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obr-1 

Številka: 430-0008/2013-3 
Datum:   04. 11. 2013 
 

 
POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 
 
1. NAROČNIK:  
 
OBČINA PODČETRTEK                                                            
Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
 
 
2. PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
 
Predmet javnega naročila je:  
 

– REKONSTRUKCIJA CESTE VIRŠTANJ – LOKA PRI ŽUSMU  

 
3. POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE: 
 
Na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013, je bil objavljen javni 
razpis po odprtem postopku v skladu s 25. členom ZJN-2.  
Naročnik vabi gospodarske subjekte, da oddajo svojo ponudbo za izvedbo javnega razpisa, v 
skladu z objavljenim javnim razpisom ter v skladu s to razpisno dokumentacijo. Ponudnik je 
gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo gradenj, storitev  in/ali 
dobavo blaga in odda ponudbo (15. točka 2. člena ZJN-2, Uradni list RS, št. 12/2013). 
Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki je 
predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja. Ponudnik se 
lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del. 
 
 
4. VRSTA POSTOPKA: 
 
Postopek za oddajo javnega naročila je odprti postopek. 
 
5. PREDVIDENI ROK IZVEDBE: 
 
Pričetek del:    marec 2014 
Zaključek del:   avgust 2014 
  
6. KONTAKTNA OSEBA:  



 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda Jurjec, tajnik občinske uprave, telefon: 03 81 
82 785, mobitel št. 041 399 516. 
 
 
7. PREDLOŽITEV PONUDBE: 
 
Ponudnik odda ponudbo v zapečatenem ovitku, z jasno oznako in napisom »PONUDBA – 
NE ODPIRAJ«, z navedbo  ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila 
»rekonstrukcija  ceste Virštanj – Loka pri Žusmu«. 
 
Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov ponudnika. Ponudnik odda 
ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni 
dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na 
katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti 
preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana oz. zapečatena, in to na 
način, da se  omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. 
 
Popisi vseh del izpolnjeni s ceno na enoto mere in skupnim zneskom morajo biti 
predloženi v papirni obliki in na CD-ju. 
 
Če se odprti postopek oddaje javnega naročila konča brez izbire najugodnejšega ponudnika, 
ker ni bila pridobljena nobena pravilna in sprejemljiva  ponudbe, si naročnik pridržuje pravico 
oddati isto naročilo po postopku s pogajanji po predhodni objavi.  Postopek s pogajanji se 
izvede v skladu z 28. členom ZJN. 
Naročnik si pridržuje pravice glede izločitve ponudb, ustavitve postopka, zavrnitve vseh 
ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila, pod pogoji iz 80. člena ZJN-2. 
 
8. NAČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE: 
 
Ponudbe, naslovljene na Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, morajo 
prispeti na naslov ali biti vročene v tajništvo do 29. 11. 2013, do 12.00 ure. Vse ponudbe, ki 
bodo do naročnika prispele po navedenem roku  za oddajo ponudb, bo naročnik izločil iz 
postopka odpiranja ponudb in jih neodprte vrnil ponudnikom kot prepozno dostavljene 
ponudbe. 
 
 
9. MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB: 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 29. 11. 2013, ob 14.00 uri, na naslovu Občina  Podčetrtek, 
Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek (v sejni sobi, I. nadstropje). 
 
 

 
Projekt se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj 
obmejnih območij s Hrvaško«. 
 
 

Župan 
Občine Podčetrtek 

                Peter Misja 
 
 



 

          
OBČINA PODČETRTEK     

    Trška cesta 59                                                                                                                                                                                  

3254 PODČETRTEK                                                                 

 
 

 
 
          obr-2 
Številka: 430-0008/2013-4 
Datum:   04. 11. 2013 

 
NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
1. člen 

 
Naročnik Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, je na Portalu javnih naročil z 
dne  04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013, objavil javni razpis po odprtem postopku za 
  

- rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu. 
 
Občina  Podčetrtek ima sredstva za izvedbo javnega naročila zagotovljena v Odloku o 
proračunu Občine  Podčetrtek za leto 2013 pod proračunsko postavko 130053, konto 
420402 – rekonstrukcije in adaptacije in v Načrtu razvojnih programov za obdobje  2013 - 
2016. 
 

 
Projekt se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj 
obmejnih območij s Hrvaško«. 
 
Sredstva sofinanciranja so zagotovljena na postavki namenskih sredstev EU, Evropskega 
sklada za regionalni razvoj in namenskih sredstev proračuna RS  in sicer: 

- PP 761810 Razvoj regij – prometna infrastruktura -07-13  EU in 
- PP 762510 Razvoj regij – prometna infrastruktura -07-13 – slovenska udeležba 

 
Številka projekta v NRP državnega proračuna je 2130-13-9007. 
 
Operacija se izvaja na območju dveh medsebojno povezanih občin, Občine Podčetrtek 
in Občine Šentjur in sicer skladno z dokumentom Dogovor o medsebojnih 
obveznostih in pravicah pri izvedbi operacije »Rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri 
Žusmu«, z dne 30. 01. 2013. 
 
Naročnik je Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. 
 
V ta namen je v skladu z ZJN-2 naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. 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 ter izpolnjuje 
pogoje, ki so navedeni v tem navodilu.  
 



2. člen 
 

Naročnik bo izbral najcenejšo ponudbo med ponudbami, ki bodo izpolnile vse  pogoje iz te 
razpisne dokumentacije. Ponudba mora v celoti ustrezati zahtevam naročnika. 
 
Izbrani ponudnik bo moral na vsak poziv naročnika v postopku javnega naročanja  ali pri 
izvajanju javnega naročila posredovati podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, 
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. 

Ponudnik mora zahtevane podatke naročniku poslati v roku osmih dni od prejema poziva. 
 

3. člen 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Vrednost ponujenih del mora biti 
izražena v eur-ih. 
 

4. člen 
 

Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti: izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po 
naslednjem vrstnem redu: 

- Ponudbo/obrazec ponudbe (obr.-3); 
- Predračun/izpolnjen obrazec (obr-3/1); 
- Izjavo o sprejemanju pogojev razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila  

(obr-4); 
- Dokumentacijo iz 11. člena navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe po zaporednih   

številkah; 
- Parafiran vzorec pogodbe (obr-18). 

 
5. člen 

 
Dodatna pojasnila razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati izključno v pisni obliki 
preko Portala javnih naročil.  
 
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo dobila v 
roku iz 6. člena navodil ponudnikom. Odgovor bo objavljen na portalu, kjer je objavljen 
razpis, vključno s vprašanji, toda brez navedbe njihovega izvora. 
 
Sestanka s ponudniki ne bo. 
 

6. člen 
 
Skrajni rok, do katerega ponudnik še lahko zaprosi za dodatna obvestila ali pojasnila v zvezi 
z razpisno dokumentacijo je 6 dni  pred rokom za oddajo ponudb. Naročnik  mora pisni 
odgovor posredovati najkasneje v naslednjih treh dneh. 
 
Če naročnik v roku, določenem za predložitev ponudb, spremeni ali dopolni razpisno 
dokumentacijo, stori to preko Portala javnih naročil oziroma na svoji spletni strani. Vsaka 
taka dopolnitev in sprememba ter pojasnilo je sestavni del razpisne dokumentacije. Naročnik 
bo po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb in podaljšanje roka objavil na Portalu javnih 
naročil. 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. 



Po preteku roka za oddajo ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne 
dokumentacije. 

 
7. člen 

 
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti, spremeniti  ali zamenjati do poteka roka za 
predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost ponudbe. 
Ustrezno dokumentacijo pa se naročniku izroči na enak način kot prvotno oddano kuverto 
(označeno kot »ponudbe«),  s tem, da se na etiketi  v spodnjo vrstico napiše, ustrezno glede 
na vsebino kuverte: 
»NE ODPIRAJ – SPREMEMBA PONUDBE!« 
ali 
»NE ODPIRAJ – UMIK PONUDBE!« 
ali 
»NE ODPIRAJ – DOPOLNITEV PONUDBE!«. 
 
Po poteku roka za predložitev ponudbe, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, 
jo dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa jo ne sme prevzeti. 
 
 
Umik ponudbe v času po preteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti 
ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje garancije za resnost 
ponudbe. 

 
8. člen 

 
Ponudbo je potrebno oddati v zapečatenem ovitku na naslov: 
 
OBČINA  PODČETRTEK 
Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
 
Na kuverti mora biti vidna jasna oznaka  »PONUDBA - NE ODPIRAJ« z navedbo 
ŠTEVILKE OBJAVE in navedbo predmetnega javnega naročila »rekonstrukcija  ceste 
Virštanj – Loka pri Žusmu«. 
Na vseh ovitkih mora biti  navedena firma in točen naslov ponudnika. Ponudnik odda 
ponudbeno dokumentacijo praviloma v registratorju širine, ki ustreza ponudbeni 
dokumentaciji, in sicer tako, da so posamezna poglavja ločena s pregradnimi kartoni, na 
katerih so navedeni naslovi posameznih poglavij. Ponudbena dokumentacija mora biti 
preluknjana in prevezana z notarsko vrvico, ki mora biti zavezana oz. zapečatena, in to na 
način, da se omogoči pregled razpisne dokumentacije brez razvezovanja notarske vrvice. 
 
