DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
01 8900 100
tisje@ssz-slo.si

01 8900 110
www.dom-tisje.com

JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020
NAVODILA ZA PRIPRAVO PONUDBE in
dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila: številka: 4301-1/2020 ponovitev
delna prenova oddelek Vrtnice 2020
OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Podatki o naročniku
Naročnik:

DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji

Kontaktna oseba naročnika, e-naslov:

mojca.ocepek@ssz-slo.si

Datum oddaje ponudb:

10. 9. 2020 do 10. ure na e-JN

Javno odpiranje ponudb:

10. 9. 2020 ob 10:10 uri

Rok za postavitev vprašanj:

4. 9. 2020 do 12:00 ure

Rok za izvedbo in trajanje javnega
naročila:

Predviden rok izvedbe gradbenih del:
začetek del: najkasneje 1.10.2020
zaključek del: najkasneje do 31.12.2020

Predmet
Opis in predmet javnega naročila:

DELNA PRENOVA ODDELEK VRTNICE 2020

Objava na portalu javnih naročil (NMV)

JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020

Razdelitev na sklope:

Ne

Vrsta postopka in pravna podlaga:

47. člen ZJN-3 – naročilo male vrednosti

Variantne ponudbe:

Ne

Veljavnost ponudbe do:

90 koledarskih dni od roka za predložitev ponudbe oz.
do 31.12.2020

1.
VABILO K ODDAJI PONUDBE
Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po
postopku naročila male vrednosti v skladu s 40. členom ZJN-3.
Predmet javnega razpisa je: DELNA PRENOVA enote VRTNICE 2020 skladno s popisi del.
Izvedba investicije je predvidena v dveh delih:
- prenova glavne jedilnice ter oddelčne kuhinje z dnevnim prostorom in
- sobe z rekonstrukcijo vhodov in kopalnic.
Naročnik se bo z izbranim ponudnikom dogovoril o izvedbi posameznih delov glede na organizacijske
možnosti in glede na ukrepe v zvezi z epidemijo Covid-19 oz. drugo nepredvideno višjo silo. Predviden
rok za izvedbo investicije je 10 tednov:
• začetek del: 1.10.2020
• zaključek del z montažo opreme: 15.12.2020
Naročnik si pridržuje pravico, da pogodbo ne podpiše z nobenim ponudnikom ali da zmanjša obseg
pogodbenih del.
PZI projekti so dosegljivi na spletni strani Doma Tisje – pod zavihek Javna naročila.
Popisi del in tehnična specifikacija so sestavni del razpisne dokumentacije. V popisih je s strani
projektanta v določenih postavkah lahko navedeno ime blagovne znamke – naročnik zahteva blago
enakovredne kvalitete (v istem kvalitetnem rangu) in enakih tehničnih karakteristik.
Ponudnik mora predloži ponudbo, ki je izpolnjena za vse postavke iz popisa del in opreme. Ponudba ni
razdeljena na sklope.
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku. Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih
del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne bodo ponudili izvedbo vseh razpisanih del in montaže
opreme, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Ponudnik nosi vse stroške, povezano s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe. Z oddajo ponudbe se
ponudnik strinja z vsemi pogoji javnega naročila, ki izhajajo iz te razpisne dokumentacije.

2.

PRAVNE PODLAGE

Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov:
•
•
•
•
•

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18),
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D,
63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17, v nadaljevanju ZPVPJN),
Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 in 64/19),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17
in 13/18 – ZJF-H),
Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr.,
101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18),
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•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08,
99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in 81/16),
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr),
Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17),
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007-UPB1, 64/16- odl.US in 20/18-OROZ631),
Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/2011-UPB2),
Zakon o prekrških (Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo, 21/13, 111/13, 74/14 –
odl. US, 92/14 – odl. US in 32/16),
skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, varstva okolja
in državnih pomoči,
skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

MERILA ZA IZBOR

V predmetnem postopku bo upoštevano merilo najnižja ponujena cena v EUR brez DDV, po klavzuli
cena na enoto mere.
Ekonomsko najugodnejša ponudba:

DA

Merilo za izbiro:

Najnižja cena v EUR brez DDV

Gradnja po klavzuli:
4.

