
      
 

 
OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
Tel.:++386 (0)3 818 27 80 
Fax.:++386 (0)3 818 27 90 
http://www.podcetrtek.si 

e-mail:tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 
 
Številka: 430-0004/2013/2 
Datum: 22. 04. 2013 

 
 

 

 
RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 
PO POSTOPKU ZBIRANJA PONUDB PO PREDHODNI OBJAVI 

 
 
 

PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 
 

 
»REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V OBČINI PODČETRTEK« 
 
 
 
 

                                                          Župan: 
                                                            Peter Misja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
Tel.:++386 (0)3 818 27 80 
Fax.:++386 (0)3 818 27 90 
http://www.podcetrtek.si 

e-mail:tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 
 
Številka: 430-0004/2013/2 
Datum: 22. 04. 2013 

 
 
 

VSEBINA 
 

V skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju  
 

 (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010,  18/2011, 
90/2012) 

 
 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 
2. NAVODILA PONUDNIKOM Z RAZPISNIMI POGOJI ZA IZDELAVO PONUDBE 

IN OBRAZEC IZJAVE, DA PONUDNIK SPREJEMA POGOJE RAZPISA 
 
3. PONUDBA – OBRAZEC 

 
4. DRUGI OBRAZCI, DOLOČENI Z NAVODILOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 
5. NAVEDBA VRSTE FINANČNIH ZAVAROVANJ 

 
6. VZOREC POGODBE 

 
7. POPIS DEL S PREDRAČUNOM  

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
Tel.:++386 (0)3 818 27 80 
Fax.:++386 (0)3 818 27 90 
http://www.podcetrtek.si 

e-mail:tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 
Številka: 430-0004/2013/2 
Datum: 22. 04. 2013 

 
 

POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

v  skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju  
 

(Uradni list Republike Slovenije, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011, 
90/2012) 

 
PREDMET JAVNEGA RAZPISA: 

 
 

REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V OBČINI PODČETRTEK 
 

 
Na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013,  je bil objavljen 
javni razpis po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z a) točko prvega 
odstavka 30. člena ZJN-2. 

  
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 
ponudbe. 
 
Kontaktna oseba s strani naročnika je Magda Jurjec, ki je dosegljiva po telefonu 03/81 
82 785; GSM 041/399 516, magda.jurjec@podcetrtek.si. 
 
Ponudbe je treba oddati najkasneje do 15. 05. 2013, do 12.00 ure. 
 
Javno odpiranje ponudb bo dne 15. 05. 2013 ob 13.00 uri v sejni sobi Občine 
Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek. 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da izvede obseg del glede na razpoložljiva finančna 
sredstva. 

 
 
 

 Župan 
 Peter Misja 
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
 

 
1. člen 

 
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/06, 
16/08 19/10, 18/11, 90/2012) je naročnik objavil na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 
2013, pod št. JN4547/2013, javno naročilo po postopku zbiranja ponudb po predhodni 
objavi za 
 
REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V OBČINI PODČETRTEK 
 
Občina Podčetrtek ima sredstva za izvedbo javnega naročila  zagotovljena v Odloku o 
proračunu Občine  Podčetrtek za leto 2013 pod proračunsko postavko 13004 in v Načrtu 
razvojnih programov za obdobje  2013 - 2016. 
 
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. Ponudnik se lahko poteguje le za naročilo celotnih razpisanih del. 

 

2. člen 
 
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. 
 

3. člen 
 
Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno predložiti dokazila ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki 
ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štele kot 
neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize ocenjevanja. 
 
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po 
vrstnem redu, kot sledi. Če ponudba ne bo zložena po vrstnem redu, se izloči kot 
neprimerna. 



 
1. Povabilo k oddaji ponudbe 
 
2. Navodila ponudnika z razpisnimi pogoji za izdelavo ponudbe in podpisan 
obrazec izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisa (OBR-1) 
 
3. Ponudba – obrazec (OBR-2); ponudbeni predračun – obrazec (OBR-2/1) 
4. Drugi obrazci 
 

a. Da ponudnik dovoljuje naročniku, da lahko v namen javnega razpisa pridobi 
osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti 
ali nosilcev javnega pooblastila. 

 
Dokazilo: izjava ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-3).  

 
b. Da so podatki v ponudbi resnični in nezavajajoči. 

 
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-4).  

 
Osnovna sposobnost ponudnika  

 
c. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil 

pravnomočno obsojen 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. 
 

 
d. 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, 

 
 
e. 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. 

f. 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, 

g. 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. 

 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje od  točke  
e do g izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za 
podizvajalca se po zakonu 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. 

 
 

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

 
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev: (OBR-5) 
 

i. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik 
ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva 
naročnika, le temu posredoval podatke o: 

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, 
delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o 
lastniških deležih navedenih oseb; 



- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, 
ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane 
družbe. 

 
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov (OBR-5/1) 

 

Poklicna sposobnost ponudnika 

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

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

 
Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev  (OBR-5) 

     
  Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 
 

l. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni imel 
blokiranega transakcijskega računa. 

