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Vsebina dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila: 
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1. POVABILO K SODELOVANJU 

 

Naročnik je na Portalu javnih naročil z dne 10. 01. 2017, pod številko JN000117/2017-W01,  

objavil obvestilo o javnem naročilu po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. 

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

Predmet javnega naročila: letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v letu 2017 in 2018 

Vabimo vas k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (v 

nadaljevanju razpisna dokumentacija; skrajšano RD). 

RD je na voljo brezplačno in je objavljena na internetnem naslovu naročnika: 

http://www.podcetrtek.eu .  

Gospodarski subjekti lahko zahtevajo dodatne informacije na portalu javnih naročil. 

Sestanka s ponudniki ne bo. Ogleda ne bo.  

Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda Jurjec, tajnik občinske uprave, E-pošta: 

magda.jurjec@podcetrtek.si.  

 

Ponudbe je treba oddati v zaprti kuverti najkasneje do roka,  določenega v obvestilu o javnem 

naročilu, na naslov: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK. 

Na kuverti mora biti vidna oznaka »NE ODPIRAJ – PONUDBA za letna vzdrževalna dela na 

občinskih cestah v letu 2017 in 2018« in številka objave javnega razpisa na Portalu javnih 

naročil z navedbo predmeta naročila. 

Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v obvestilu o javnem naročilu, 

in bodo pravilno označene.  

 

Odpiranje ponudb bo javno. Predstavniki ponudnikov morajo imeti pooblastila za zastopanje na 

javnem odpiranju ponudb. 

          Župan 

                                                 Peter Misja 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.podcetrtek.eu/
mailto:magda.jurjec@podcetrtek.si


2. NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

1. 

Ponudnik pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne 

dokumentacije in priloži zahtevana dokazila. 

2. 

Ponudba mora vsebovati naslednje izpolnjene obrazce in ostale zahtevane dokumente: 

 Ponudba (izpolnjena, žigosana in podpisana); 

 Vzorec okvirnega sporazuma (izpolnjen, žigosan in podpisan), 

 Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (izpolnjen, žigosan in podpisan- 

če gospodarski subjekt nastopa s podizvajalci); 

 Izjave, dokazila in listine iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe; 

 Izjava o pridobitvi osebnih podatkov (izpolnjena, žigosana in podpisana; če je skupna 

ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora 

izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo 

izjavo izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 Tehnično specifikacijo/popise (izpolnjene, žigosane in podpisane); 

 Partnersko pogodbo (če gospodarski subjekt nastopa s partnerji-skupna ponudba); 

 Kopija celotne ponudbene dokumentacije v elektronski obliki na ustreznem nosilcu (CD, 

DVD, USB ključ). 

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. 

Ponudba mora veljati 60 dni od roka za predložitev ponudbe.  

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in 

zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z 

neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Opcije niso dovoljene. 

 

3. 

Skupna ponudba 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt (sporazum 

ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na javnem razpisu. 



Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 

posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 

javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, 

da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni 

pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot 

najugodnejši ponudnik. 

Če skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, je določeno ali bo naročnik 

izpolnjevanje pogojev iz 8. točke navodil za izdelavo ponudbe ugotavljal za vsakega ponudnika 

posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.  

 

4. 

Podizvajalci v ponudbi 

Če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci, mora ponudbi predložiti izpolnjen in podpisan 

obrazec Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva 

neposredna plačila) za vsakega podizvajalca (OBR-8) ter listine in dokazila iz 8. točke Navodil 

ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je to zahtevano za podizvajalce. 

 

5. 

Zavarovanje odgovornosti 

Ponudnik mora imeti v skladu z veljavno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi 

utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. 

Ponudnik predloži kopijo zavarovalne police. 

 

6.  

Ponudbeni predračun 

Predračun izpolnite tako, da vpišete cene in jih pomnožite s količinami. Ponudnik mora navesti 

končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, DDV, popuste.  

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

Ponudniki morajo ponuditi vse postavke v popisih. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili 

vseh postavk v popisih, izločil iz ocenjevanja ponudb.  

Pripisi in popravki v ponudben predračunu niso dovoljeni. 

Ponudnik mora vse popise predložiti v pisni obliki in na CD, DVD ali USB ključu.  

  V primeru neskladja med pisno obliko in obliko na CD, DVD, USB ključ),  velja pisna 

oblika. 