Za zagotovitev pravilne opreme ovojnice lahko ponudnik uporabi tudi Obrazec: Etiketa za 
naslavljanje ponudbe, ki ga izpolnite in nalepite na ovojnico. 
 
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in 
bodo pravilno označene. 

 
9. člen 

 
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa skupaj. 
 

10. člen 
 



Ponudnik lahko določene podatke v ponudbi opredeli kot poslovno skrivnost, pri tem pa mora 
upoštevati določila zakona, ki ureja gospodarske družbe, zakona, ki ureja tajne podatke ali 
drug zakon, ki določa tajnost podatkov. Naročnik bo zagotovil ustrezno varovanje teh 
podatkov med celotnim postopkom oddaje javnega naročila. Ponudnik je dolžan vse listine, 
ki vsebujejo poslovno skrivnost, v desnem zgornjem kotu  listine označiti z napisom 
»poslovna skrivnost«. Pod tem napisom mora biti podpis osebe, ki je podpisala ponudbo. Če 
naj bo zaupen samo določen podatek v obrazcu ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan 
z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa navedena oznaka »poslovna skrivnost« in 
podpis osebe, ki je podpisnik ponudbe. V  primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna 
skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da 
oznako zaupnosti umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše 
»PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik ne 
prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo v celoti zavrne. 
 
Naročnik bo imena ponudnikov in predložene ponudbe varoval kot poslovno skrivnost do 
roka, določenega za odpiranje ponudb. 
 
Celotna dokumentacija o oddanem javnem naročilu bo po datumu oddaje naročila javna, v 
kolikor ne bo vsebovala ustrezno opredeljenih poslovnih skrivnosti ali tajnih podatkov. Pred 
tem datumom določbe zakona, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, ne veljajo. 
 
 

11. člen 
 

Naročnik bo priznal sposobnost  ponudnika na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev: 
 
A. Osnovna sposobnost ponudnika (42. člen ZJN-2): 

 
1. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,  ni bil 

pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku (Uradni list 
RS, št. 50/12 – UPB, KZ-1) opredeljena kot: 

– sprejemanje podkupnine pri volitvah, 
– goljufija, 
– protipravno omejevanje konkurence, 
– povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem,  
– oškodovanje upnikov, 
– poslovna goljufija, 
– goljufija na škodo Evropske unije, 
– preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti, 
– preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, 
– preslepitev kupcev, 
– neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, 
– neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije, 
– ponareditev ali uničenje poslovnih listin, 
– izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti, 
– zloraba informacijskega sistema, 
– zloraba notranje informacije, 
– zloraba trga finančnih instrumentov, 
– zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti, 
– nedovoljeno sprejemanje daril, 
– nedovoljeno dajanje daril, 
– ponarejanje denarja, 
– ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, 
– pranje denarja, 
– zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, 



– uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva, 
– izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje, 
– davčna zatajitev, 
– tihotapstvo, 
– izdaja tajnih podatkov, 
– jemanje podkupnine, 
– dajanje podkupnine, 
– sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, 
– dajanje daril za nezakonito posredovanje, 
– hudodelsko združevanje. 

2. da 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-2D, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena 
ZJNPOV, 

 
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 

postopek in sodišče o tem predlogu še ni odločilo,  ni v postopku prisilnega 
prenehanja ali podan predlog za začetek postopka prisilnega prenehanja in sodišče o 
tem predlogu še ni odločilo,  da z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem koli podobnem položaju. 

4. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v 
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami 
države, v kateri ima sedež ali določbami države naročnika, za več kot  50 EUR, 

5. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu  z zakonskimi določbami države, v 
kateri ima sedeč ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR. 

6. da ni bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državni obsojen za prestopek v zvezi z 
njegovim poklicnim ravnanjem, 

7. da mu naročnik ne more na kakršni koli upravičeni  podlagi dokazati velike strokovne 
napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, 

8. da 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.  

 
Izpolnjevanje pogojev iz točke 3 do 8 mora dokazati tudi vsak od imenovanih podizvajalcev, 
ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila in vsak od gospodarskih subjektov v skupini 
ponudnikov, če ponudbo oddaja skupina ponudnikov. 
 

Dokazila pod točko A.: pod zaporedno številko 1 do 8, ponudnik predloži izjavo. (OBR-5) 
 
 

B. Sposobnost ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2) 
 

9. Ponudnik mora predložiti dokazilo, v skladu s predpisi države članice, v kateri je 
registriral dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register oziroma da je 
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila ali predloži enakovredno 
potrdilo ali izjavo. 

 
Izpolnjevanje pogojev iz točke 9 mora dokazati tudi vsak od imenovanih podizvajalcev, če 
ponudnik v ponudbi nastopa z njimi in vsak od gospodarskih subjektov v skupini ponudnikov, 
če ponudbo oddaja skupina ponudnikov. 
 

C. Poslovna in finančna sposobnost (44. člen ZJN-2): 
 



10. da ponudnik oz. noben izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih 6 mesecih ni 
imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni  

11. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.  

 
Dokazila pod točko C: pod zaporedno številko 10 do 11 gospodarski subjekt predloži izjavo o 
izpolnjevanju poslovno finančnih pogojev (OBR-6)  
 
 
D. Tehnična in kadrovska sposobnost 
 
D.1. Tehnične zmogljivosti 

12. da ponudnik razpolaga z zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki mu omogoča 
nemoteno izvedbo del, ki so predmet ponudbe (ponudnik se lahko za dela, ki jih ne 
more izvesti z lastnimi kapacitetami, sklicuje na kapacitete drugih ponudnikov, ne 
glede na pravno naravo povezave z njimi. V takem primeru mora predložiti dokazilo, 
da bo zaradi tega imel na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila). 

 
D.2. Kadrovske sposobnost 
 

13. ponudnik mora dokazati, da oseba, ki jo bo imenoval,  izpolnjuje zakonske pogoje za 
odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-UPB1 (Uradni list RS, št. 102/04) 
Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, da predvideni odgovorni vodja del pri 
ponudniku ni v delovnem razmerju, z njim do začetka izvajanja javnega naročila 
sklenil ustrezno pogodbo.  Izvajalec lahko nadomesti odgovornega vodjo del in 
odgovornega vodjo gradbišča izključno z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse zakonsko 
določene pogoje za opravljanje tovrstnih nalog, ob obveznem predhodnem soglasju 
naročnika. 
 

D.3. Reference 
 

14. da je ponudnik v zadnjih petih letih uspešno izvedel  2 primerljiva objekta s tem 
razpisom, vsak  v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV. 

 
Kot dokazilo ponudnik predloži referenčno izjavo, potrjeno s strani referenčnega naročnika, ki 
mora potrditi, da je bil primerljivi posel opravljen uspešno. 
 
Dokazila pod točko D: gospodarski subjekt predloži izjavo. (OBR-7) 

 
D) Ostale izjave 

 
15. da ponudnik priloži izjavo o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je 

povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (obr-8) 
16. da ponudnik priloži izjavo o sposobnosti za izvedbo posla (obr-9), 
17. da ponudnik priloži izjavo o popolnosti ponudbenih cen (obr-10) 
18. da ponudnik priloži bančno garancijo za resnost ponudbe (obr-11) 
19. da ponudnik priloži izjavo o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku 

(obr – 11 a) 
20. da ponudnik priloži izjavo o garancijski dobi za kakovost izvedenih del (obr-14) 
21. da ponudnik priloži izjavo o plačilnih pogojih (obr-15) 

 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev in pripisov.  
 



Naročnik  bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred sklenitvijo 
pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz najugodnejše 
ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. 
 
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni 
ponudnik, ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave in dokazila, 
bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 
drugega odstavka 109.a člena ZJN-2. 
 
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz 
tega člena in predložili ustrezna dokazila. 
 

12. člen 
 

Ponudnik ima lahko pri izvedbi razpisanih del podizvajalce, za katere v celoti odgovarja za 
izvedbo prejetega naročila do naročnika (obr-13). 
  
»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s 
katerim je naročnik po tem zakonu sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja 
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega 
naročila (15 a. točka 2. člena ZJN-2). 
 