 
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz katerega izhaja, 
da ni  imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima ponudnik odprtih več 
računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov (OBR-6). 

 
m. Da nudi plačilni rok v skladu z  Zakonom o izvrševanju proračuna Republike 

Slovenije za leti 2013 in 2014 (Uradni list RS, št. 104/2012) 
 

Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih (OBR-7).  
 

     Tehnične in kadrovske  sposobnosti  

n. Da je ponudnik v zadnjih (5) petih letih pred oddajo ponudbe izvedel vsaj dva 
primerljiva objekta kot je predmet razpisa v vrednosti vsak najmanj 100.000,00 
EUR brez vključenega DDV 

           Dokazilo: izjava ponudnika in potrdila naročnikov (OBR-8, OBR-8a) 

 

o. Da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del. 

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR –9) 

 

p.  Da ponudnik zagotavlja v okviru ponudbe najmanj 2 leti garancije za izvršena 
dela od sprejema in izročitve objekta. 

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 10) 

 

q.  Ponudnik mora navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega 
naročila in da v celoti prevzema popolno odgovornost za njihovo kvaliteto 
proizvodov in dokaže izpolnjevanje obveznosti do podizvajalcev. 

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 11) 

 



r. Ponudnik je sposoben izvesti dela iz ponudbe najkasneje do: 30. 09. 2013 

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 12) 

 

s. Ponudnik bo dela opravil v skladu s popisom del materiala in v kvaliteti, ki jo 
zahteva naročnik, s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika. 

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 13) 

 

t. Ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz varstva pri delu. 

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 14) 

 

 

5. Navedba vrste finančnih zavarovanj 

 
u. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 
 

Garancija  za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR.  
 
Naročnik bo  garancijo vnovčil v naslednjih primerih: 

 če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, 

navedene v ponudbi 

 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  

- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije ali kavcijsko 

zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo 

posla v skladu z določbami navodil ponudnikom. 
 
Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po 
preteku roka za pritožbo po izdaji »Obvestila o izbiri najugodnejšega ponudnika«. 
Izbranemu ponudniku bo vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe 
in ob predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del.  
 
Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del 
ponudbene dokumentacije. Če ponudnik ne predloži garancije za resnost 
ponudbe, šteje njegova ponudba kot neprimerna in se obvezno zavrne. 
 
Pooblastilo mora biti sestavljeno na podlagi navedenega vzorca v razpisni 
dokumentaciji - (OBR-15). Ponudnikovo predloženo pooblastilo ne sme bistveno 
odstopati od vzorca in ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših 
rokov, nižjega zneska zavarovanja. (OBR-15). 

 
v. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 

 
Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov za 
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z 
vključenim DDV, najkasneje v desetih (10) dneh od podpisa pogodbe s strani 
naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da postane veljavna šele s 
predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.  
 



Bančna garancija bo vnovčena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne 
bo izpolnil pogodbenih obveznosti do 30. 09. 2013. Garancija mora biti veljavna 
vsaj še 7 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla (najmanj do 07. 10. 
2013). V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec 
dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim 
datumom veljavnosti.  

 
w. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 
 

Bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku mora izbrani ponudnik 
izročiti naročniku ob podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika, sicer se 
šteje, da predaja stvari ni opravljena. Garancijski znesek znaša 10% pogodbene 
vrednosti z vključenim DDV. Rok trajanja garancije je za en dan daljši kot je 
garancijski rok, to je, dve (2) leti od datuma primopredaje (OBR-16).  
 
 
Ponudniki v ponudbi predložijo original izjavo banke/zavarovalnice  za odpravo 
napak v garancijskem roku. Veljavnost izjave (brez pripisa na sami izjavi) mora 
biti najmanj 5 mesece od dneva, ki je določen za predložitev ponudb. 

 
 

x. Predračun s popisom del 

Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo 
izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila. 
 
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi 
in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila  so lahko v  
kopijah, vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala. 
 
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročil zahteva od ponudnika, katerega ponudba je 
najugodnejša, da dokaže svojo usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila 
o izpolnjevanju pogojev, ki jih je navedel v izjavah.  
 

4. člen 
 

Ponudniki lahko v pisni obliki pravočasno zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo 
ponudbe. Naročnik bo v najkrajšem času, najkasneje pa v 4-ih dneh pred rokom za 
oddajo ponudb,  odgovore objavil na portalu, kjer je objavljen razpis, vključno s vprašanji, 
vendar brez navedbe njihovega izvora. 
 
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu pisno na naslov naročnika ali na 
elektronski naslov kontaktne osebe oziroma telefaks, ali na portal, kjer je objavljen razpis 
skladno s prej navedenim, pravočasno in ob tem upoštevati še čas, ki ga naročnik 
potrebuje za posredovanje pojasnila.  
 
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo 
ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z določili ZJN-2. Naročnik bo 
spremembe  objavil na internetnem naslovu naročnika www.podcetrtek.si, kjer je 
objavljena osnovna dokumentacija. Rok za oddajo ponudb bo naročnik po potrebi 
ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika vežejo na 
nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 
 
Skrajni rok, do katerega ponudnik lahko še zahteva dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 
dokumentacijo, je 5 dni pred rokom za oddajo ponudbe. 
 

http://www.podcetrtek.si/


Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o odpiranju 
ponudb, vsa obvestila, zahteve za dopolnitev formalno nepopolnih ponudb ter druge 
informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, 
navedenega v ponudbi. 
 