•
•
•
•
•

5.

Cena na enoto mere

PONUDBENA CENA
Mora biti izražena v evrih brez DDV.
Vsebovati mora vse stroške, popuste in rabate.
Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke iz popisa del.
Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh cen, bo izločena kot nedopustna.
V primeru, da ponudnik v ponudbenem predračunu zapiše »zajeto«, mora natančno določit, v
katerem delu.
FINANČNA ZAVAROVANJA

A. Resnost ponudbe
delna prenova oddelek Vrtnice
2020

Vrsta zavarovanja

Znesek

Veljavnost

1 X Bianco menica z
menično izjavo

10.000,00 EUR

30.11.2020

B. Dobra izvedba pogodbenih obveznosti
delna prenova oddelek Vrtnice
Finančno zavarovanje
2020
(bančna garancija ali
kavcijsko zavarovanje)
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10 % pogodbene
vrednosti z DDV

še 60 dni od
primopredajnega
zapisnika

C. Odprava pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi
Gradbeno obrtniška dela
Finančno zavarovanje
(bančna garancija ali
kavcijsko zavarovanje) za
3 leta + 3x bianco menice
s pooblastilom za
izpolnitev (menično
izjavo) za 4. in 5. leto
Oprema – pohištvo
3x bianco menice s
pooblastilom za izpolnitev
(menično izjavo) za 3 leta

5 % pogodbene
vrednosti –
gradbena dela z
DDV

5 % pogodbene
vrednosti –
oprema –
pohištvo z DDV

5 let od
primopredajnega
zapisnika

3 leta od
primopredajnega
zapisnika

A. Resnost ponudbe
Ponudnik predloži originalno podpisano MENICO s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako
»brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v skupni višini 10.000 EUR.
Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih:
• ponudnik je umaknil ponudbo po poteku roka za prejem ponudb ali nedopustno spremenil
ponudbo v času njene veljavnosti; ali
• izbrani ponudnik na poziv upravičenca ni podpisal pogodbe; ali
• izbrani ponudnik ni predložil zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
skladu s pogoji naročila.
Če gospodarski subjekt v prijavi navede daljši rok veljavnosti prijave in ponudb od zahtevanega, mora
le-ta biti pokrit s finančnih zavarovanjem. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe začne teči na dan
odpiranja ponudb .
Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v originalu, pooblastilo mora biti v originalu ter vsebinsko in
pomensko enako prilogi 6 - menična izjava s pooblastilom za izpolnitev, ki je sestavni del te razpisne
dokumentacije.
Ponudnik originalno podpisano menico predloži naročniku do roka za oddajo ponudb v ustrezno
opremljeni ovojnici z oznako javnega naročila, pošiljatelja in navedbo »ne-odpiraj« (priloga 1
Naslovnica). V primeru, da bo zraven menice predložena še kakšna koli druga dokumentacija, ta ne bo
štela kot del ponudbene dokumentacije. Ponudbeno dokumentacijo mora ponudnik oddat v sistemu
e-JN.
Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, lahko
naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več kot za 60 dni.
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanj morajo biti v pisni obliki.
B. Dobra izvedba pogodbenih obveznosti
Gospodarski subjekt (izbran ponudnik/izvajalec) bo moral kot jamstvo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti naročniku izročiti original finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje)
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v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo predložil najkasneje 15 (petnajst) dni po podpisu
pogodbe, če bo izbran kot izvajalec.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo moralo biti izdano brezpogojno ter
plačljivo na prvi poziv.
C. Odprava pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi
Gradbeno obrtniška dela
Gospodarski subjekt (izbran ponudnik/ izvajalec) bo moral ob končnem prevzemu pogodbenih del oz.
ob pridobitvi uporabnega dovoljenja, naročniku predložiti originalno finančno zavarovanje za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 3 (treh) let (bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje)
plačljivo na prvi poziv in sicer v višini 5 % od cene pogodbenih del – gradbena dela z DDV. Hkrati s
predložitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak bo moral izvajalec naročniku za nadaljnji dve
leti garancijske dobe (4. in 5. leto) predložiti tri (3) bianco menice s pooblastilom za izpolnitev v višini 5
% končne pogodbene vrednosti – gradbena dela z DDV.
Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano
brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.
Oprema - pohištvo
Gospodarski subjekt (izbran ponudnik/dobavitelj) bo moral predložiti 3x bianco menico z menično
izjavo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 3 (treh) let v višini 5 % končne pogodbene
vrednosti – oprema – pohištvo z DDV.
Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti izdano
brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv. Če naročnik unovči bianco menico, je izvajalec dolžan predložiti
novo.
6.

