenca, lahko z garantom dogovori za podaljšanje njene
veljavnosti.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče v Mariboru, po
pravu Republike Slovenije.
Kraj: ___________
Datum: _________

Garant: _____________________
(žig in podpis)

OBR-10
Ponudnik
Naslov
IZJAVA PONUDNIKA, DA NE NASTOPA S PODIZVAJALCI
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Opomba:
- izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalcem.

Izjavljamo, da ne nastopamo s podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-11
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Zap.
št.

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

SEZNAM PODIZVAJALCEV
Vrsta del, predmet, količina, vrednost,
Naziv podizvajalca
kraj in rok izvedbe

1.

2.

3.

4.

5.

6.
* Opomba: obrazec se lahko kopira, v kolikor število postavk ne zadostuje za vse podizvajalce
ponudnika.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-11a
IZJAVA PODIZVAJALCEV
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Na zahtevo ponudnika
Ponudnik
Naslov
za ponudbo na zgoraj navedeni razpis pod materialno in kazensko odgovornostjo
IZJAVLJAMO,
da nam je ponudnik poravnal vse medsebojne zapadle finančne obveznosti.
da soglašamo z neposrednim izvajanjem plačil podizvajalcem, kot je opredeljeno z razpisno
dokumentacijo in predpisom, ki ureja neposredna plačila podizvajalcu pri nastopanju ponudnika
s podizvajalcem pri javnem naročanju

Naziv podizvajalca:
Naslov:
Matična številka:
ID za DDV:
Zakoniti zastopnik:
Kontaktna oseba:
Tel. št.:
TRR:

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
podizvajalca:

OBR-12
Ponudnik
Naslov
IZJAVA O DOPUSTNIH POPRAVKIH RAČUNSKIH NAPAK
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Izjavljamo, da v fazi ocenjevanja ponudb za predmetno javno naročilo dovoljujemo naročniku
popravljanje nesporno ugotovljenih računskih napak.
Računske napake lahko naročnik odpravi na način, določen z 78. členom ZJN-2.
Za vse neodkrite napake odgovarjamo sami.
Potrditev odprave napak:
- znesek opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik, v skladu z zgoraj opisanim
postopkom korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč.
Izrecno izjavljamo, da se ta izjava šteje kot soglasje, opredeljeno v drugem odstavku 78. člena
ZJN-2.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis.
Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

OBR-13
POOBLASTILO ZA SODELOVANJE PRI JAVNEM ODPIRANJU PONUDB
Opomba: Ponudnik izpolni in odda pred odpiranjem ponudb, če želi sodelovati na odpiranju
ponudb
Javno naročilo
Naročnik

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17
2233 Sv. Ana v Slov. goricah 17

Oznaka JN

37102-3/2015

Predmet javnega naročila

Modernizacija občinskih cest v Občini Sveta Ana

Pooblastitelj
Naslov
Zakoniti zastopnik
Pooblaščenec
Razmerje do ponudnika

Na podlagi tega pooblastila je pooblaščeni predstavnik ponudnika upravičen:
1. zastopati ponudnika pri javnem odpiranju ponudb in dajati pripombe k delu strokovne
komisije, k poteku javnega razpisa ali vsebini zapisnika, ki se vpišejo v zapisnik o
javnem odpiranju ponudb in
2. podpisati zapisnik o javnem odpiranju ponudb.

Kraj in datum:

Žig:

Podpis odgovorne osebe
ponudnika:

VZOREC POGODBE

OBR-14

Občina Sveta Ana, Sv. Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov. goricah, matična št.:
1332074, identifikacijska št. za DDV: SI59385081, transakcijski račun: 01100-0100018188, ki
jo zastopa župan Silvo SLAČEK, v nadaljevanju naročnik
in
Izvajalec:
naslov:
transak. račun št.:
matična številka:
ki ga zastopa:
zazastopazastopa

odprt
pri:
davčna št.

sta dogovorila in sklenila naslednjo

GRADBENO POGODBO št. _____________________
1.

PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
Predmet pogodbe je :

MODERNIZACIJA OBČINSKIH CEST V OBČINI SVETA
ANA

po sistemu »Pogodba ključ v roke«. Cene so fiksne in vsebujejo vse potrebne stroške,
rabate in popuste.
Določilo Pogodba ključ v roke, razumeta pogodbeni stranki tako, da se pogodbena
vrednost v nobenem primeru ne bo spremenila. Izvajalec se izrecno odpoveduje pravici
do povečanja cen po 656. členu OZ (Uradni list Republike Slovenije št: 83/2001 in
32/2004). Predmetna pogodbena cena določena na ključ vsebuje vse potrebne elemente
za izvedbo vseh potrebnih del na predmetnem objektu do funkcionalne dovršitve vseh
del.
Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu št. _______________
in dogovorjena dela po gradbenem načrtu št._____________________.
V primeru, da naročnik ne bo mogel izvesti del v celotnem obsegu, se lahko obseg del
po tej pogodbi zmanjša. Naročnik in izvajalec se bosta o morebitnem novem obsegu
del, ki se izvede dogovorila z aneksom k tej pogodbi. Sestavni del te pogodbe sta
razpisna dokumentacija naročnika in ponudbena dokumentacija izbranega izvajalca.
( Priloga 1 in Priloga 2)
2.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1.

Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa
dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene
stroke.

2.2.

Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:
 varnostni načrt,
 sporazum o skupnih varnostnih ukrepih med izvajalci del in prizadetimi
udeleženci in
 knjigo skupnih varnostnih ukrepov in sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na
samem gradbišču,
 priskrbeli koordinatorja za varnost in zdravje pri delu, če je ta potreben ter
poravnali njegove stroške,
 projektno tehnično dokumentacijo,
 dovoljenje pristojnih upravnih organov za izvajanje del oz. gradbeno
dovoljenje,
 popis del oz. specifikacijo potrebnih del.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in
naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega
zahtevati pisna navodila.
Projektno dokumentacijo je izdelalo podjetje Alpha projektiranje, Muršak Jakob s.p.,
Ulica heroja Lacka 81, 2230 Lenart, pod številko 072-01-14/3, junij 2014.

2.3.

Izvajalec je dolžan upoštevati Pravilnik o načinu označitve in organizacije ureditve
gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o izvajanju del in o kontroli gradbenih
konstrukcij na gradbišču (Uradni list Republike Slovenije, št. 66/2004) in priskrbeti vse
zahtevane dokumente za tehnični pregled, kot so: PID, PVO, PVE, izjava o
zanesljivosti, geodetski posnetek vključno z morebitnimi dopolnitvami izvedbene
dokumentacije, garancijskimi listi in navodili za uporabo ter vzdrževanje naprav in
opreme, kar vse je vkalkulirano v pogodbeni ceni. Vsi dokumenti morajo biti v
slovenskem jeziku.
Izvajalec je dolžan:
 ravnali z odpadki na gradbišču v skladu s Pravilnikom o ravnanju z odpadki,
ki nastanejo pri gradbenih delih,
 upoštevati predpise o zelenem javnem naročanju.

2.4

Izvajalec mora pri izvedbi predmeta javnega naročila upoštevati Navodila organa
upravljanja in zahteve s področja informiranja in obveščanja javnosti.
Izvajalec bo za vso dokumentacijo zagotavljal revizijsko sledljivost, hrambo, vpogled in
posredovanje naročniku.

2.5
2.6

2.7

Sestavni del te pogodbe sta predračun št., ______________, ponudbena dokumentacija
ponudnika (izvajalca) z dne ________________, in terminski plan izvajalca z dne
____________________.
Terminski plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 8 dni po
podpisu pogodbe.

3.

ROKI IZVEDBE DEL

3.1.

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v roku šestdeset dni od podpisa
pogodbe.

3.2.

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To mora
naročnik storiti najkasneje v roku 7 dni od dneva predvidenega pričetka del. Izvajalec je
uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in izpolnjene
zahteve iz točke 2.2. te pogodbe.

3.3.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
 zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije;
 zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika;
 zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso
posledica krivdnega ravnanja pogodbenih strank.

3.4

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo
rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem
dnevniku.

4.

MATERIAL IN DELOVNA SILA

4.

Izvajalec lahko zamenja podizvajalce s katerimi je kandidiral na javni razpis, samo ob
pisnem soglasju naročnika.

4.1
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije
neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku
predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu
poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci
1. [naziv in polni naslov],
Matična številka: [številka],
Davčna številka: [številka],
TRR: [številka],
Predmet del: [opis],
Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum],
Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od
celotne ponudbe.
2. [naziv in polni naslov]
Itd.
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi
pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci.

Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim
naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po
prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo
soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma
pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec
ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik
Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 1. točke prvega
odstavka 109. a člena Zakona o javnem naročanju.
5.

CENA DEL

5.1

Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po predračunu št.___________
z dne __________________ (oziroma ponudbi z dne ____________) _____________
_______________ EUR.
Pogodba se financira iz proračunske postavke občine Sveta Ana konto 41304,
modernizacija in rekonstrukcija cest.