5. člen 
 
Ponudnik mora podpisano in pravilno opremljeno ponudbo z vso ponudbeno 
dokumentacijo  oddati v zapečateni kuverti, ki mora biti označena z  naslovom 
pošiljatelja in obvezno oznako 
 
 
« PONUDBA – NE ODPIRAJ 

»Rekonstrukcija LC«, Portal javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. 

JN4547/2013« 
oddati na  Občino Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek do dne   15. 05. 2013 
do 12.00 ure. 
 
Ponudbe poslane po pošti, na naslov  Občina Podčetrtek, Trška cesta 59, 3254 
Podčetrtek, morajo biti poslane priporočeno. Vse ponudbe morajo prispeti v tajništvo 
občine do 15. 05. 2013, do 12.00 ure. 
 
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo prispele do roka, navedenem v javnem razpisu 
in bodo pravilno označene. 
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija izločila kot nepopolne. 
 
Priporočljiva je uporaba etikete za naslavljanje ponudbe, ki je priložena temu 
navodilu. 
 

6. člen 
 

Odpiranje ponudb bo 15. 05. 2013 ob 13. uri v sejni sobi Občine Podčetrtek, Trška 
cesta 59, 3254 Podčetrtek – I. nadstropje. 
 
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisna 
pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb. 
Prepozno vložene in nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila kot nepopolne 
in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 
Odpiranje ponudb bo komisijsko. O postopku bo voden zapisnik, ki ga podpišejo 
pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Po en izvod zapisnika prejmejo pooblaščeni 
predstavniki ponudnikov takoj po odpiranju. Ostali ponudniki, ki na odpiranju niso 
prisotni, pa ga prejmejo po pošti. 
 
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz celotnega razpisa. V kolikor niso v popisu 
del izpolnjene vse postavke, naročnik smatra, da so dela iz neizpolnjenih postavk 
upoštevana v ostalih postavkah. 
Spremembe posameznega opisa ali dopisi k posameznemu opisu v popisih del niso 
dopustni. 
 
Vsak ponudnik lahko predloži samo eno ponudbo za celotno javno naročilo. Ponudnik, ki 
predloži več kot eno ponudbo za javno naročilo, bo izločen iz postopka. Alternativne in 
variantne ponudbe niso dovoljene.  
 

7. člen 
 

Vse cene se navedejo v EUR. Posamezne cene se morajo prikazati brez DDV.  Končna 
cena mora vsebovati vse stroške (tudi DDV,...), popuste in rabate. 



Cene so fiksne do konca izvedbe. 
 

8. člen 
 

Naročnik bo ocenjeval ponudbe po spodaj  opisanih merilih. Maksimalno število točk, ki 
jih lahko prejme ponudnik je 100.  
                          

1. ponudbena cena  100 %                  100 točk 
 
Ponudba z najvišjim seštevkom točk  glede na dan kriterij,  bo izbrana kot najugodnejša 
ponudba. Vrednotijo se le ponudbe, katerih ponudbena dokumentacije je popolna.  
 
Ponudbena cena: (C) 
 
Možno število točk  je 100. 
Najugodnejša ponudba prejme najvišje število točk. Ostali ponudniki prejmejo  oceno po 
naslednji formuli: 
 
                           najnižja cena 
CENA (C)  =   ( ---------------------- ) x  100 
                          ponujena cena 
 
Najugodnejša je ponudba,  ki  ima najvišje število točk. 
 

9. člen 
 
Ponudba mora veljati 60 dni od dneva odpiranja ponudb. 
 

10. člen 
 
Ponudnik mora  priložiti vzorec pogodbe in ga parafirati. 
 
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v roku 10 dni po 
pravnomočnosti obvestila o izbiri. 
 
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. 
 
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. 
 

11. člen 
 



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

12. 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. 
 

13. člen 
 
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 
otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivale na 
nepristranskost revizijske komisije. 
 
 
 

14. 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. 

 
15. člen 

 
V skladu s 5. členom Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN, 
Uradni list RS, št. 43/2011), 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 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: 
- 1.500 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji 
ponudbe ali razpisno dokumentacijo v odprtem postopku,  
- en odstotek od vrednosti (z davkom na dodano vrednost) izbrane ponudbe za javno 
naročilo, vendar ne več kot 10.000 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev 
o oddaji naročila ali odstop od izvedbe javnega naročila. 