 

 

 



7. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve in dopolnitve 

ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, 

navedeni v ponudbi. 

 

 

3. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI 

 

8. 

A. Razlogi za izključitev 

1. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila, če obstajajo 

razlogi za izključitev,  določeni v 75. členu ZJN-3. 

Dokazilo: Izjava, da ne obstajajo razlogi za izključitev, določeni v 75. členu ZJN-3 (OBR-2),  (če je 

skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, mora 

izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo 

izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 

B. Pogoje za sodelovanje:  

B.1 Ustreznost za opravljanje poklicna dejavnosti: 

2. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v 

kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register. 

 

3. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 

javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 

dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo 

svoj sedež, opravljali storitev.  

 

(če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, 

mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo 

izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 

B. 2 Ekonomski in finančni položaj:  

4. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

Dokazilo: 

- Obrazec BON, ki ni starejši od 30 dni od roka za oddajo ponudbe in iz katerega je razvidno, da 

ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov. 

ALI 



- Potrdila vseh bank, ki vodijo ponudnikov TRR, ki niso starejša od 30 dni od roka za oddajo 

ponudbe in iz katerih je razvidno, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranih 

transakcijskih računov. 

(če je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner; če ponudnik nastopa s podizvajalcem, 

mora izjavo izpolniti vsak podizvajalec; če se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih, morajo izjavo 

izpolniti tudi subjekti, katerih zmogljivost se bo uporabljala). 

 

B.3 Tehnična in strokovna sposobnost: 

5. da ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi sposobnostmi, (seznam mehanizacije). 

 

6. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

 

7. Da bo ponudnik dela izvedel pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi 

predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonski akti, standardi, tehničnimi navodili, priporočili in 

normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo.   

(če je skupna ponudba mora izjavo izpolniti vsak partner) 

 

Dokazilo za 2., 3., 4., 5., 6., 7. točko: izjava o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje (OBR-3) (če 

je skupna ponudba, mora izjavo izpolniti vsak partner) 

 

 

4. MERILA 

 

8.  

Naročnik bo oddal naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe- najnižja cena ponudbe. 

 

 

5. PRAVNO VARSTVO V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 

 

9.  

Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v 

postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, 60/2011 in 63/2013, v nadaljevanju 

ZPVPJN) vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, 

da ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v revizijskem 

zahtevku v predrevizijskem postopku navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega 

naročanja. 



Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za finance, št. SI56 

0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-

7111290-________. 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo v 

predrevizijskem postopku v osmih delovnih dneh od objave obvestila o javnem naročilu ali 

obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če s tem 

obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika, 

vendar najkasneje do roka za oddajo ponudbe. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se 

vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo v predrevizijskem postopku 

vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance. Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku se 

pošlje naročniku po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s 

kvalificiranim potrdilom. 

 

6. VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 

 

7. POPISI DEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOKUMENTACIJA ZA PRIPRAVO PONUDBE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBR-1 

P O N U D B A, št. _____________ 

Ponudnik: 

_____________________________________________________________________________ 

 

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

Predmet naročila:  letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v letu 2017 in 2018 

Na podlagi obvestila o javnem naročilu, objavljenega na Portalu javnih naročil, » letna vzdrževalna 

dela na občinskih cestah v letu 2017 in 2018« z dne 10. 01. 2017, pod št. objave  JN000117/2017-

W01,  se prijavljamo na vaše obvestilo in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v skladu z 

navodili za izdelavo ponudbe. 

o Samostojno 

o Skupno ponudbo 

(Ustrezno obkrožite) 

1. Ponudbena cena 

predračunska vrednost (brez DDV)      _____________________ EUR 

popust (……… %)                            _____________________ EUR 

predračunska vrednost s popustom (brez DDV)   _____________________ EUR 

znesek DDV         _____________________ EUR 

ponudbena cena (predračunska vrednost + DDV)  _____________________ EUR 

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila. 

Ponudba velja 60 dni od roka za predložitev ponudbe. 

V celoti se strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega naročila. 