POJASNILA

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih naročil.
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3.
Pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se lahko zahteva izključno preko Portala
javnih naročil. Ponudniki lahko naročniku postavljajo vprašanja in z njim komunicirajo le pisno, preko
Portala javnih naročil. Informacije, ki jih posreduje naročnik preko Portala javnih naročil na ali preko se
skladno z 2. odstavkom 67. člena ZJN-3 štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo v zvezi z oddajo
javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta
dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji ali javni objavi.
Ponudnik mora po oddaji ponudbe spremljati portal e-JN, saj bo naročnik morebitna pojasnila,
dopolnitve pošiljal na elektronski naslov ponudnika, vnešen na portal e-JN. Po javnem odpiranju
ponudb bo kontaktna oseba naročnika zapisnik o javnem odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve za
dopolnitve ponudb ter druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi
ponudnika, navedenega v ponudbi. Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.
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Ogled lokacije je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika.
7.

PODATKI O PONUDNIKU

Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet
razpisa in jo prevzema v ponudbi.
Gospodarski subjekt pomeni katero koli fizično ali pravno osebo ali skupino teh oseb, vključno z vsakim
začasnim združenjem podjetij, ki na trgu ali v postopkih javnega naročanja ponuja izvedbo gradenj,
dobavo blaga ali izvedbo storitev in ki izpolnjuje pogoje za priznanje sposobnosti navedene v
nadaljevanju te razpisne dokumentacije.
Gospodarski subjekt predstavljajo tudi podizvajalci s katerimi nastopa gospodarski subjekt.
Gospodarski subjekt, ki nastopa s podizvajalci, mora v obrazcu ESPD navesti, da bo pri izvedbi naročila
sodeloval s podizvajalci. Gospodarski subjekt v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo
prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji prijavi.
Gospodarski subjekt predstavljajo tudi drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt
glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z tehnično in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih
delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt
uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali dela, za katere se zahtevajo te
zmogljivosti (v skladu z 1. odstavkom 81. člena ZJN-3).
8.

PREDLOŽITEV PONUDBE

8.1 Skupna ponudba
Ponudbo lahko predloži tudi skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba). Ne glede na
predložitev skupne ponudbe gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Skupna
ponudba mora biti pripravljena v skladu z navodili iz te razpisne dokumentacije.
V primeru skupne ponudbe bo naročnik od izbrane skupine zahteval predložitev ustreznega akta o
skupni izvedbi naročila, ki mora vsebovati vsaj:
- navedbo vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, matična
številka, davčna številka, številka transakcijskega računa),
- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini,
- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika,
- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v
skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema posamezni partner v skupini,
- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev v skupini,
- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini,
- rok veljavnosti pravnega akta.
Gospodarski subjekti v skupni ponudbi predložijo prijavno dokumentacijo:
▪ Posamično (vsak gospodarski subjekt)
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- Priloga 7 - ESPD
▪

Skupno (vsi gospodarski subjekti skupaj)
- Priloga 2 - Ponudba;
- Priloga 3 – Popis del;
- Priloga 4 – Izjave 1-4;
- Priloga 5 - Vzorec pogodbe;
- Priloga 6 - Menična izjava.