 
 

 
 Župan 
 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 LC 
JN4547/2013 z dne 19. 04. 2013 

 

OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59 

3254 PODČETRTEK št. zadeve:  
  

 skrbnik ponudb: Magda Jurjec 

 

NE ODPIRAJ - PONUDBA ! 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBR-1  

 
 
 
 

IZJAVA 
 
 
 
 
 
PONUDNIK_____________________________________________________________  
                   
________________________________________________________________ 
 
 
 
Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega 
naročila za: 
 

rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
Z njimi v celoti soglašamo in obenem potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za 
izdelavo ponudbe ter z njim soglašamo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:                                             Žig:                               Podpis ponudnika: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBR-2  
Ponudnik: ……………………………………  
                   …………………………………..                                           
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek 
                  Trška cesta 59 
                    3254 PODČETRTEK 

 

PONUDBA – OBRAZEC 
 
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04.2013,  
pod št. JN4547/2013, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo dokumentacijo 
v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 
 
1. Opis predmeta javnega naročila: 

 
Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
2. Vrednost javnega naročila: 
PONUDBENA VREDNOST:              ____________________EUR 
 
 
- ___% popust:                                   ____________________EUR 
 
                                          SKUPAJ: ____________________ EUR 
 

                                +20%  DDV: ___________________EUR  
             
                                   VSE SKUPAJ: ____________________EUR  z DDV 

Podatki o ponudniku:  

 

Firma oziroma ime: 

 

Zakoniti zastopnik: 

 

ID za DDV:  

 

Matična številka: 

 

Naslov: 

 

Številka telefona: 

 

Številka telefaksa: 

 

Elektronska pošta: 

 

Kontaktna oseba: 

 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: 

  Datum:                                          Žig:                                           Podpis ponudnika 
 
 



 

OBR-2/1  
Ponudnik: ……………………………………  
                   …………………………………..                                           
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek 
                  Trška cesta 59 
                    3254 PODČETRTEK 

 
 
 
 

PONUDBENI PREDRAČUN  št. ___________  

 
 
PREDMET JAVNEGA NAROČILA: 

Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek 
 
 
 

 
  
KONČNA PONUDBENA CENA _________________________EUR (z DDV) 
 
 
Zap. št. popis del                                                                             vrednost                        
 
1.  cesta Imenska Gorca    _________________________ EUR   
2. cesta Olimje      _________________________ EUR 
 
 
 
 SKUPAJ (1 + 2)   ___________________________ EUR 
  
            Popust    ___________________________ EUR 
 
            SKUPAJ                                            ___________________________ EUR                                           
 
___     DDV    20    %       __________________                                          ___ EUR 
         SKUPAJ (1 + 2) z  DDV                                                                               EUR     

 
 
 

Datum:  
                                                                                  Žig in podpis ponudnika 
 
 
 
 

                                                                                                                                 

OBR-3  

 



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

 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO 

ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 

 
 
Dovoljujemo naročniku OBČINI PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek, da 
lahko za namene javnega razpisa rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
objavljenega na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013, 
pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne 
skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje: 
 
Ime in priimek:  …………………………….. EMŠO …………………………………  
Stalno prebivališče ………………………………………………...., podpis ……………… 
 
Ime in priimek: ………………………………. EMŠO ………………………………..  
Stalno prebivališče …………………………………………........... , podpis………………… 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
Datum:………………                                                    Žig in podpis ponudnika 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                   

OBR-4  

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

 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 

IZJAVO O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH 

 
 
 
Izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi za  
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
resnični in nezavajajoči. 
 
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši 
podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči. 
 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, 

 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
Datum:………………………..                                          Žig in podpis ponudnika 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                                                                                                     

OBR-5 

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

 
 
Predmet javnega naročila:  
 

 
Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek, 

 
 

IZJAVA 
 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena navodil ponudnikov za izvedbo javnega 
naročila in sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije 

 
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.  

 
9. da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi 

države članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev 
ali trgovski register. 

 
 
Ustrezno izpolnite in obkrožite: 
 
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko 
…………………, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES, Izpostava  
…………………………, številka…………………………..  
     
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega  naročila smo na podlagi Zakona 
………………………………………………..pridobili ustrezno  dovoljenje, številka 
…………………………… , izdano datum ……………………… . 
  
Smo člani naslednje  organizacije:………………………………………………………. 
(vpisati le v primeru,  če mora biti gospodarski subjekt za opravljanje svoje dejavnosti 
član posebne organizacije, zbornice ali podobno). 
 
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je premet naročila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja 
in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register  oz. vpisa v Poslovni 
register Slovenije. 
(če ste izpolnili točko B, v tem primeru točke C ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 
obkrožite točko C) 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični. 
 
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma moramo 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. 

 
Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 
izpolnjevanja pogojev iz 1. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v 
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se 
morajo nanašati na pravne oz. fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za 
zastopanje, odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. 

 
 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04.2013,  pod št. JN4547/2013. 

 
 

Datum:………………                                                    Žig in podpis ponudnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                  OBR-5/1 

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

 
 
 
 
 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV 
 

 
S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot 
najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od 
prejema poziva naročnika, le temu posredovali podatke o: 
 
- naših 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 nami povezane družbe. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

 
Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek, 

 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:………………..                                                         Žig in podpis ponudnika 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                     OBR-6 

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

 
 
 
 
Kot ponudnik, prilagamo POTRDILO poslovne banke, ki vodi ponudnikov račun, iz 
katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa  v zadnjih šestih mesecih 
pred objavo javnega naročila (ne sme biti starejši od 30 dni). Če ima ponudnik odprtih 
več računov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima računov. 
 