2. Podatki o gospodarskem subjektu: 

Firma oz. ime 

 

Zakoniti zastopnik 

 

Davčna številka in pristojna finančna uprava 

 

Številka transakcijskega računa 

 

 



Matična številka 

 

Naslov 

 

Številka telefona 

 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika 

 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 

 

 

3. Skupna ponudba (ponudniki izpolnijo, če so predložili skupno ponudbo) 

Pri javnem naročilu sodelujejo naslednji partnerji v skupni ponudbi:  

Št. Firma partnerja v skupni ponudbi 

1  

2  

3  

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (ponudnik kopira podatke o gospodarskem subjektu pod 

točko 2 in izpolni v celoti za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi).  

 

4. Nastopanje s podizvajalci 

Ponudnik nastopa s podizvajalci (ustrezno obkrožite) 

DA 

NE 

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, mora za vsakega od podizvajalcev predložiti obrazca: 

9. Podizvajalci v ponudbi 

10. Podatki o podizvajalcih in soglasje za neposredna plačila (če podizvajalec zahteva neposredno 

plačilo). 

Ponudniku, ki nastopa brez podizvajalcev, ne predloži teh dveh obrazcev. 

Datum: ____________________ Žig in podpis ponudnika  



OBR-2 

 

 

Ponudnik: 

____________________________________________________________________________ 

 

 

 

IZJAVA O RAZLOGIH ZA IZKLJUČITEV 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da  ne obstajajo razlogi za izključitev, 

določeni v 75. členu ZJN-3. 

 

 

 

 

 

 

Datum: ____________________ 

Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBR-3 

Ponudnik: 

____________________________________________________________________________ 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA SODELOVANJE 

1. Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

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

_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, izpostava 

_______________, številka ________________.  

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

Zakona______________________________________________________________ 

pridobili ustrezno dovoljenje, številka ________________ , izdano pri ______________ 

dne ________________. 

Smo člani naslednje organizacije:__________________________________________ 

(vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član 

posebne organizacije-zbornice, združenja itd.). 

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

lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa pri Finančnem 

uradu. 

(če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 

izpolnite točko C.) 

 

2. V zadnjih šestih mesecih nismo imeli blokiranih transakcijskih računov.  

Ponudnik predloži dokazila v skladu s 4. točko B. 2 

 

3. Izjavljamo, da smo sposobni  izvesti dela v letu 2017 in 2018 v skladu s programom letnega 

vzdrževanja. 

 

4. Izjavljamo, da imamo zadostno število strokovnega kadra za izvedbo razpisanih del. 

 Na dan 31. 12 2016  smo imeli naslednje število zaposlenih: __________, ter razpolagamo z 

zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi. 

Ponudnik predloži seznam mehanizacije v skladu s 5. točko B. 3 

 



 

 

5. Izjavljamo, da bomo vsa dela  izvedli pravilno in kvalitetno po pravilih stroke  in navodilu 

strokovnega nadzora s strani naročnika. Da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o 

varstvu zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev. 

 

 

Datum: ____________________                                                            Žig in podpis ponudnika: 



 

OBR-4 

Ponudnik: ______________________________________________________________ 

Polni naziv podjetja: ______________________________________________________ 

Sedež in njegova občina: __________________________________________________ 

Št. vpisa v sodni register: __________________________________________________ 

Št. vložka: _______________________________________________________________ 

Matična številka podjetja: __________________________________________________  

 

Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik,  Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 

Podčetrtek,  za namene javnega razpisa » letna vzdrževalna dela na občinskih cestah v letu 

2017 in 2018«, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 10. 01. 2017, pod številko objave 

JN000117/2017-W01, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju iz uradnih evidenc državnih 

organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so 

pooblaščene za zastopanje: 

 

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _____________ 

EMŠO __________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

Datum: ____________________ 

                                                                                                    Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBR-5 

Ponudnik: 

__________________________________________________________________________ 

 

PODIZVAJALCI V PONUDBI 

Naziv podizvajalca  

Naslov  

Matična številka  

Davčna številka  

Transakcijski račun  

Vrsta del, ki jih bo 

izvedel podizvajalec 

 

 

 

Ta obrazec predloži ponudnik za vsakega podizvajalca, ki bo sodeloval pri javnem naročilu. 

 

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika: 

  DA     NE ( ustrezno obkroži) 

 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgolj obkrožijo DA, s podpisom te 

izjave soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do 

glavnega izvajalca na način, kot je opredeljeno v vzorcu pogodbe. 