5.2

Naročnik bo izvedena dela plačal v 30. dneh po potrditvi mesečne situacije s strani
pooblaščenih predstavnikov občine.
Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca
________________________ odprt pri banki_________________ .

št.:

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da so cene po tej pogodbi nespremenljive.
Izvajalec ni upravičen do nobenih dodatnih plačil. Navedena vrednost del je fiksna do
konca izvedbe del po tej pogodbi.
6.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL

6.1

Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in
končno situacijo na podlagi končnega obračuna skladno s terminskim planom.
Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo
predložiti v potrditev naročniku.
Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec. Če izvajalec ne
izstavi mesečne situacije do 8. dne v mesecu za pretekli mesec, se situacija obravnava
šele v naslednjem mesecu.
Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema, situacijo
pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru
tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

6.2

Naročnik pri končni situaciji zadrži zadnjo desetino finančnih sredstev (od celotne
višine pogodbene vrednosti) predvidenih za plačilo del do končne primopredaje ali
pridobitve uporabnega dovoljenja.

7.

OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI

7.1

V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan
izvajalcu na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec
lahko zahteva plačilo do dneva poplačila.

8.

SPREMEMBA CENE DEL

8.1.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo
pogodbene vrednosti del.

8.2.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del ali
dobavo opreme, ki s pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni
stranki aneks k tej pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in
količini ob upoštevanju cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca.

9.

POGODBENA KAZEN

9.1

Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih
rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene
kazni v višin 5 %0 (promile) te vrednosti.
Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem
obračunu del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

9.2

Če se pri tehničnem pregledu ali primopredaji pogodbenih del ugotovijo
pomanjkljivosti ali takšne napake, ki bistveno vplivajo oz. ovirajo uporabo objekta in
katerih odprava traja več kot 3 (tri) delavne dni, se šteje, da je izvajalec z rokom
dokončanja pogodbenih del v zamudi tudi za vse in za toliko dni, kolikor traja
odprava pomanjkljivosti in napak.

10.

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

11.

IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

11.1.

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika
takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti
najkasneje v roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega
odstavka.

11.2.

O dokončanju del in prevzemu 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 končanja del in datum prevzema del;
 kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo
izvedenih del;
 opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali
popraviti;
 morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja
tehnične narave;
 ugotovitev s sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.

11.3.

Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela,
sestavi naročnik prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika
naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del.

11.4.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec
določena del dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v
dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na
izvajalčev račun.

12.

RAZDRTJE POGODBE

12.1.

Naročnik sme razdreti pogodbo:
 če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;
 če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni;
 če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela
nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;
 če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika
prepusti izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.

12.2.

Izvajalec sme razdreti pogodbo:
 če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z
zvezi z njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del;
 če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli
ne more nadaljevati.

12.3.

Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov,
zaradi katerih pogodbo razdirata.

12.4.

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan
izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi

tista od strank, ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.
12.5.

Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z
gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter
očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.

13.

GARANCIJA

13.1

V roku petnajst dni po primopredaji objekta se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno
obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od
pogodbene vrednosti z veljavnostjo do trideset dni po poteku garancijske dobe.

13.2.

Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 5 let po izdaji uporabnega
dovoljenja oziroma po prevzemu del s strani naročnika in

13.3

 za vgrajeni material in opremo veljajo garancijski roki proizvajalcev.
Ti garancijski roki začnejo teči z dnem, ko bo objekt kot celota dograjen, tehnično
pregledan s pogojem, da morajo biti pred tem opravljene vse pomanjkljivosti,
ugotovljene v toku gradnje ob priliki kvalitetnega prevzema objekta.

14.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakšno nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti
ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz
javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nična.

15.

VARSTVO PRI DELU
Izvajalec je dolžan v času montaže na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in
druge predpise in določbe varstva pri delu.

16.

POOBLAŠČENCI STRANK
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je _____________________________.

Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je _______________
___________________________.
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je__________________.
17.

KONČNA DOLOČILA

17.1

Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za
njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.

17.2

Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike
Slovenije št: 83/2001, 32/2004, 28/2006, 292007 in 40/2007).

17.3

Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank.
Pogodba je sestavljena v 6 (šestih)
pogodbena stranka po 3 (tri) izvode.

Izvajalec:

enakih izvodih, od katerih prejme vsaka

Naročnik:
Občina Sveta Ana
Silvo SLAČEK, dipl. ekon., inž. gr.
župan

POPISI DEL- PRILOGA