8.2 Podizvajalci
V primeru, da bo gospodarski subjekt v obrazcu ESPD in v prilogi 2 - Ponudba navedel, da bo pri izvedbi
naročila sodeloval s podizvajalci, bo moral:
▪ ob prijavi za sodelovanje priložiti izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom
ZJN-3;
▪ navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje
(gospodarske subjekte, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo).
▪ priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (od gospodarskega
subjekta, kateremu naročnik namerava oddati javno naročilo).
Glavni izvajalec bo moral med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih
namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru
vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in
dokumente iz druge, tretje in četrte alineje prejšnjega odstavka.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali
četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa
zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena
ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca
tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje
pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o
morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.
V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3,
zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno v skladu s tem
zakonom in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti
javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:
- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije
s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,
- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna
podizvajalčevo terjatev do ponudnika,
- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je
predhodno potrdil.
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Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od glavnega
izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje
svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali
storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.
Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda
predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.
8.3 Predložitev ponudbe
Ponudnik predloži ponudbo v sistem e-JN v elektronski obliki. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki
je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. V kolikor ponudnik ne odda
ponudbe v skladu z zahtevami naročnika, se takšna ponudba zavrne kot nedopustna.
Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v
informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je
naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN
spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.
Umik ponudbe v času po preteku roka za predložitev ponudbe, bo imel za posledico unovčenje
zavarovanja za resnost ponudbe.
Ponudniki morajo izjave in predračune predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih
pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Dokumenti so lahko predloženi v sistem
e-JN v kopijah, vendar morajo ustrezati vsebini originala.
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni obrazci in
zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti podpisana od osebe, ki ima pravico
zastopanja ponudnika.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov (ni dovoljeno spreminjati tehničnih
popisov naročnika), ki niso v skladu z razpisno dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak
ponudnika.
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo izpolnjeno dokumentacijo:
1. priloga 1 – ovojnice s katero ponudnik predloži menico z menično izjavo kot zavarovanje za
resnost ponudbe,
2. priloga 2 - Ponudba s ponudbenim predračunom,
3. priloga 3 – Popis del,
4. priloga 4 - Izjave 1-4,
5. priloga 5 - Parafiran vzorec pogodbe (s tem potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka),
6. priloga 6 - Menica 1x z menično izjavo,
7. priloga 7 - Izpolnjen in potrjen obrazec ESPD (za vse gospodarske subjekte v ponudbi).
Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/.
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Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »ponudba s
ponudbenim predračunom – priloga 2« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb,
obrazec »Popisi del – priloga 3« in ostale dokumente pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«.
V primeru razhajanj med podatki v ponudba s ponudbenim predračunom -priloga 2 naloženimi v
razdelek »Predračun« in drugimi dokumenti – naloženimi v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni
štejejo podatki v POPISA DEL - priloga 3, naloženim v razdelku »Drugi dokumenti«.
Izpolnjen in podpisan ESPD mora biti v ponudbi priložen za vse gospodarske subjekte, ki v kakršni koli
vlogi sodelujejo v ponudbi (ponudnik, sodelujoči ponudnik v primeru skupne ponudbe, gospodarski
subjekt, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik in podizvajalci).
Dokument, dodan v razdelek ESPD (v .xml obliki) se ob oddaji prijave tudi elektronsko podpiše.
Kandidatu (samostojnemu kandidatu oziroma vodilnemu kandidatu v skupini prijaviteljev) torej
obrazca ESPD ni potrebno predhodno podpisati oziroma elektronsko podpisati v aplikaciji za ESPD na
portalu javnih naročil. ESPD-ji ostalih partnerjev v skupini prijaviteljev oziroma podizvajalcev in/ali
drugih subjektov, na katere se kandidat sklicuje pa se ob oddaji prijave elektronsko ne podpišejo.
Slednje pomeni, da morajo partnerji v skupni prijavi in podizvajalci ESPD obrazec predložiti podpisan,
žigosan in skeniran.
Naročnik lahko pred izbiro zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev, navedenih v
predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe, tehnične liste in podobno).
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. Pri preverjanju sposobnosti ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih
evidenc, ki jih je pridobil oziroma jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila,
če izpis iz uradne evidence ni starejši od štirih mesecev.
Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je ponudnik
ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika
v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli korist z namenom, da bi tako
vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika.
Vsebina predloženih popisov (v ponudbi) mora biti skladna s popisi iz razpisne dokumentacije.
Izbrani ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati najkasneje v PETIH (5-ih)
koledarskih dneh. Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa
pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več
kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti parafiran vzorec pogodbe. S priloženim parafiranim vzorcem
pogodbe, potrjuje, da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. Če pride do statusne spremembe stranke
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predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako
velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