 
To potrdilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:………………..                                                         Žig in podpis ponudnika 
 



                                                                       
 

OBR-7 

 
Ponudnik: …………………………….  
                   ……………………………                                                           
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek 
                  Trška cesta 59 
                  3254 PODČETRTEK 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 
 

 

I Z J A V O  O  PLAČILNIH POGOJIH 
 
 
Nudimo _____ dnevni plačilni rok za plačilo situacij, ki prične teči z naslednjim dnem od 
dneva uradnega prejema situacije pri naročniku. 

 
Seznanjeni smo, da je plačilni rok za naročnika skladno z Zakonom o izvrševanju 
proračunov RS za leto 2013 in 2014  (Uradni list RS, št. 104/2012) 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 lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:………………..                                                         Žig in podpis ponudnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                                                                                

OBR-8                                                  

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

 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 

                                                                  

IZJAVO 
 

 

o referencah,  o izvedbi  vsaj dveh primerljivih objektov kot je predmet razpisa v 
vrednosti  najmanj 100.000,00 EUR brez vključenega DDV, vsak 
 

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL  V LETIH:  2008, 2009, 2010, 2011  in 2012 

 

Zap. 
št. 

Pogodbeni partner Predmet pogodbe Leto 
realizacije 

Vrednost 
pogodbe 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum:……………………….                                            Žig in podpis ponudnika 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       



                                                OBR-8a                               

    

                                                     REFERENCE 
 
REFERENČNI OBJEKT št. ___      _______________________________________ 
             polni naslov iz projekta za izvedbo 
 
Investitor: ___________________________________________________________ 
           polni naslov in ime ter telefon kontaktne osebe  
 
Leto izgradnje:__________________________________ 
 
 
Vrednost del (brez DDV): ___________________________________________ 
 
 
Upravljavec objekta:  _____________________________________ 
 
 
 
Potrjujemo, da je na  podlagi našega naročila, spodaj 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 lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 

objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
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 

 
 
 
Opomba: Ta obrazec se lahko kopira v številu izvodov, kot jih ponudnik 
potrebuje. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

OBR-9 

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

 

IZJAVA O  KADRIH 

 
 
Izjavljamo, da razpolagamo s kadri,  ki so usposobljeni za izvedbo javnega naročila in da 
imamo zadostne kapacitete za izvedbo del.  
 
 
Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik zahteva od nas ustrezna dokazila pred oddajo 
javnega naročila in da bomo na njegovo zahtevo ta dokazila tudi predložili. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 

objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 

 

 
 
 
 
 
Datum………………                                                                Žig in podpis ponudnika 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                                

OBR-10                                                          

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

 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

I Z J A V O 
 
 
 
Izjavljamo, da nudimo v okviru naše ponudbe najmanj dve (2) leti garancije za izvršena 
dela od sprejema in izročitve objekta. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 

 
 
 
 
 
 
 
Datum: ………………..                                                     Žig in podpis ponudnika 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                            OBR-11                                                          
 
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. 

 
 

 

 
5. 

 
 

 

 
6. 

 
 

 

 
OPOMBA: 
V primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, morajo le-ti izpolniti obrazec 
11/a,11/b, 11/c. 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 

Datum: ………………..                                                Žig in podpis ponudnika 
 
 
 



 
 
 

                                                                                        OBR-11/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. JN4547/2013, z dne 19. 04. 2013  i z j a v l j a m o  , (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 
koristi za nezakonito posredovanje, dajanje daril za 
nezakonito posredovanje, hudodelsko združevanje. 
Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe 
pooblaščene za zastopanje 

DA NE 

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 

DA NE 



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, 
- 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: _____________ 
 
 



 

                                                                                            OBR-11/b                                                          
 
 
Podizvajalec: ……………………………. 
                        …………………………….                                                             
 
 
 
Naročnik: Občina Podčetrtek 
                  Trška cesta 59 
                    3254 PODČETRTEK 

 
 

 
 

IZJAVA PODIZVAJALCA  O IZVEDBI DEL 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 podizvajalca: _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                                                            OBR-11/c                                                          
 
 
Podizvajalec: ……………………………. 
                        …………………………….                                                             
 
 
 
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  JN4547/2013, z dne 19. 04. 2013, za dela   

Rekonstrukcija lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
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 podizvajalca _______________ 
         
 
 
V ______________ , dne ____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                                        OBR-12                                                          

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

 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 
 

 

I Z J A V O  O  ROKU DOKONČANJA DEL 
 
  
Izjavljamo, da smo sposobni izvesti  vsa razpisana dela najkasneje do: ___________ 
  
Prilagamo okvirni terminski plan izvedbe del.  
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
 
Priloga: okvirni terminski plan 
 
 
 
Datum: ………………..                                                     Žig in podpis ponudnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                                                                       

OBR-13                                                           

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

 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 
 

I Z J A V O 
 
 
 

 da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora 
s strani naročnika. 