Za podizvajalca ne šteje  gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z izbranim ponudnikom 
izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. V tem 
primeru: 

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalce šteje subjekt, ki je pravna ali fizična 
oseba in za osebo, povezano z izbranim ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali 
izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega 
naročila: 

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero 
uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 
 

13. člen 
 
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov. Ponudniki v skupini gospodarskih 
subjektov morajo skleniti in ponudbi priložiti dogovor o skupni oddaji ponudbe (zavezujoč 
pravni akt). Iz dogovora mora biti razvidno, kateri od gospodarskih subjektov je vodilni 
partner, udeleženost v % za vsakega partnerja posebej in natančna opredelitev delitve del, ki 
so predmet javnega naročila (vsebinsko in vrednostno) za vsakega partnerja posebej. Ne 
glede na predložitev skupne ponudbe, ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno 
solidarno, kar mora prav tako biti razvidno iz priloženega dogovora. Ponudbo naročniku 
predloži vodilni ponudnik. 
 
Gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba)  lahko kot vodilni ponudnik ali ponudnik v 
skupini ponudnikov nastopa le v eni ponudbi. Gospodarski subjekt (ali z njim povezana 
družba) lahko v več ponudbah za to javno naročilo nastopa izključno kot podizvajalec. V 
primeru, da bo gospodarski subjekt (ali z njim povezana družba) kot ponudnik nastopal v več 
ponudbah, bodo vse ponudbe, v katerih bo nastopal, izločene iz postopka javnega 
naročanja.  
  
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 
izpolnjevanje pogojev iz  11. člena teh navodil A. in B. od 3. do 5. točke in 9. točke ugotavljal 
za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse 
gospodarske subjekte skupaj.  



 
14. člen 

 
Najugodnejši ponudnik bo izbran na podlagi merila najnižje cene:  

- cena  = 100 T 
 
Cena 

najnižja cena  
Cena se obračuna na način:  Cena C = ---------------------------- x 100 
      ponujena cena  
 
Ugodnejši je tisti ponudnik, ki doseže večje število točk. 
 

15. člen 
 

Ponudnik mora izpolniti  cene za vsa dela po popisu v eurih. Pozicije, katere ponudnik ne 
izpolni s cenami, naročnik po izvršenem delu ne bo plačal, temveč se zanje smatra, da so 
cenovno in količinsko zajete v drugih pozicijah predračuna. 
 
Končna cena na enoto, kakor tudi končna skupna cena, mora vsebovati vse stroške 
(prevozne, špediterske, davek….) popuste in rabate. Morebitni popusti morajo biti prikazani 
posebej in upoštevani v končni ponudbeni ceni.  Ponudnik popust prikaže v odstotku in v 
znesku. Odstotek popusta, kot bo prikazan posebej, bo veljal v enakem odstotku kot za 
končno ponudbeno ceno, tudi za vsako pozicijo del po ponudbenem predračunu, kakor tudi 
za morebitna dodatna in več dela. 
 
Ponudbena cena je fiksna in dokončna do dokončanja del, tako da ponudnik ni upravičen do 
podražitev.  
 
 
Dela po pogodbi bo izbrani ponudnik obračunaval po cenah na enoto iz predračuna in po 
dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. 
  
 

16. člen 
 
Ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti: 
 
1. garancijo za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR, izstavljeno v skladu z vzorcem 

garancije, z veljavnostjo najmanj 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb  
(obr-11) 
 
Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe: 
 

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi 
ali 

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju 
njegove ponudbe ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil 
ponudniku ali 

- ne predloži ali zavrne predložitev  garancije za dobro izvedbo  pogodbenih obveznosti v 
višini 10 % pogodbene cene s vključenim davkom na dodano vrednost, ki  jo bo moral 
ponudnik predložiti v 15 dneh po  sklenitvi pogodbe in ki mora veljati še deset dni po 
preteku roka za dokončno izvedbo posla.  

 



2. izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 10 % od pogodbene vrednosti s vključenim davkom na dodano 
vrednost in jo bo moral ponudnik predložiti naročniku ob primopredaji del (obr – 11 a). 
Izjava mora veljati od dneva oddaje ponudbe še najmanj 10 mesecev. 

 
Garancija in izjava  morata biti v originalu. 
 
Ponudnik lahko kot zavarovanje za resnost ponudbe v predmetnem javnem naročilu predloži 
bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici, izbrani ponudnik pa bo kot 
finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter finančno zavarovanje za 
odpravo napak v garancijskem roku  prav tako moral predložiti bančno garancijo ali kavcijsko 
zavarovanje pri zavarovalnici. 
  

 
17. člen 

 
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 
 

18. člen 
 

 
Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. 
 
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 
obrazci in zahtevane priloge.  
 
 
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti pravilno izpolnjene, žigosane in s strani pooblaščene 
osebe podpisane razpisne obrazce ter vzorce, dokazila o izpolnjevanju pogojev in originalno 
bančno garancijo ter originalno izjavo banke. 
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa 
prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali pisalnim strojem, z jasnimi in tiskanimi črkami. Vsi 
dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to označeno, podpisani s strani pooblaščene osebe 
in žigosani z žigom ponudnika. 
Morebitne popravke mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene osebe. 
 

19. člen 
 

Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 90 dni od 
datuma, določenega za sprejemanje ponudb. Ponudnik lahko v ponudbi navede daljši rok 
veljavnosti ponudbe. 

 
20. člen 

 
Naročnik  lahko kadarkoli pred odpiranjem ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Svojo 
odločitev mora objaviti na Portalu javnih naročil. Že predložene ponudbe mora naročnik 
neodprte vrniti pošiljateljem in jih obvestiti o ustavitvi postopka javnega naročanja.  
 
 
Naročnik lahko v vseh fazah postopka po poteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse 
ponudbe. Če je naročnik zavrnil vse ponudbe, mora o tem, o razlogih, zaradi katerih ni izbral 
nobene ponudbe in o svoji odločitvi, ali bo začel nov postopek, takoj pisno obvestiti 
ponudnike, ki so predložili ponudbo. V odločitvi o zavrnitvi vseh ponudb mora naročnik 
ponudnike opozoriti tudi na možnost uveljavlja pravnega varstva ter navesti podatke iz 
prvega odstavka 79. člena ZJN-2. Naročnik mora navedeno odločitev objaviti na Portalu 



javnih naročil. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov 
postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je 
zavrnil vse ponudbe. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil 
skladno z načrtom razvojnih programov. 
 

21. člen 
 

Ponudnik  priloženi vzorec pogodbe ne izpolni, potrebno ga je le parafirati  in žigosati vsako 
posamezno stran – s tem ponudnik izkaže, da se strinja z določili pogodbe. Spreminjanje in 
dopolnjevanje pogodbenih določil ni dopustno. Gradbena pogodba, ki jo bosta podpisala 
naročnik in izbrani ponudnik, v bistvenih delih ne sme odstopati od vzorca pogodbe iz 
razpisne dokumentacije, razen v primeru, ko je bila v postopku oddaje javnega naročila 
posamezna določba vzorca pogodbe predmet pogajanj med naročnikom in ponudnikom.  
 
Izbrani ponudnik bo dolžan v roku, ki ga določi naročnik v pisnem pozivu, pristopiti k podpisu 
pogodbe. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, da je odstopil od 
ponudbe. Naročnik bo v tem primeru vnovčil bančno garancijo za resnost ponudbe in 
spremenil odločitev o oddaji naročila ter sklenil pogodbo z naslednjim najugodnejšim 
ponudnikom. 
 
Kadar ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci, je obvezna sestavina 
pogodbe navedba: 
- vsake vrste del, ki jih bo izvedel podizvajalec 
- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski 
račun) 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
 
V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti  s podizvajalci, mora: 
- v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 
neposredno plačuje podizvajalcem 
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca 
poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
 
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 5 dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo nemudoma po prejemu kopije 
pogodbe preveril, ali ima ponudnikovo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje za realizacijo 
neposrednih plačil podizvajalcu. Če pooblastila in/ali soglasja ne bo imel, bo ponudnika in/ali 
podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku 5 dni od  prejema 
poziva. Če ponudnik ali podizvajalec pooblastila in/ali soglasja naročniku ne bo predložil v 
tem roku, bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz 
1. točke prvega odstavka 109. a člena ali prvega odstavka 109. b člena ZJN-2. 
 
Ponudnik mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije 
podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik bo na osnovi predloženih listin izvršil 
neposredno plačilo podizvajalcem, po predhodno sklenjeni asignacijski pogodbi. 
 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik naročniku v 5 dneh po spremembi 
predložiti: 
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, če je bil ta 
zamenjan, 



- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del  neposredno novemu podizvajalcu in 
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
 

22. člen 
 
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila 
izbiro določene ponudbe. 
 

23. člen 
 
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta 
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila 
izpolnjen. 
 

24. člen 
 
Če je v zakonu ali v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja 
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje. 