9. ODPIRANJE PONUDB
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN določenega dne ob
določeni uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/e-oddaja.

10. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje v skladu z
določbami ZJN-3 v členih do 75. do 80. in predložili ustrezna zahtevana dokazila.
V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni prijavi, s podizvajalci ali se sklicuje na druge
subjekte, katerih zmogljivosti uporabi glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z tehnično in strokovno
sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3), mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je to v razpisni
dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne prijave, vsak izmed
podizvajalcev, ki jih gospodarski subjekt v prijavi navede ter drugi subjekti, katerih zmogljivosti uporabi
gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter
tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji predložijo dokazila v skladu z 4. odstavkom
77. člena ZJN-3.
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja pogojev iz naslednjih točk:
A.
B.
C.
Č.

Razlogi za izključitev,
Poklicna sposobnost ponudnika,
Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika ter
Tehnična in kadrovska sposobnost ponudnika.

A. Razlogi za izključitev ponudnika
V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev in vsi v ponudbi nominirani podizvajalci, ter drugi
subjekti, katerih zmogljivosti uporabi gospodarski subjekt glede izpolnjevanja pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim
položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo (v skladu z 81. členom ZJN-3).

1.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil Izpolnjeni obrazce
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, kot jih določa prvi odstavek 75. ESPD
člena ZJN-3.
2.
Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov Izpolnjeni obrazce
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z ESPD
negativnimi referencami.
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3.
Ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne
obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ
v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje
se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka, če
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50
eurov ali več ali če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov
davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let
do dne oddaje ponudbe.
4.
Ponudnik zagotavlja, da v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo
ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge
države članice ali tretje države pri njem nista bili ugotovljeni najmanj dve kršitvi v
zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi
pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z
zaposlovanjem na črno. Ne glede na navedeno lahko ponudnik naročniku v skladu
z devetim odstavkom in ob upoštevanju desetega odstavka 75. člena ZJN-3
predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo
zanesljivost kljub obstoju tega izključitvenega razloga.
5.
Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil
gospodarski subjekt tudi v primeru, če se je pri gospodarskem subjektu pri prejšnji
pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z
naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju
ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega
naročila oziroma pogodbe ali uveljavil odškodnino ali so bile izvedene druge
primerljive sankcije.
6.
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja (kadar koli v postopku) izključil
gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega
naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja v enem od položajev
iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena. Naročnik pa lahko kadar koli v
postopku izključi tudi gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med
postopkom javnega naročanja ta subjekt glede na storjena ali neizvedena dejanja
v enem od položajev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3.
7.
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:

Izpolnjeni obrazce
ESPD

Izpolnjeni obrazce
ESPD

Izpolnjeni obrazce
ESPD

Izpolnjeni obrazce
ESPD

Izpolnjeni obrazce
ESPD

•

svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, Izjava – 4-1
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.
B. Poklicna sposobnost ponudnik
V primeru, da gospodarski subjekt nastopa v skupni ponudbi, s podizvajalci ali se sklicuje na druge subjekte, katerih
zmogljivosti uporabi glede izpolnjevanja pogojev (v skladu z 81. členom ZJN-3), morajo biti registrirani za dela, ki jih
prevzemajo v ponudbi.