 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne  19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 

 
 
 
Datum: ………………..                                              Žig in podpis ponudnika 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

OBR-14                                                           

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

 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 
 

I Z J A V O 
 
 

 da  upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri delu. 
 
 
 
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
 
 
 
Datum: ………………..                                                Žig in podpis ponudnika 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 



 
               

                                                                                                                                                 

OBR-15 
 

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE                                 
 
Naziv banke/zavarovalnice: _________________________ 

Kraj in datum: ________________________ 

Upravičenec: _________________________ 

Garancija št.: _________________________ 

 
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013  
pod št. JN4547/2013, za izvedbo gradnje rekonstrukcijo lokalnih cest v občini 
Podčetrtek za potrebe naročnika Občine Podčetrtek,  je ponudnik dolžan za resnost  
svoje  ponudbe na javnem razpisu,  priskrbeti upravičencu  garancijo v višini 5.000,00 
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 in mora vsebovati: 
originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in 
predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da  so zahtevek za unovčenje podpisale 

osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in 
original garancije 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) 
 



                                                                                                                                                                                                                                                              

OBR-16                                                                                                                                           
PONUDNIK 

________________________ 

________________________ 

________________________ 

 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA  ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN 
NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

 

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je 
seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za: 

 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
ki je bil objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013 

 

IZJAVLJAMO 

 

da bo naročnik garancije v naši ……………………………….dobil garancijo za odpravo 
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, v višini 10 % z vključenim DDV pogodbene 
vrednosti in jo bo predložil  naročniku ob primopredaji del. 

 
 
Datum:                                                         Žig in podpis banke/zavarovalnice: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                    

OBR-17                                                                                                                                           

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

 
 
 
Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

I Z J A V O 
 

V skladu s 35. in 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 
45/2010 in 26/2011) ponudnik oz. odgovorne osebe ponudnika 
______________________________________________________________________  
______________________________________________________________________  
 
izjavljamo, da  v subjektu, ki oddaja ponudbo na javno naročilo, funkcionar Občine 
Podčetrtek ali njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno ali 
preko drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, 
upravljanju oziroma kapitalu. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
 

Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
objavljen na portalu javnih naročil RS, dne 19. 04. 2013,  pod št. JN4547/2013. 
 
 
 
 
 
 
Datum: ………………..                                                Žig in podpis ponudnika 

 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
Tel.:++386 (0)3 818 27 80 
Fax.:++386 (0)3 818 27 90 
http://www.podcetrtek.si 

e-mail:tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 

 
NAROČNIK:    
                            OBČINA PODČETRTEK, Trška cesta 59, 3254 Podčetrtek 
 ki jo zastopa župan Peter Misja 
 (v nadaljevanju naročnik) 
 identifikacijska številka za DDV: SI 83117989 
 matična številka: 5883997 
 
in  
 
IZVAJALEC: ______________________________________________ 
 ki ga zastopa direktor ____________________________ 
 id.št. za DDV: SI ________________________________ 
 matična številka: ________________________________ 
      
 
skleneta 
 

GRADBENO POGODBO št. ________________________ 
 
 

I. UVODNE UGOTOVITVE 
 

1. člen 
 
Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da: 

- je bil v postopku oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb po 
predhodni objavi, objavljen na portalu javnih naročil, dne 19. 04. 2013  pod št. 
JN4547/2013, skladno z obvestilom o izbiri najugodnejšega ponudnika, št. 
___________________, z dne  _____________, izbran izvajalec na podlagi 
ponudbe, št. _____________ z dne  _____________, ki je sestavni del te 
pogodbe.  

 
 
II. PREDMET POGODBE 
 

2. člen 
 

Naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo  



 
Rekonstrukcijo lokalnih cest v občini Podčetrtek, 
 
po priloženem popisu del in ponudbi, ki sta sestavni del te pogodbe. 
 

1. Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev. 
ali 
2. poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi tudi naslednji podizvajalci: 

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, TRR, 
- vrsta del, ki jih bo izvedel, 
- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del. 

 
 
III. VREDNOST POGODBENIH DEL 

 
3. člen 
 

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je fiksna na enoto mere in znaša brez 
davka na dodano vrednost:  
  

_____________  EUR 
-  popust      %         _____________  EUR 
s popustom brez DDV         _____________  EUR       
20 % DDV           _____________ EUR 
SKUPAJ z DDV          _____________  EUR 
 
(z besedo: __________________________________________________ in  ___/100) 

 
 

Naročnik ima sredstva zagotovljena v Odloku o proračunu Občine Podčetrtek za leto 2013 pod 
proračunsko postavko  13004 in v Načrtu razvojnih programov za obdobje 2013 - 2016. 
 
Dela se bodo izvedla v obsegu, za katera bodo zagotovljena finančna sredstva v proračunu Občine 
Podčetrtek. 
  