 
25. člen 

 
V skladu s 5. členom Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, 
Uradni list RS, št. 43/2011, 63/2013), se lahko zahteva za pravno varstvo v postopkih 
javnega naročanja  vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila zoper vsako 
ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ta zakon ne določa 
drugače. 
Aktivna legitimacija v predrevizijskem in revizijskem postopku se prizna: 

 vsaki osebi, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji 
lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, 

 zagovorniku javnega interesa 
Šteje se, da je interes za dodelitev javnega naročila izkazala tista oseba, ki je oddala 
pravočasno ponudbo, če rok za oddajo ponudb še ni potekel, pa vsaka oseba, ki lahko 
opravlja dejavnost, potrebno za izvedbo predmeta javnega naročanja. 
Kadar je bila v postopku oddaje javnega naročila predložena skupna ponudba, lahko 
zahtevek za revizijo vloži katerakoli od oseb, ki so oddale skupno ponudbo, Oseba, ki je 
skupaj z drugimi osebami oddala skupno ponudbo, ima položaj vlagatelja zahtevka za 
revizijo, če je sama ali skupaj z drugimi osebami, s katerimi je oddala skupno ponudbo, 
vložila zahtevek za revizijo. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočeno s povratnico. 
 
Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
finance. 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe 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, ali 

- prejema povabila k oddaji ponudb. 
 



Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so 
mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ta zakon in 
v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem 
rokom. 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za 
revizijo osem delovnih dni od prejema te odločitve. 
O vloženem zahtevku za revizijo mora naročnik v treh delovnih dneh od prejema zahtevka 
obvestiti ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo. 
 
Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 
1. ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo, 
2. ime naročnika, 
3. oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti, 
4. predmet javnega naročila, 
5. očitane kršitve, 
6. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
7. pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s 
pooblaščencem, 
8. navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz evropskih 
sredstev in iz katerega sklada. 
 
Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Taksa se plača na 
transakcijski račun Ministrstva za finance, št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki 
Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana. 
Pri vplačilu takse mora biti vedno naveden sklic na številko odobritve po modelu 11. 

1. model (11) 
2. P1: šifra proračunskega porabnika (16110 – Ministrstvo za finance) 
3. P2: številka podkonta s kontrolno številko (7111290) 
4. P3: zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu oz. referenčna 

številka računa ali drugega dokumenta iz dokumentacije javnega naročila (6 mes + 2 
mesti za leto) 

Med P1 in P2 ter med P2 in P3 se obvezno piše vezaj.     
Zahtevek za revizijo, ki ga vloži zagovornik javnega interesa, je oproščen plačila takse. 
Taksa znaša: 
- 7.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 
ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku,  
- dva odstotka (z davkom na dodano vrednost) od cene najugodnejše popolne ponudbe za 
javno naročilo, vendar ne manj kot 500,00 in ne več kot 25.000 EUR, v ostalih primerih pa 
dva odstotka od ocenjene vrednosti javnega naročila. 
 
 

26. člen 
 
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za 
poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih. 
 

 
   Župan 

     Občine Podčetrtek 
         Peter Misja 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
ETIKETA ZA NASLAVLJANJE PONUDBE 
 

Izpolniti (naziv in naslov pošiljatelja), izrezati in nalepiti na kuverto oz. ovitek ! 

 

Pošiljatelj:  Prispetje ponudbe (izpolni prejemnik)  

  

..................................................... 

Datum:   

Naziv: Ura:   

Naslov:   

 

............................................ 

 

............................................ 

Zap. št.:   

  

Podpis: 

  

žig 

  

Pošiljatelj oddaja (primerno označi): 

 "samostojno ponudbo" (oznaka vključuje tudi ponudbe z morebitnimi podizvajalci) 

 "skupno ponudbo" (pošiljatelj je nosilec posla, ponudbi pa je priložen akt o skupni 

izvedbi javnega naročila) 

 

Javno naročilo:  Prejemnik : 

 
»rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka 
pri Žusmu« 

 

OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59 

3254 PODČETRTEK št. zadeve: JN13989/2013  

  

 skrbnik ponudb: Magda Jurjec 

 

»NE ODPIRAJ - PONUDBA !« 
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                                                                                                                    obr-3 

Ponudnik:……………………………. 
                ……………………………. 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 

P O N U D B A 
 
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 04.11.2013, pod št.  
JN13989/2013, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
  

Predmet javnega naročila: 
 
 
 

 

Vrednost javnega naročila: 

 
Zgoraj navedena dela smo pripravljeni izvesti za  ________________________EUR z DDV 
 
z besedo__________________________________________________________________ 
 
 

Podatki o ponudniku 

 

Firma oziroma ime 

 

IŠ za DDV : SI 

 

Matična številka 

 

Naslov 

 

Številka telefona 

 

Številka faxa 

 

Elektronska pošta 

 

Kontaktna oseba 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe 



Priloge: 
1. Dokazila iz 11. člena navodil 
2. Izjava, da ponudnik sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije (obr-4) 
3. Ostalo …………… 
 
Datum:                                      Žig                               Podpis ponudnika 
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                         obr-3/1 

 
Ponudnik: ………………………….. 
         ..………………………… 
 
 
Naročnik: Občina  Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek  
 
Predmet javnega naročila: rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, objavljen  na 
Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013    
 
 

PONUDBENI  PREDRAČUN št. __________ 
 
predmet javnega naročila: 
 

– Rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
 

po popisu del, ki je v prilogi predračuna. 
 
  

KONČNA PONUDBENA CENA   _____________________EUR z DDV 
 
Zap. št. popis del                                                                             vrednost                       . 
 
I. odsek LC 396291 Virštanj – Loka pri Žusmu _________________________ EUR 
 
II. odsek LC 396290 Osleščica - Žlender      _________________________  EUR
                
 
 SKUPAJ I. in II.                     __________________________ EUR 
  
            Popust              -                                                __________________________ EUR 
 
            SKUPAJ                     __________________________  EUR 
   
             22 %  DDV                     _________________________    EUR 
          
         SKUPAJ I. in II. z DDV                                                                                               EUR 

 
    Datum :                                                                 Žig in podpis ponudnika 
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obr-4 
Ponudnik: __________________________  
 
                  _________________________ 
                 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 
 
Predmet javnega naročila: rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu 
 
 
 
 

IZJAVA O SPREJEMU POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 
 

- da v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila; 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
 
- rekonstrukcija  ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
 
 
objavljen  na Portalu javnih naročil  z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                         Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik:  ________________________ 

                   ________________________      
obr- 5 

 

 

 

 

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK 
  Trška cesta 59 
  3254 Podčetrtek 

 
 

 

IZJAVA 
 

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev  iz  11. člena (točka A 
Osnovna sposobnost)  navodil za izvedbo javnega naročila  
 

Izjavljamo,  
 
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/2012, UPB, KZ-1) kot: sprejemanje 
podkupnine pri volitvah, goljufija, protipravno omejevanje konkurence, povzročitev 
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem,  oškodovanje upnikov, poslovna 
goljufija, goljufija na škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila 
ali ugodnosti, preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev kupcev, 
neupravičena uporaba tuje oznake ali modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali 
topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, izdaja in neupravičena pridobitev 
poslovne skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba notranje informacije, 
zloraba trga finančnih instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski 
dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje 
denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev, 
pranje denarja, zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, uporaba ponarejenega 
negotovinskega plačilnega sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za 
ponarejanje, davčna zatajitev, tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje 
podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, 
dajanje daril za nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje. 

      Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje. 
 

2. da kot ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz 
postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi 
referencami iz 77. a člena  ZJN-2, 81. a člena ZJNVETPS oziroma 73. člena 
ZJNPOV, 

 



3. da proti nam kot ponudniku ni  uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni 
postopek, postopek prisilnega prenehanja ali podan predlog za začetek postopka 
prisilnega prenehanja, da s posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo 
opustili poslovno dejavnost in nismo v katerem koli podobnem položaju, 

 
 
 

4. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi 
določbami države, v kateri imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 
50 EUR, 

 

5. da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih 
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu  z zakonskimi določbami države, v kateri 
imamo sedež ali določbami države naročnika, za več kot 50 EUR. 

 
6. da nismo  bili s pravnomočno sodbo v kateri koli državni obsojeni za prestopek v 

zvezi z našim poklicnim ravnanjem, 
 

7. da nam naročnik ne more na kakršni koli upravičeni  podlagi dokazati velike 
strokovne napake ali hujše kršitve poklicnih pravil, 

 
8. da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v 

tem ali predhodnih postopkih, nismo  namerno podali zavajajoče razlage ali teh 
informacij nismo zagotovili.  

 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS enota v 
_______________, 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 Davčnem uradu. 

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

 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in 
resnični in smo jih v roku, v katerem bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s 
predložitvijo ustreznih potrdil in listin. 
 
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 
organizacije: 
- potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu, ali 



- lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, ne potrebujejo. 

 
Obvezna priloga ponudnikov: 
- dokazilo iz uradnih evidenc o izpolnjevanju pogojev iz 1. točke te izjave, ali 
- lastna izjava ponudnika z navedbo, v kateri evidenci in pri katerem državnem organu, 

organu lokalne skupnosti ali nosilcu javnega pooblastila lahko naročnik ta podatek iz 
uradnih evidenc pridobi sam. 