 

Datum: __________________                                                            Žig in podpis podizvajalca: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
OBČINA PODČETRTEK 
            
Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
Tel.:++386 (0)3 818 27 80 
Fax.:++386 (0)3 818 27 90 
http://www.podcetrtek.si 
e-mail:tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 

 
Naročnik: 
OBČINA PODČETRTEK 
Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK 
Identifikacijska številka za DDV: SI83117989 
Matična številka: 5883997, 
ki jo zastopa župan Peter Misja 

 
 
in  
 
 
Stranka okvirnega sporazuma: 
______________________________________________ 
ki ga zastopa direktor _____________________________ 
identifikacijska številka za DDV: SI___________________ 
matična številka: _________________________________ 
TRR št. SI_______________________________________ 
 
 
sta sklenila naslednji 
 
 

OKVIRNI SPORAZUM 
 
 

1. člen 
 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, ki je bil objavljen na 
Portalu javnih naročil pod številko JN000117/2017-W01 dne 10. 01. 2017 in ga je naročnik 
izvedel skladno z Zakonom o javnem naročanju ZJN-3, z namenom sklenitve okvirnega 
sporazuma za letno vzdrževalna dela na občinskih cestah v Občini Podčetrtek za leto 
2017 in 2018. 
 
Sporazum se sklene za obdobje dveh let. 
 
 



2. člen 
 
S tem sporazumom se naročnik in stranka okvirnega sporazuma dogovorita o splošnih 
pogojih izvajanja javnega naročila.  
 
Sestavni del tega sporazuma so pogoji določeni z razpisno dokumentacijo in ponudbeno 
dokumentacijo stranke okvirnega sporazuma. 
 
 

3. člen 
 
Vsako leto pred začetkom izvajanja storitve, bosta naročnik in izvajalec storitve sklenila 
dodatek k temu sporazumu za naslednje leto, v katerem bosta upoštevala zagotovljena 
finančna sredstva v občinskem proračunu za letno vzdrževanje cest, nove naloge 
določene s programom vzdrževanja cest in vpliv življenjskih stroškov na porast cen po 
uradnih podatkih Statističnega urada RS. 
 
Ob sklenitvi sporazuma in vsakoletnega aneksa k sporazumu, mora izbran izvajalec 
najkasneje v petnajstih dneh od podpisa sporazuma oz. aneksa, predložiti bančno 
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % letne ocenjene vrednosti 
javnega naročila.  
 
Naročnik si pridržuje pravico do spremembe obsega storitev, če pride do spremembe 
programa vzdrževanja občinskih cest ali obsega sredstev v občinskem proračunu za ta 
namen. Naročnik in izvajalec se izrecno dogovorita, da so navedene količine iz tehnične 
specifikacije okvirne, zato bosta vsako leto z aneksom k tem sporazumu podrobneje 
določila vrsto in obseg storitev, glede na razpoložljiva finančna sredstva za te namene. 
 
 

4. člen 
 
Za izvajanje okvirnega sporazuma veljajo naslednja splošna pravila: 
 
Predmet javnega naročila so dela in storitve, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more 
vnaprej določiti.  
 
Naročnik in stranke okvirnega sporazuma se izrecno dogovorijo, da bo naročnik v obdobju 
trajanja tega sporazuma izvajal le tiste storitve, ki jih bo dejansko potreboval in za katere 
bo imel zagotovljena finančna sredstva. 
 
Da bo naročnik izključil stranko tega sporazuma, če bo nekorektno, nestrokovno in 
nepravočasno izpolnjevala določila tega sporazuma in letnega programa vzdrževanja cest. 
 
V obvestilu o izključitvi stranke iz tega sporazuma mora naročnik navesti tudi razloge in 
dokazila na katera se sklicuje.  
 
Izvajalec bo izpolnil naročilo v skladu s pogoji iz razpisne in ponudbene dokumentacije v 
količini in rokih, ki bodo dogovorjeni z letnim programom vzdrževanja cest in vsakoletnim 
aneksom k temu sporazumu. 
 



Če izvajalec na poziv naročnika ne odpravi pomanjkljivosti, ki mu jih določi naročnik oz. 
nadaljuje z izvajanjem storitev neskladno z pogoji iz razpisne in ponudbene 
dokumentacije, lahko naročnik unovči predložen finančni instrument, s katerim je izvajalec 
zavaroval izpolnitev naročila.  
 
Izvajalec se obvezuje, da bo opravil storitve strokovno, kvalitetno ter pravočasno z 
upoštevanjem zakonov in predpisov za varno delo.  
 