 
IV. ZAVAROVANJE OBVEZNOSTI 
 

4. člen 
 
Izvajalec je dolžan zavarovati svoje pogodbeni obveznosti z naslednjimi finančnimi 
zavarovanji: 
 
 

- z bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% 
pogodbene vrednosti, ki jo mora izročiti naročniku najkasneje v 10 dneh od 
sklenitve pogodbe, sicer se šteje, da pogodba ni začela veljati. Garancija mora 
biti veljavna vsaj še 7 dni po preteku roka za dokončno izvedbo posla iz 5. člena 
te pogodbe, 

- z bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo mora izročiti 
naročniku ob predaji stvari, sicer se šteje, da predaja stvari ni opravljena. 
Garancijski znesek znaša 10 % vrednosti posla, za katerega se daje, rok trajanja 
garancije pa je za en dan daljši kot je garancijski rok, ki je določen v 14. členu te 
pogodbe. 

 
 
V. ROKI IZVAJANJA DEL 



 
5. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo 
in da bo pogodbena dela dokončal najkasneje ________________. 
 
 
 
VI. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
 

6. člen 
 
Naročnik se obvezuje: 

- izvajalca uvesti v delo v 3 dneh po začetku veljavnosti pogodbe, kot dan uvedbe 
v delo se šteje dan, ko naročnik izpolni svoje obveznosti iz te pogodbe, 

- interni komisijski pregled in prevzem del opraviti v 15 dneh po prejemu tehnične 
dokumentacije, ki jo izdela izvajalec po dokončnih delih,  

- potrdilo o prevzemu del izdati v 7 dneh po prejemu obvestila izvajalca o odpravi 
morebitnih pomanjkljivosti. 

 
7. člen 
 

Izvajalec se obvezuje: 
- pričeti z izvajanjem pogodbenih del na dan uvedbe v delo, 
- pred pričetkom del predpisano označiti gradbišče z gradbiščno tablo, prometnimi 

oznakami, 
- takoj po končanih delih pisno obvestiti naročnika, da so gradbena dela končana 

in je objekt pripravljen za pregled oz. prevzem, 
- takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti 

odpravljene. 
 

8. člen 
 

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del samo v primeru višje 
sile.  
Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z 
deli, kot je predvideno v pogodbi.  
V obeh primerih se sklene aneks k pogodbi, izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na 
naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo 
končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik.  
Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.  
 

9. člen 
 
Izvajalec se zavezuje:  

- za naročnika izvesti dela iz 2. člena te pogodbe s skrbnostjo dobrega 
strokovnjaka po pravilih gradbene stroke,  

- da bo obveščal naročnika in njegovega odgovornega predstavnika o vsaki 
spremembi del iz ponudbenega predračuna ter za spremembe pridobil 
predhodno soglasje naročnika,  

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo 
določa Zakon o graditvi objektov,  

- da bo po končanih delih izdelal in naročniku predal načrt izvedenih del in vso 
ostalo dokumentacijo tehničnega in finančnega značaja,  

- zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,  
- poskrbeti za obveščanje javnosti o cestni zapori ter zagotoviti ustrezno prometno 

signalizacijo, 



- vsa dela izvajati v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu s 
tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi 
običaji solidnega izvajalca ter v skladu s pogodbo,  

- vgrajevati materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi 
predpisi in standardi,  

- da bo za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o 
predpisani kvaliteti,  

- da bo po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki 
je ostal po izvajanju gradbenih del in počistil gradbišče,  

- da bo po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne 
funkcionalnosti obnovljen objekt, predal naročniku. 

  
 

10. člen 
 

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da:  
- bo ne glede na besedilo popisa in ponudbenega predračuna v ceni pogodbenih 

del, izraženi v skupnem znesku, izvedel vsa potrebna dela za izvršitev 
pogodbenih obveznosti,  

- bo upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih 
in pomožnih prostorov,  

- bo med izvajanjem pogodbenih del sam poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva 
pri delu,  

- bo omogočil naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki 
utemeljeni  zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom,  

- se strinja z uporabo Posebnih gradbenih uzanc, v kolikor ni s to pogodbo 
določeno drugače.  

 
VII. OBRAČUN IN PLAČILO IZVRŠENIH DEL  
 

11. člen 
 

Izvajalec bo izvršena pogodbena dela obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in 
končno situacijo, izdano na podlagi končnega obračuna del. Po odgovornem nadzorniku 
potrjeno situacijo je izvajalec dolžan predložiti naročniku najkasneje zadnji delovni dan 
za tekoči mesec.  
Naročnik je dolžan v 15 dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati in plačati 
nesporni del situacije 30. dan po prejemu, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega 
roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija v celoti potrjena.  
Končno situacijo se izvajalec zaveže izstaviti najpozneje v 5 dneh po prejemu potrdila o 
prevzemu del.  
Naročnik se obvezuje, da bo finančna sredstva za izvedbo potrebnih del iz te pogodbe, 
ki vključujejo tudi predpisan davek, poravnal glede na opravljeno delo, na podlagi 
pregledanih in s strani odgovornega predstavnika naročnika potrjenih situacij na 
transakcijski račun izvajalca št. ____________________, odprt pri ______________. 

 
(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. 
 
 
VIII. SPREMEMBA OBSEGA DEL  
 

10. člen 
 
V primeru nepredvidenih pogodbenih del, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni 
vedel in mogel vedeti, da jih bo potrebno izvršiti ali v primeru, da naročnik od izvajalca 
zahteva izvedbo del, ki s pogodbo niso predvidena in urejena, bosta pogodbeni stranki to 
uredili skladno s predpisi o javnem naročanju.  
 