 
Zavezujemo se, da bomo naročniku poravnali vso škodo, ki bi jo povzročili iz naslova zgoraj 
navedenih trditev, če bi se za le-te v postopku izvajanja naročila ugotovilo, da niso resnične. 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga prijave, s katero se prijavljamo na javni razpis za: 
- rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
objavljen  na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 

 

Izjava za gospodarske subjekte, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji mora biti podana oz. 
potrjena  pred pristojnim organom (notarjem ali drugim pristojnim organom v državi  kjer ima 
gospodarski subjekt svoj sedež). 
 
  Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika 
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           obr-5/1 
 
        
Ponudnik:  ________________________ 
 
                    ________________________  
 
 
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK 
  Trška cesta 59 
  3254 Podčetrtek 
 
 

IZJAVA  ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 

Dovoljujemo naročniku Občini Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, da lahko za 
namene javnega razpisa za  rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu,  
objavljenega  na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013, pridobi 
podatke iz kazenske evidence za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 za 
ponudnika in za naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

 
 

 
Ime in priimek:_______________,EMŠO_________________, stalno bivališče _________ 
___________________________, podpis ____________________       
 
Ime in priimek:_______________, EMŠO _________________ , stalno bivališče ________ 
___________________________, podpis _____________________ 
 
Ime in priimek:_______________, EMŠO __________________ , stalno bivališče ________ 
___________________________, podpis _____________________ 
 
 
(Ponudnik lahko zgoraj navedena potrdila iz Kazenske evidence priloži tudi sam. Tako 
predložena potrdila morajo odražati  zadnje stanje, v nobenem primeru pa ne smejo biti 
starejša kot štiri mesece, šteto od roka za predložitev ponudb). 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis, 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 
 
 
 
  Datum:_________                                                                    Žig in podpis ponudnika: 
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                                                                                                                 obr-6 

 
 
Ponudnik: ____________________ 
         
                 ____________________ 
 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3354 Podčetrtek 
 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, pod št. JN13989/2013, za rekonstrukcijo cest Virštanj – Loka pri Žusmu, 
dajemo naslednjo 
 
  

I Z J A V O   

 gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev  iz  11. člena (točka C. 
poslovna in finančna sposobnost )  navodil za izvedbo javnega naročila  
 

 
 
Izjavljamo, da: 
 
- da nismo imeli oz. noben izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih 6 mesecih 
blokiranega transakcijskega računa več kot 10 dni  
- da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih 
javnega naročanja.  
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za : 
rekonstrukcijo ceste Virštanj -  Loka pri Žusmu, objavljen  na Portalu javnih naročil,  z 
dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 
 
 
 
Datum:         Žig in podpis ponudnika 
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Ponudnik:  ________________________ 

                  ________________________      
obr- 7 

Naročnik: OBČINA PODČETRTEK 
  Trška cesta 59 
  3254 Podčetrtek 
 

IZJAVA 

gospodarskega subjekta o izpolnjevanju pogojev  iz  11. člena (točka D 
Tehnična sposobnost)  navodil za izvedbo javnega naročila  
 
Izjavljamo,  
(1) da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo razpisanih del, 
 
(2) da imamo zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske 
pogoje za odgovornega vodjo del skladno s 77. členom ZGO-UPB1 (Uradni list RS, št. 
102/04) 
 
(3) da smo v zadnjih petih letih izvedli najmanj 2 primerljiva objekta s tem razpisom, vsak v 
vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV. 

 
Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevano dokazilo o 
izpolnjevanju posameznega pogoja: 
 
(01) izpisek inventurne komisije na dan 31.12.2012 ali drug ustrezen seznam oz. dogovor, 
(02) fotokopija diplome oziroma zaključnega spričevala, fotokopija potrdila o opravljenem 
strokovnem izpitu, potrdila o vpisu v imenik  Inženirske zbornice   
(03) seznam  najvažnejših   po vsebini in vrednosti enakih ali večjih naročil v zadnjih petih 
letih (obr-7/1) – že izpolnjen in je sestavni del ponudbe, s podpisanimi in žigosanimi 
referenčnimi potrdili (obr-7/1 a). 
 
Za dela, katerih investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno predložiti. 
 
Kot sestavni del ponudbene dokumentacije  prilagamo  izpolnjen obrazec, zahtevan 
pod točko (03). 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni  razpis, objavljen 
na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, št. ob. JN13989/2013. 

 
              Kraj in datum:     Ponudnik (ali partner): 

 

____________________________   ______________________________ 

        (ime in priimek pooblaščene osebe) 

            žig 

       ______________________________ 

         (podpis) 
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                                                                                                        obr-7/1 

Ponudnik: _______________________  
                   
                 _______________________                                                        
 
 
Naročnik: OBČINA PODČETRTEK 
                 Trška cesta 59 
                 3254 Podčetrtek 
 
 

Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, št. ob. JN13989/2013, dajemo naslednjo 
 

                                                                  

I Z J A V O 
 

o referencah  o izvedbi  objektov  nizke gradnje, primerljivih s tem razpisom v zadnjih 
petih letih, vsak v vrednosti najmanj 300.000,00 EUR brez DDV.  
SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL  V LETIH: 2008, 2009,  2010, 2011 in 2012 
 

Zap. 

Št. 
Pogodbeni partner-naročnik Predmet pogodbe Leto 

izvedbe 
Vrednost 

pogodbe brez 

DDV 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 
 
Obrazcu morajo biti obvezno priložena potrdila naročnikov (razpisni obrazec 7/1 a) za vsak objekt 

posebej. 

 

 

Datum:……………………….                                            Žig in podpis ponudnika 
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          obr-7/1 a 

                                                     REFERENCE 
 
REFERENČNI OBJEKT št. ___      _______________________________________ 
             polni naslov iz projekta za izvedbo 
 
Investitor: ___________________________________________________________ 
           polni naslov in ime ter telefon kontaktne osebe  
 
Izvajalec del: _________________________________________________________ 
 
Leto izgradnje:__________________________________ 
 
Vrednost del (brez DDV): ___________________________________________ 
 
 
 
Potrjujemo, da je na  podlagi našega naročila, zgoraj navedeni izvajalec izvedel navedeno 
referenčno delo. Potrdilo dajemo na prošnjo izvajalca in velja izključno za potrebe pri 
njegovem kandidiranju za pridobitev javnega naročila.  
 
Izvajalec je dela po pogodbi opravil kvalitetno in pravočasno. 
 
Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis 
 

- rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, št. JN13989/2013.   
 
Investitor si pridržuje izločiti vse referenčne objekte, ki ne bodo izpolnjevali pogojev v vseh 
točkah, oziroma če so navedeni lažni podatki. 
 
Zgoraj navedeno točnost podatkov potrjujeta: 
 
            
Izvajalec:                  Investitor referenčnega objekta: 
______________________                                       _________________________ 
pooblaščeni predstavnik                pooblaščeni predstavnik 
 
 
Datum        Datum 
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                                                                                                                 obr-8 
 
 
Ponudnik: _____________________ 
        
                  _____________________ 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3354 Podčetrtek 
 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, pod št. JN13989/2013, za rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
dajemo naslednjo 
 
 

I Z J A V O   
O  UPOŠTEVANJU OBVEZNOSTI, KATERIH IZPOLNJEVANJE JE POVEZANO Z 
DOLOČBAMI O VARSTVU PRI DELU, ZAPOSLOVANJU IN DELOVNIMI POGOJI 

 
  
Izjavljamo, da  
 

- upoštevamo obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri 
delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji 

 
- pristojni organ, ki daje ustrezna obvestila in pojasnila glede obveznosti, katerih 

izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi 
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji, je ___________________________________ 

(navedba organa) 
 
 

 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu,   na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 
2013, pod št. JN13989/2013. 
 
 
 
Datum :                                                                 Žig in podpis ponudnika 
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                                                                                                          obr-9 

 
 
Ponudnik: _____________________ 
                 
                 _____________________        
 
Naročnik: Občina  Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, pod št. JN13989/2013, za rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
 
 
 

I Z J A V O 
o sposobnosti za izvedbo posla 

 
 
 
Izjavljamo, da smo s finančnega, tehničnega in kadrovskega vidika sposobni izvesti dela, ki 
so predmet javnega naročila, objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod 
št. JN13989/2013, ter da smo pri sestavljanju svoje ponudbe št.________________ 
upoštevali vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov  v RS , katerih izpolnjevanje je 
povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji.  
 
 
Organ, ki daje pojasnila glede varstva pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, je 
________________________________________________. 
 
 
Podpisnik se zavezuje, da bo v primeru dodatne zahteve naročnika, dostavil ustrezna 
dokazila.  
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za 
rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, objavljen na Portalu javnih naročil z dne 
04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013.  
 