1.
Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet Izpolnjeni obrazce
naročila in jo prevzema v ponudbi.
ESPD
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2.
Gospodarski subjekt mora biti vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih Izpolnjeni obrazce
registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. ESPD
Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa
Priloga XI Direktive 2014/24/EU.
Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene
organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo
predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarskih subjekt, ki bo vključen v izvedbo
javnega naročila.
C. Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika
1.
Ponudnik (v skupni ponudbi vsak partner) mora izpolnjevati naslednje
ekonomsko-finančne pogoje:
Da na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa,
v zadnjih 90 dneh pred rokom za oddajo ponudbe pa ni imel blokiranega
nobenega transakcijskega računa več kot 10 zaporednih delovnih dni.
2.
Ponudnik mora nuditi najmanj trideset (30) dnevni plačilni rok, ki prične
teči z dnem prejema pravilno izstavljene fakture.
Č. Tehnična in kadrovska sposobnost
1.
Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Ponudnik mora sam (brez podizvajalcev ali partnerjev v skupni ponudbi) izvesti
vsaj 70% vseh razpisanih del z lastno delovno silo. Odgovorni vodja del mora biti
redno zaposlen pri ponudniku, nosilcu posla.
Ponudnik (brez podizvajalcev ali partnerjev v skupni ponudbi) mora imeti vsaj 10
redno zaposlenih (naročnik bo kot dokazilo zahteval M-1/M-2 obrazce), ker
bodo morala biti dela izvedena v zelo kratkih rokih in v obdobjih, ko bo to
mogoče, ko dom ne bo »zaprt«, oz. v času manj strogih ukrepov za zmanjševanje
širjenja okužbe s corona virusom.
2.
Ponudnik zagotavlja, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih
reklamacij glede kakovosti storitev in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če
naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko
ponudnika izloči iz predmetnega postopka.
3.
Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe) sam že
uspešno izvajal najmanj eno (1) gradnjo – gradbeno obrtniška dela, ki so
predmet razpisa, v skupni višini najmanj150.000 EUR brez DDV.
Odgovorni vodja del je v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe) vodil
vsaj en objekt, kjer so se izvajala gradbeno obrtniška dela, ki so predmet javnega
razpisa, v skupni višini najmanj 150.000 EUR brez DDV.
Odgovorni vodja del mora biti redno zaposlen pri ponudniku, nosilcu posla.
Referenca odgovornega vodje del mora biti pridobljena za dela, ki jih je opravljal
pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis.
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Izpolnjeni obrazce
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Izpolnjeni obrazce
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Izpolnjeni obrazce
ESPD
Izpolnjeni obrazce
ESPD
in Izjava 4-3, 4-4

4.
Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom
strokovnega nadzora s strani naročnika.
5.
Ponudnik mora imeti na razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del, da bodo dela izvedena v zelo kratkih rokih (10 tednov) in v
obdobjih, ko bo to mogoče, ko dom ne bo »zaprt«, oz. v času manj strogih
ukrepov za zmanjševanje širjenja okužbe s corona virusom.
6.
Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev,
upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in
Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1).
7.
Ponudnik mora, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom
gradbene pogodbe skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 14. členu
GZ.
8. Ponudnik zagotavlja, da upošteva v celoti zahteve iz Uredbe o zelenem
javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17). In da bo na podlagi poziva
naročnika predložil izjavo, da bo izpolnil zahtevo.
Notranja oprema - pohištvo

Izpolnjeni obrazce
ESPD
Izpolnjeni obrazce
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9. Ponudnik je kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz
prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.