Izvajalec se tudi obvezuje, da bo v primeru škode odškodninsko odgovoren za nastalo 
škodo, ki jo bo povzročil naročniku ali jo bo moral naročnik poravnati tretjim osebam zaradi 
nestrokovno in nepravilno opravljene storitve. 
 
Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi 
subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša.  
Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.  
 
 
 
 

5. člen 
 
Cene, po predračunu številka. ______________, z dne _____________, so za obdobje 
enega leta  fiksne. 
 
Za leto 2017 so zagotovljena finančna sredstva za letno vzdrževalna dela na občinskih 
cestah  v višini 50.000,00 EUR pod proračunsko postavko 13001.  
. 
Skladno s 76. a členom ZDDV-1 in 4. odstavkom 127. a člena PZDDV izjavljamo, da dela 
po tej pogodbi naročamo v zvezi z opravljanjem svoje neobdavčljive dejavnosti.  
 
Cene se letno usklajujejo z rastjo življenjskih stroškov po podatkih Statističnega urada RS. 
 
Cene se prvič uskladijo 01. 03. 2018. 
 
 

6. člen 
 
Izvajalec bo izvedeno storitev obračunaval mesečno in do 5. v mesecu izstavil naročniku 
račun (situacijo), z natančno specifikacijo opravljenih storitve za pretekli mesec. 
 
Naročnik bo navedeni znesek plačal na transakcijski račun izvajalca št. 
SI______________________, odprt pri ___________________________, 30. dan po 
prejemu računa oz. situacije. Plačilni rok začne teči naslednji dan od prejema situacije.  
 
V primeru, če se dela izvajajo s podizvajalci, se plačila  izvajajo neposredno podizvajalcu.  
 

7. člen 
 
Izvajalec bo dela izvedel samostojno, brez podizvajalcev.  
ali 



 

Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer: 
 
Podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun 
________/______________________________________________________________ 
 
Vrsta del, ki jih bo opravljal: 
__________________________________________________ 
 
Izvajalec: 

 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem iz prejšnje točke tega člena; 

 izjavlja, da podizvajalci soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna 
podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca; 

 se zaveže, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma 
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil; 

 se zaveže, da bo v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila 
zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, 
ponudnik naročniku v petih dneh po spremembi predložil: 

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno  
  novemu podizvajalcu, 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu; 

Izvajalec ne sme zamenjati podizvajalce brez predhodnega soglasja naročnika. 
 
 

8. člen 
 

Upravitelj sporazuma s strani naročnika je: ___________________________ . 
 
Kontaktna oseba, odgovorna za izvajanje tega sporazuma s stani izvajalca je: 
_________________________ tel: __________________, e-pošta: ___________________ .  
 
 

9. člen 
 
Naročnik bo vse pripombe v zvezi z izvrševanjem tega sporazuma sporočal v pisni obliki. 
Če izvajalec na poziv naročnika ne odpraviti pomanjkljivosti in napake, lahko naročnik 
unovči predložene finančne instrumente za kvalitetno izvedbo del in naroči storitev po 
drugem izvajalcu na račun izvajalca storitve. 
 
O izključitvi, naročnik pisno obvesti izvajalca. 
 
 

10. člen 
 
Stranki se obvezujeta, da bosta uredili vse kar je potrebno za izvršitev tega sporazuma in 
da bosta ravnali kot dobra gospodarja. 
 
 



PROTIKURUPCIJSKA KLAVZULA 
 

11. člen 
 

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 
predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:  
 

 pridobitev posla ali  

 za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali  

 za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali 

 za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je 
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa 
naročnika,  drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, 
posredniku. 

 
 
KLAVZULA V SKLADU S ČETRTIM ODSTAVKOM 67. ČLENA ZJN-3 
 

12. člen 
 

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. 
 

 
13. člen 

 
Morebitne spore iz tega sporazuma, ki jih stranki ne bi mogli rešiti sporazumno, rešuje 
stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika. 
 
 

14. člen 
 
Sporazum je sestavljen in podpisan v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka 
stranka po dva izvoda.  
 
 
 
              Številka: ____________________ 
Datum: _________________                          Datum:_____________________ 
 
Stranka okvirnega sporazuma                              Naročnik 
 
 
                                   Občina Podčetrtek 
                            Župan     
            Peter Misja 
 
 



 

 

 

 

 

 

 