 
 
Datum :                                                                    Žig in podpis ponudnika 
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                                                                                                               obr-10 
 
 
Ponudnik: _____________________ 
          
                 _____________________ 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta  59, 3254 Podčetrtek 
 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, pod št. JN13989/2013, za rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
dajemo naslednjo 
 
 

IZJAVO  O  POPOLNOSTI PONUDBENIH CEN 
 
  
Izjavljamo, da smo pri analizi posameznih cen iz ponudbenega  predračuna št. 
_____________, ki je predmet javnega naročila objavljenega na Portalu javnih naročil z dne 
04. 11.2013, pod št. JN13989/2013, upoštevali vsa dela, material in storitve, ki so potrebne 
za izvajanje del rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu. 
 
V primeru, da v popisih oz. predračunu niso izpolnjene vse postavke, se smatra, da so 
dela iz neizpolnjenih postavk upoštevana v ostalih postavkah. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, na Portalu javnih naročil z dne  04. 11. 
2013, pod št. JN13989/2013. 
 
 
 
Datum :                                                                 Žig in podpis ponudnika 
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obr-11 

                    GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE                  
Naziv banke: _________________________ 

Kraj in datum: ________________________ 

Upravičenec: _________________________ 

Garancija št.: _________________________ 

V skladu z javnim razpisom, objavljenim  na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. 
JN13989/2013, za   rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
za potrebe naročnika Občine Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek,  je ponudnik 
dolžan za resnost  svoje  ponudbe na javnem razpisu,  priskrbeti upravičencu garancijo  v 
višini  6.000,00 EUR. 
 
Banka/zavarovalnica se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih: 
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi 

ali 
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove 

ponudbe: 

 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom 
ali 

 ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v 
skladu z določbami navodil ponudnikom. 

Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka 
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v 
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh 
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre. 
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici  in mora vsebovati: 
1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da  so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
3. original garancijo št………………. 
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek. 
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem 
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani 
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo 
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe. 
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do 
………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena. 
 
Ta garancija ni prenosljiva 
 
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v  Celju. 
 

        Banka/Zavarovalnica 
                              (žig in podpis)  
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obr-11a 
Ponudnik: ________________________ 
 
                 ________________________ 
                                                
 
 
 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 

 
 
 
 
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 
se namerava prijaviti na javni razpis  
za rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, ki je bil objavljen na Portalu javnih 
naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013, 
 
 

IZJAVLJAMO 
 

da bo naročnik garancije v naši banki/zavarovalnici dobil garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku, v višini 10 % pogodbene cene vključno z DDV in jo bo predložil naročniku 
ob primopredaji del. 
 
 
 
Datum:  
 

Žig in podpis banke/zavarovalnice: 
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obr-12 
 
Ponudnik: __________________________ 
                 
                  __________________________ 
 
Naročnik:  Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 

 
 
 

IZJAVA O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH 
 
 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi za 
izvedbo del rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka  pri Žusmu, resnični in nezavajajoči. 
 
Seznanjeni smo s tem, da nas mora naročnik izločiti iz nadaljnjega postopka javnega 
naročanja, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči, ter o tem, skladno z 
77. členom ZJN-2, obvestiti ministrstvo, pristojno za finance, ki vodi evidenco ponudnikov z 
negativnimi referencami. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
Rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
 
 
objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                                                         Žig in podpis ponudnika 
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obr-13 

 
Ponudnik: __________________________ 
               
                 __________________________ 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 

I Z J A V O 
O NAČINU IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

 
Kot ponudnik bomo javno naročilo izvedli (obkroži): 
- samostojno 
- delno z naslednjimi podizvajalci  
 
Razpisana dela bomo izvedli z naslednjimi podizvajalci: 
 

Zap  
št. 

Naziv oz. ime in priimek Dela ki jih bo opravil podizvajalec 

 
1. 

 
 

 

 
2. 

 
 

 

 
3. 

 
 

 

 
4. 

 
 

 

 
OPOMBA: 
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, morajo le-ti izpolniti obrazec 13/a, 
13/b, 13/c. 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
Rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 

 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 04. 11. 2013,  pod št. JN13989/2013. 
 
Datum: ………………..                                                Žig in podpis ponudnika 
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obr-13/a 

IZJAVA PODIZVAJALCA  
 
Naziv podizvajalca: _________________________________________________ 
Naslov: __________________________________________________________ 
Matična številka__________________________________________________________ 
Davčna številka _________________________________________________________ 
Št. transakcijskega računa: __________________________________________ 
odprt pri________________________________________________________________ 
Telefon št.: _____________________________________________________________ 
Telefaks št.:  ____________________________________________________________ 
Odgovorni vodja del: _____________________________________________________ 
Kot podizvajalec  razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil št. 
JN13989/2013, z dne 04. 11. 2013 za rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 

(ustrezno obkroži): 
Zap. Št. POGOJI Ustreza Ustreza 

1.  
Nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih 
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku 
(Uradni list RS, št. 50/2012, UPB, KZ-1) kot: 
sprejemanje podkupnine pri volitvah, goljufija, 
protipravno omejevanje konkurence, povzročitev 
stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem,  
oškodovanje upnikov, poslovna goljufija, goljufija na 
škodo Evropske unije, preslepitev pri pridobitvi in 
uporabi posojila ali ugodnosti, preslepitev pri 
poslovanju z vrednostnimi papirji, preslepitev 
kupcev, neupravičena uporaba tuje oznake ali 
modela, neupravičena uporaba tujega izuma ali 
topografije, ponareditev ali uničenje poslovnih listin, 
izdaja in neupravičena pridobitev poslovne 
skrivnosti, zloraba informacijskega sistema, zloraba 
notranje informacije, zloraba trga finančnih 
instrumentov, zloraba položaja ali zaupanja pri 
gospodarski dejavnosti, nedovoljeno sprejemanje 
daril, nedovoljeno dajanje daril, ponarejanje 
denarja, ponarejanje in uporaba ponarejenih 
vrednotnic ali vrednostnih papirjev, pranje denarja, 
zloraba negotovinskega plačilnega sredstva, 
uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega 
sredstva, izdelava, pridobitev in odtujitev 
pripomočkov za ponarejanje, davčna zatajitev, 
tihotapstvo, izdaja tajnih podatkov, jemanje 
podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje 

DA NE 



koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje. 
Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe 
pooblaščene za zastopanje 

2. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje 
dejavnosti, ki je predmet naročila. 

DA NE 

3. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem 
postopku, postopku prisilnega prenehanja ali  da  je 
podan predlog za začetek postopka prisilnega 
prenehanja, da s posli iz drugih razlogov ne upravlja 
sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost in 
nismo v katerem koli podobnem položaju, 
 

DA NE 

4. - da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb 
nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z 
zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež 
ali določbami države naročnika, za več kot  50 EUR, 
- da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb 
nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s 
plačili davkov v skladu  z zakonskimi določbami 
države, v kateri imamo sedež ali določbami države 
naročnika, za več kot 50 EUR. 
 
 

DA NE 

6. Smo finančno in poslovno sposobni. DA NE 

7. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi 
zmogljivostmi.  

DA NE 

 
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik zahteval, pripravljeni dokazati s 
predložitvijo ustreznih potrdil in dokumentacije. 
 
V ponudbi za ta predmet naročila bo podizvajalec udeležen pri (navedite vrsto del): 
__________________________________________________________________________
__ v višini ____________________EUR, kar znaša   % celotne ponudbe 
ponudnika. 
 
 
 
 

SOGLASJE PODIZVAJALCA: 
 
 
Podizvajalec 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________, 

(naziv in naslov podizvajalca) 
 
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali 

kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje 



neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo 

predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. 

 

 

 
 
V _______________, dne ____________ . 

Žig in podpis podizvajalca: _____________ 
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obr-13/b 
 
 
Ponudnik: __________________________ 
                 
                 __________________________ 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 

 

 

IZJAVA PODIZVAJALCA  O IZVEDBI INVESTICIJE V SKLADU Z 
RAZPISNIMI POGOJI 

 
 
 
 
 
Kot podizvajalec  
____________________________________________________________ 

(naziv  oz.  ime in priimek) 
 
ki bomo za ponudnika izvajali _________________________________________________ , 

(vrsta del) 
 

 
i z j a v l j a m o, 

 
 
da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi razpisanih del, dela pa izvajali v 
skladu z razpisnimi pogoji. 
 
 
 
V ___________, dne __________ 
 

Žig in podpis ponudnika: _______________ 
 
 
 



 

          
OBČINA PODČETRTEK     

    Trška cesta 59                                                                                                                                                                                  

3254 PODČETRTEK                                                                 

 
 

 

 
obr-13/c 

 
 
Ponudnik: __________________________ 
                
                  __________________________ 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 
 

 

IZJAVA PODIZVAJALCA  O PRAVOČASNEM PORAVNANJU 
ZAPADLIH OBVEZNOSTI 

 

   

»Kot podizvajalec  razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem na portalu javnih naročil  
JN13989/2013, z dne 04. 11. 2013, za dela  rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri 
Žusmu,  izjavljamo:  

da je imel ponudnik do nas v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas 
pravočasno, pravilno in v celoti poravnane vse zapadle obveznosti.  