Izpolnjen

10. Ponudnik mora zagotavljati, da naročniki zoper njega niso vlagali upravičenih
reklamacij glede kakovosti blaga in nespoštovanja drugih določil pogodbe. Če
naročnik razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti, lahko
ponudnika izloči iz predmetnega postopka.
11. Ponudnik zagotavlja:
• na lastne stroške dobaviti in montirati opreme najkasneje do 31.12.
2020 oz. usklajeno z gradbenimi deli;
• na vso dobavljeno in montirano opremo najmanj 3 let polne garancije
oz. garancijski rok proizvajalcev, v kolikor je le-ta daljši;
• da bo ob končanju montaže predložil naročniku tehnično specifikacijo za
vzdrževanje in uporabo opreme v slovenskem jeziku;
• dobavitelj se zaveže, da bo za popravila dobavljene opreme v času
garancijskega vzdrževanja nemoteno zagotavljal servis na lastne stroške
na lokaciji naročnika. Odzivni čas v primeru okvare največ štiriindvajset
(24) ur. Čas odprave napake največ petnajst (15) dni, sicer zamenjava z
nadomestno opremo;
• da bo ob končanju montaže predložil naročniku tehnično specifikacijo za
vzdrževanje in uporabo opreme v slovenskem jeziku;
• da oprema izpolnjuje bistvene zahteve za varnost, zdravje in varovanje
okolja, ki jih določajo evropske direktive (»Conformite' Europe'ene«);
• da upošteva zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list
RS, št. 51/17 in 64/19);
• pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ponujena oprema v celoti
izpolnjuje minimalne tehnične zahteve naročnika iz razpisne
dokumentacije.
12. Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje pred podpisom pogodbe od
najugodnejšega ponudnika zahteva, da ta predloži certifikate, dokazila in

Izpolnjen
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ateste, da oprema zadostuje minimalnim tehničnim zahtevam naročnika
navedenih v popisu opreme in tehnični specifikaciji ter zahtevam Uredbe o
zelenem javnem naročanju.

ESPD

11. POUK O PRAVNEM SREDSTVU
Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17; ZPVPJN) vloži
vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali bi ji
lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za predrevizijski postopek
navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročanja.
Vlagatelj mora ob vložitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno
dokumentacijo vplačati takso v znesku 2.000,00 EUR na TRR pri Ministrstvu za javno upravo, št. SI56
0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, ter priložiti potrdilo o
njenem plačilu.
Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloži zahtevo za predrevizijski
postopek v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za
predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za javno
naročanje.
Zahtevek za predrevizijski postopek se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali
priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpisan z varnim
elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.
Odgovorna oseba naročnika
Direktorica: Irena Špela Cvetežar
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Priloga 1
NASLOVNICA
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020
POŠILJATELJ:

Označi:
Ponudba - menica
»NE ODPIRAJ – PONUDBA«
Za javni razpis:
»DELNA PRENOVA ODDELEK VRTNICE 2020«
(izpolni naročnik)
Datum in ura prispetja:

PREJEMNIK:
DOM TISJE
Črni Potok 13
1275 Šmartno pri Litiji

Način prispetja:
Zaporedna številka prispelosti:
Podpis prevzemnika:

Stran 15 od 35

Priloga 2 -1. stran
PONUDBA – osnovni podatki ponudnika
Naročnik:
DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020
Predmet javnega naročila:
DELNA PRENOVA ODDELEK VRTNICE 2020
Ponudnik:
Ponudnik

Partner v skupni ponudbi

Firma oz. ime:

Naslov:

Zakoniti zastopnik:

Davčna številka:

Matična številka:
Številka transakcijskega računa:
Številka telefona:
Elektronska pošta za obveščanje
ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za
obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis
pogodbe:
Ponudnik je MSP:
(MSP – kot je opredeljeno v
Priporočilu Komisije
2003/361/ES)