 
IX. IZROČITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN  
 
 

11. člen 
 

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj 
pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v 
roku 10 dni po prejemu izvajalčevega obvestila.  
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 datum prevzema del, kakovost izvedenih del in 
pripombe naročnika v zvezi z njo,  

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti, 
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja 
tehnične narave, ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov.  

 
Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec 
določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa ta tega ne stori, sme 
naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.  
 
 
X. KVALITETA DEL  
 

14. člen 
 

Izvajalec jamči za kvaliteto izvedenih gradbenih del (garancijski rok) po tej pogodbi 2 
(dveh) let po uspešno opravljenem prevzemu.  
 
V času garancijskega roka je dolžan izvajalec na pisno zahtevo naročnika na svoje 
stroške odpraviti vse pomanjkljivosti in napake, hkrati je na pisno zahtevo naročnika 
dolžan odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, zapisniško ugotovljene ob pregledu 
objekta pred iztekom garancijskega roka, upoštevajoč normalno rabo objekta v tem roku.  
 
V primeru, da izvajalec ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak v dogovorjenem roku, 
ima naročnik pravico naročiti odpravo vseh pomanjkljivosti in napak pri drugem izvajalcu, 
za stroške teh del pa bremeniti izvajalca.  
 
 
 
 



15. člen 
 
Izvajalec mora na pisno zahtevo naročnika in po navodilih odgovornega nadzornika 
raziskati vzroke vseh pomanjkljivosti in napak. Stroški raziskav pomanjkljivosti oziroma 
napak bremenijo naročnika, razen v primeru, če je očitno, da je za ugotovljene 
pomanjkljivosti in napake odgovoren izvajalec sam.  
 
V primeru, da je ugotovljeno, da je za pomanjkljivosti in za napake odgovoren izvajalec 
na podlagi določil te pogodbe, izvajalca bremenijo vsi stroški raziskave vzrokov kot tudi 
stroški odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak.  
 
 
XI. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK  
 

16. člen 
 

Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je: ______________________. 
Nadzorni organ s pristojnosti po ZGO je: MILANA d. o. o., g. Milorad Labus, 
dipl.gradb.inž.. 
 
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je  ga. Magda Jurjec. 
 
 
XII. VARSTVO PRI DELU  

17. člen 
 

Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in 
druge predpise varstva pri delu.  
 
 
XIII. POGODBENA KAZEN  
 

18. člen 
 
V primeru, da pride izvajalec po svoji krivdi v zamudo pri roku izvajanja pogodbenih del 
oz. sporazumno podaljšanih rokih del glede na sprejeti terminski plan, ima naročnik 
pravico zaračunati pogodbeno kazen, ki znaša 2,5 ‰ od končne vrednosti pogodbenih 
del za vsak zamujeni dan, vendar največ do višine 5 % končne pogodbene vrednosti.  
 
Naročnik mora pravico do pogodbene kazni uveljavljati najkasneje v končnem obračunu 
del.  
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 pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v 
dogovorjenih rokih, je dolžan naročnika takoj obvestiti, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti 
razlogi prenehajo.  
 
 
XIV. KONČNE DOLOČBE  
 

19. člen  
 

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. 
 

20. člen 
 
O vseh spremembah pri izvajanju dela odloča naročnik.  
Spremembe pogodbenih določil lahko predlagata obe pogodbeni stranki pisno, uredita 
pa jih z dodatkom k tej pogodbi.  
Spremembe pogodbe ni mogoče predlagati po izteku roka za izvedbo del iz 5. člena te 
pogodbe.  
 

21. člen 
 

Pogodbeni stranki se sporazumeta, da bosta za ostala medsebojna razmerja, ki se 
nanašajo na to pogodbo, uporabljala posebne gradbene uzance (Ur. list SFRJ, št. 
18/77).  

22. člen  

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe rešujeta pogodbeni stranki 
sporazumno. V kolikor spor ne bo rešljiv sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka 
sproži spor pri pristojnem sodišču.  

23. člen 

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, v veljavo pa stopi, 
ko izvajalec naročniku izroči bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti 
iz 1. alineje 4. člena te pogodbe. 

24. člen 

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme 
naročnik  dva (2) in  izvajalec  dva (2) izvoda.  
 
 
Datum:       Datum: 
 
 
IZVAJALEC       NAROČNIK 
 
 
__________________     OBČINA PODČETRTEK 
Direktor        Župan Peter MISJA



 
 

 
OBČINA PODČETRTEK 

Trška cesta 59 
3254 Podčetrtek 
Tel.:++386 (0)3 818 27 80 
Fax.:++386 (0)3 818 27 90 
http://www.podcetrtek.si 

e-mail:tajnistvo.obcina@podcetrtek.si 
 

 
 

 
 

 
 

POPIS DEL 
 

SKUPNA REKAPITULACIJA 
 

 

 
  

REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST V OBČINI 
PODČETRTEK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