 
 
 
                
 
 
 

Žig in podpis 
 
 
 
V ______________ , dne ____________ 
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                                                                                                                 obr-14 
 
 
Ponudnik: _______________________ 
          
                  _______________________ 
 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 
 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, pod št. JN13989/2013, za rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, 
dajemo naslednjo 
 
 

I Z J A V O   
O  GARANCIJSKI DOBI ZA KAKOVOST IZVEDENIH DEL  

 
  
Izjavljamo, da  
 

- nudimo __________ letni garancijski rok za kakovost izvedenih del 
 
 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu,  objavljen na Portalu javnih naročil, z dne 
04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 
 
 
 
Datum :                                                                 Žig in podpis ponudnika 
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obr-15 
 
 
Ponudnik: ___________________________ 
               
                 ___________________________ 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, pod št. JN13989/2013, rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, dajemo 
naslednjo 
 
 
 

I Z J A V A   O  PLAČILNIH  POGOJIH 
 
 
 
1. Nudimo _____ dnevni plačilni rok za plačilo situacij, ki prične teči od dneva uradnega 

prejema situacije pri naročniku in potrditve s stani nadzornega organa. 
 
 
Seznanjeni smo, da je plačilni rok za naročnika skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna 
RS za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 61/2013, 82/2013)  30. dan 
po uradnem dnevu prejema situacije pri naročniku. 
 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
Rekonstrukcijo ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, objavljen  na Portalu javnih naročil z dne 
04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 
 

 
 
 
Datum:                                                                         Žig in podpis ponudnika 
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obr-16 

 
 
Ponudnik: __________________________ 
                
                 __________________________ 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 
 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04. 
11. 2013, pod št. JN13989/2013, rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, dajemo 
naslednjo 
 
 
 

I Z J A V O   O  ROKU IZVEDBE DEL 
 
 
 

Izjavljamo, da 
 

- smo vsa dela sposobni izvesti v skladu z razpisnimi roki. 
 
Zavedamo se, da lahko naročnik v primeru neupoštevanja zapisanega roka izvedbe del 
vnovči bančno garancijo za dobro izvedbo del. 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
Rekonstrukcijo  ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, objavljen  na Portalu javnih naročil z 
dne 04. 11. 2013, pod št. JN13989/2013. 
 

 
Priloga: Lastni terminski plan izvedbe del 
 
 
 
 
Datum:                                                                         Žig in podpis ponudnika 
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obr-17 
 
 
Ponudnik: __________________________ 
                 
                 __________________________ 
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 
 
 
 
 
Kot ponudnik, ki se prijavljamo na javni razpis objavljen na Portalu javnih naročil z dne 04 11. 
2013, pod št. JN13989/2013, rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri Žusmu, dajemo 
naslednjo 
 
 
 

P O O B L A S T I L O  
 

 

 
 
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno 
plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (obr- 13) »Seznam 
podizvajalcev« in zanje priložili podatke (obr – 13/a). 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
Datum:                                                                         Žig in podpis ponudnika 
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Investitor: Občina Podčetrtek                                                               
s sedežem Trška cesta 59, 3254 PODČETRTEK          
davčna št. SI 83117989         
ki jo zastopa župan Peter Misja        
(v nadaljevanju: investitor) 
         
In 
 
___________________________________ 
s sedežem    
davčna številka: SI 
ki ga zastopa   direktor  
v nadaljevanju: izvajalec) 
 
sta sklenila  

 
GRADBENO POGODBO št. ___________________________ 

 
za naslednji   
 
1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je  naročnik  izvedel postopek oddaje javnega naročila na 
osnovi 25. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 12/2013- UPB5,  ZJN-2) za 
rekonstrukcijo ceste Virštanj - Loka pri Žusmu,  z objavo javnega razpisa po odprtem 
postopku na Portalu javnih naročil z dne 04. 11. 2013, št. JN13989/2013.  Izvajalec je bil 
izbran kot najugodnejši ponudnik na osnovi meril iz razpisne dokumentacije. 
 
Operacija se izvaja na območju dveh medsebojno povezanih občin, Občine Podčetrtek 
in Občine Šentjur in sicer skladno z dokumentom Dogovor o medsebojnih 
obveznostih in pravicah pri izvedbi operacije »Rekonstrukcija ceste Virštanj – Loka pri 
Žusmu«, z dne 30. 01. 2013. 
 
 
2. OSNOVNE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

a. Izvajalec se zavezuje za investitorja zgraditi objekt iz točke 1 te pogodbe, ob 
tem pa vsa potrebna dela izvršiti s skrbnostjo dobrega strokovnjaka po pravilih 
gradbene stroke. 

b. Naročnik bo ob uvedbi v delo predložil izvajalcu dovoljenje za graditev s 
soglasji  oz. lokacijsko informacijo in tehnično dokumentacijo. 

c. Sestavni del te pogodbe je predračun  izvajalca št. ___________ z dne 
______________,  s specifikacijo in    končno ponudbeno ceno,   ki zajema 
vsa dela potrebna za izvedbo razpisanih del. 



d. Pri uvedbi v delo mora izvajalec predložiti investitorju: detajlni terminski plan. 
V 3 dneh po uvedbi v delo je izvajalec dolžan opozoriti investitorja na 
nejasnosti in pomanjkljivosti v tehnični dokumentaciji, sicer se šteje, da je 
dokumentacija zadostna za kvalitetno izvedbo vseh del. 

e. Pred pričetkom del mora izvajalec predpisano označiti gradbišče z gradbiščno 
tablo, prometnimi oznakami, ter po končani izgradnji postaviti razlagalno tablo. 

f.  Izvajalec mora pred pričetkom del dostaviti dokazilo, da ima svojo dejavnost 
zavarovano pri ustrezni zavarovalnici in za zakonsko zahtevano višino. 

g. Izvajalec mora gradbišče zavarovati pri zavarovalnici za riziko odgovornosti 
proti tretjim osebam. 

h. od dneva uvedbe v delo vodil gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju 
del, ter zagotovil ustrezno revizijsko sled, hrambo ter naročniku kadarkoli 
omogočil vpogled v dokumentacijo ter jo po dokončanju del tudi predal 
naročniku, 

i. po končanih gradbenih delih  z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je 
ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče, 

j.  Upoštevati Navodila  organa upravljanja za informiranje in obveščanje 
javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 
2013 in priročnik Celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih 
skladov EU v programskem obdobju 2007 - 2013. 

k. Hraniti celotno dokumentacijo, vezano na pogodbo ter omogočiti vpogled 
vanjo in jo na zahtevo naročnika posredovati, spoštovati določila upravnega 
poslovanja ter za dokumentacijo zagotoviti revizijsko sled. Dokumentacijo 
mora izvajalec hraniti najmanj deset (10) let po datumu uspešnega prevzema 
del. 

 
Izvajalec potrjuje in jamči, da je seznanjen z dejstvom, da je investicija sofinancirana s strani 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter se strinja, da se pri izvajanju investicije 
upoštevajo predpisi, ki veljajo za črpanje sredstev iz evropskih strukturnih skladov. 
 
3. ROKI IZVEDBE DEL 
 

a. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel do 31. avgusta 2014. 
b. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v 

posel. Tega dne začne izvajalec voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo. 
c.  Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo: 

- iz razlogov iz 42. čl. posebnih gradbenih uzanc. 
Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, 
mora izvajalec opozoriti pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. 
Pogodbeni stranki iz razlogov za podaljšanje rokov izrecno in soglasno izključujeta 
vremenske nevšečnosti običajne za predvideno izvedbeno razdobje v kraju gradnje. 
 
 
4. MATERIAL IN DELOVNA SILA 
 
Izvajalec izjavlja, da je seznanjen z obsegom del,  projektom in popisom del in s to 
dokumentacijo soglaša, ter jo je upošteval v svoji ponudbi. 
V enotnih cenah ponudbe izvajalca so vkalkulirani vsi stroški za pripravljalna in izvedbena 
dela, za vsa pomožna dela in energijo za izvršitev del, stroški za preiskave in ateste, stroški 
zavarovanja del, stroški za varstvo pri delu, tako da so te cene dokončne. 
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del dostaviti naročniku in investitorju ateste za vse 
vgrajene materiale in izdelke, za katere je to potrebno po veljavnih predpisih in razpisnih 
pogojih investitorja.  



Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec lahko 
zamenja podizvajalce, s katerimi je kandidiral na javnem razpisu, samo ob pismenem 
soglasju naročnika.  
 
Pri izvedbi razpisanih del bo sodeloval naslednji podizvajalec: 

- ___________________________________ 
Matična številka: ______________________ , 
Davčna številka: ____________________ , 
TRR: _____________________________ , 
Predmet del: _______________________ , 
Kraj in rok izvedbe: ___________________ , 
Količina del: v vrednosti _________________ EUR (z DDV), kar znaša 
_____________ % od celotne ponudbe. 
 

 
5. CENA DEL 
 
Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe,  po predračunu izvajalca  št. 
__________________ z dne  ________________ znaša: 
 

       EUR 
Popust  -   %            EUR 
SKUPAJ          EUR 
% DDV            EUR 
    
SKUPAJ z DDV                  EUR  
   
z besedo  _____________________________________       __100  EUR):   
 
Ponudbene cene po enoti mere so fiksne in nespremenljive do konca gradnje. 
 
Naročnik ima sredstva zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013 
pod proračunsko postavko  130053 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2013 - 2016. 

 
Projekt se delno financira iz Evropske unije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj 
v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 
2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj 
obmejnih območij s Hrvaško«. 
 
Sredstva sofinanciranja so zagotovljena na postavkah namenskih sredstev EU za kohezijsko 
politiko (85 %) in na postavkah slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike (15 
%),  sicer: 

- PP 761810 Razvoj regij – prometna infrastruktura -07-13  EU in 
- PP 762510 Razvoj regij – prometna infrastruktura -07-13 – slovenska udeležba 

 
Številka projekta v  NRP državnega proračuna je 2130-13-9007.  
 
Izvajalec predloži  v 15 dneh po podpisu pogodbe za dobro izvedbo pogodbenih 
obveznosti  garancijo v višini 10 % pogodbene vrednosti vključno z DDV, sicer se šteje, 
da pogodba ni začela  veljati. Garancija mora biti veljavna vsaj še 10 dni po preteku roka za 
dokončno izvedbo posla iz  3.  točke te pogodbe.  
 
 
6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL 
 



Izvajalec bo izvedena dela obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po dejansko 
izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračumskih izmer. Obračunavanje del bo izvajalec 
opravil z izstavitvijo začasnih in končne situacije. 
Naročnik je dolžan v nadaljnjih 8 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in 
nesporni del situacije plačati v 30 dneh. Sporni del situacije pa mora pisno prerekati znotraj 
plačilnega roka, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena. Izstavljeno začasno mesečno 
situacijo bosta pregledala skrbnik pogodbe naročnika in izvajalec strokovnega nadzora ter jo 
potrdila s svojim podpisom.  
 
Pogodbene cene so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. Za vsa morebitna dodatna 
ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili dodatek oz. aneks k tej 
pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, velja cena in kvaliteta kot za dela navedena v 1. točki 
te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu podal eventualni popust, velja ta popust tudi za vsa 
morebitna dodatna ali nepredvidena dela.  
 
 
7. PLAČILA 
 
Naročnik bo potrjene situacije s strani skrbnika in nadzornika plačeval v brezobrestnem roku 
30 dni oziroma v skladu z 25. členom Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012, 46/2013, 61/2013 in 82/2013).  
                                                                                             
 V primeru, da investitor situacije ne plača v brezobrestnem roku je izvajalec upravičen, za 
čas do plačila situacije, zaračunati zamudne obresti. 
 
 
(V primeru, da ponudnik namerava javno naročilo izvesti s podizvajalci) 
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjene situacije, kateri priloži račune oz. 
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil, neposredno plačuje podizvajalcem. 
Izvajalec k tej pogodbi prilaga soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 
izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 
Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če ponudnik 
sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, 
le-temu v 5 dneh po spremembi predložiti: 

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

 
 
8. SPREMEMBA CENE DEL 
 

a. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na 
spremembo pogodbenih del v skladu s 34. čl. posebnih gradbenih uzanc. 

b.  Izvajalec je dolžan za vsa nepredvidena in dodatna dela brez predhodnega 
poziva investitorja le temu dostaviti predračun teh del. Enako je dolžan 
investitorja opozoriti pisno na vsa dela, ki presegajo za več kot 10 % 
projektantske predizmere. 

c. S stani investitorja nepotrjene tehnologije del, ki bi imele za posledico večje 
količine izvedenih del ali odškodnine tretjim osebam niso predmet stroškov 
investitorja. 

 
 
9. POGODBENA KAZEN 
 



Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih in 
sporazumno podaljšanih rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati 
plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od vrednosti del po končnem obračunu. 
 
V primeru dogovorjenega  podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti 
ustrezno podaljšano veljavnost bančne garancije za dobro izvedbo del. 
 
10. ŠKODA 
 
Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost 
pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene 
kazni. V primeru, da ima naročnik zaradi zamude izvajalca stroške in škodo, ki presega 
pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške 
in povrniti škodo zaradi zamude v višini, ki jo bo naročnik obračunal po prevzemu del. Za 
poplačilo nastalih stroškov mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in 
škode v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika. 
 
11. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 
 

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

Za dan zaključka se šteje dan, ko je uspešno opravljen prevzem pogodbenih del – 
brez pripomb in zadržkov.. 
Na dan vpisa v gradbeni dnevnik, da so dela končana mora izvajalec predložiti 
investitorju vso dokumentacijo, ki jo je potrebno predložiti za prevzem objekta.  
 

b. O dokončanju 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 datuma 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. 
 

c. Če se naročnik v roku iz prvega odstavka te točke ne odzove pozivu izvajalca 
naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. 

      Z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z      
      Izročitvijo in prevzemom del. 
d. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora 

izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa 
tega ne stori, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na 
izvajalčev račun. 

e. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta 
z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnemu roku, 
vendar ne pozneje kot v 15 dneh od dneva uspešne predaje in sprejema del.  

f. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne 
sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena 
stranka v njegovi odsotnosti. 

 
 
12. RAZDRTJE POGODBE 



 
a. Naročnik sme razdreti pogodbo: 

- če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem 
roku, z deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje, 

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 20 dni, 
- če ga nadzorni organ 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 naročniku prepusti 

izvedbo vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem. 
 

b.        Izvajalec sme razdreti pogodbo 
- če mu naročnik, tudi po naknadno postavljenem roku, ne posreduje navodil v zvezi z 

njegovimi vprašanji,pa so  te bistvena za izvedbo del, 
- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more 

nadaljevati. 
 
Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi 
katerih pogodbo razdirata. 
 
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. 
 
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 7 dni po razdrtju pogodbe. 
 
13. GARANCIJA 
 
Izvajalec daje garancijo  za kakovost izvedenih  del  2 leti,  v skladu z Obligacijskim 
zakonikom.   
Garancijski rok začne teči z dnem uspešnega prevzema izvršenih del. 
 
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake 
se vpišejo v zapisnik o prevzemu in se sporazumno določi rok za njihovo odpravo.  
 
Izvajalec  se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi 
odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po 
načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh 
stroškov bo izvajalec ob prevzemu del izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak 
v garancijski dobi, ki se bo glasila na 10 % vrednosti pogodbenih del. 
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom 
tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi. 
 
 
14. VARSTVO PRI DELU 
 
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. 
 
 
15. PREDSTAVNIKI PO POGODBI 
 



Pooblaščeni zastopnik naročnika po tej pogodbi je ____________________________ . 
Vsa pisna komunikacija v zvezi z investicijo na strani naročnika poteka preko pooblaščenega 
zastopnika naročnika, ne glede na občino oziroma območje izvajanja del. 
 
Za razreševanje odprtih vprašanj na terenu, kot npr. sodelovanje z lastniki sosednjih parcel, 
sta glede na občino, oz. glede na območje izvajanja del, pooblaščena: 
 

- za Občino Podčetrtek: _____________________ , 
- za Občino Šentjur:       _____________________ . 

 
Naročnik je izbral pooblaščenega izvajalca za strokovni nadzor _____________________ , 
odgovorni nadzornik je _______________________________ . 
 
Pooblaščeni zastopnik izvajalca po tej pogodbi je ________________________________ . 
 
Odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča  je: _____________________________ . 
Izvajalec zagotavlja stalno prisotnost glavnega delovodje na gradbišču v času izvajanja del. 
 
Izvajalec se zavezuje, da odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča izpolnjuje vse 
zakonsko določene pogoje za opravljanje tovrstnih nalog in da prevzema kazensko in 
materialno odgovornost za vse posledice, v kolikor bi se ob izvajanju pogodbe izkazalo, da 
oseba ne izpolnjuje vseh pogojev. 
 
 
Izvajalec lahko med izvajanjem pogodbenih del nadomesti odgovornega vodjo del in 
odgovornega vodjo gradbišča izključno z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse zakonsko 
določene pogoje za opravljanje tovrstnih nalog, ob obveznem predhodnem soglasju 
naročnika. 
 
  
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je:  _______________________________ 
 
16. 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. 
 
 
17. KONČNA DOLOČILA 
 
 
Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo 
reševanje pristojno sodišče glede na sedež naročnika. 
 
Določila ter pogodbe se presojajo z uporabo posebnih gradbenih uzanc.  
 



Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko  izvajalec izroči 
naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od pogodbenih 
strank po 2 (dva) izvoda. 
 
 
V  __________, dne  ___________                      V Podčetrtku, dne ___________ 
 
 
Izvajalec:                      Investitor                                                      
            Občina Podčetrtek 
                      Župan: Peter Misja 
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