DA

NE
DA

DA

NE

NE
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Priloga 2 – 2. stran
PONUDNIK NASTOPA S PODIZVAJALCI (ustrezno označite)
DA

NE

TABELA ZA PODIZVAJALCE
1.
Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka transakcijskega računa:
Opis del
Delež oddanih del v podizvajanje v % od celote

2.
Firma oz. ime:
Naslov:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Matična številka:
Številka transakcijskega računa:
Opis del
Delež oddanih del v podizvajanje v % od celote

*V primeru, da ponudnik nastopa z večjim številom podizvajalci, se tabelo ustrezno kopira.
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Priloga 2 - 3. stran

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020
V skladu z 5. odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite):
DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika;
NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika.
Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkrožijo DA, s podpisom te izjave
podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do
ponudnika.

*V primeru, da ponudnik nastopa z več podizvajalci, se zahteva ustrezno kopira.

Datum: __________________

Žig in podpis podizvajalca
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Priloga 2 – 4. stran

PONUDBENI PREDRAČUN št. _________
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020

DELNA PRENOVA ODDELEK VRTNICE 2020

Ponudbena cena v EUR brez DDV

delna prenova oddelek Vrtnice
2020

Skupaj v EUR brez DDV

Ponudbena cena mora biti:

•

V evrih brez DDV.

•

Vsebovati mora vse stroške, popuste in rabate.

•

Ponudnik mora ponuditi cene za vse postavke iz popisa del. Ponudba, ki ne bo vsebovala vseh
cen, bo izločena kot nedopustna.

Veljavnost ponudbe: 31.12.2020

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik lahko potrdi tudi z elektronskim podpisom.
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Priloga 4-1
IZJAVA-4-1

Ponudnik:

__________________________
__________________________

Naročnik:
DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020

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 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 njim povezane družbe.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112 člena ZJN-3.

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik lahko potrdi tudi z elektronskim podpisom.
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Priloga 4-2
IZJAVA-4-2

Ponudnik:

__________________________
__________________________

Naročnik:
DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020

SOGLASJE O ODPRAVI RAČUNSKIH NAPAK

Soglašamo, da naročnik v skladu s 7. odstavkom 89. člena ZJN-3:
- popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem se količina
in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati;
- lahko popravi računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s
strani naročnika in sicer tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih
ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične
operacije;
- popravi napačno zapisano stopnjo DDV v pravilno.

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik lahko potrdi tudi z elektronskim podpisom.
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Priloga 4-3
IZJAVA-4-3
Ponudnik:

____________________________
____________________________

Naročnik:
DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020

IZJAVA O REFERENCAH

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe) sami že uspešno izvajali vsa
gradbena dela, ki so predmet javnega razpisa, za vsaj enega naročnika, v skupni višini najmanj
150.000,00 EUR (brez DDV).

Predmet pogodbe

Vrednost pogodbe v
EUR brez DDV

Leto realizacije

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja potrdilo.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112 člena ZJN-3.

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik lahko potrdi tudi z elektronskim podpisom.
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POTRDILO

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)

___________________________________________

(naslov)

___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec

(naziv) ___________________________________________

(naslov) ___________________________________________

za nas izvajal naslednja dela:
___________________________________________________________________________

kraj: __________________________________________________
v vrednosti ___________________________________________ v EUR brez DDV
v obdobju od _______________ do _______________ .
(dan.mesec.leto)
(dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in
pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po
predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:_______________

Žig in podpis izdajatelja potrdila
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Priloga 4-4
IZJAVA-4-4
Ponudnik:

__________________________
_____________________________

Naročnik:
DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji
JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL

Odgovorni vodja del bo
_______________________________________________________________,
(ime in priimek)
ki ima naslednjo izobrazbo _____________________________________________
ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1.
Odgovorni vodja del je v zadnjih petih (5) letih (od dneva oddaje ponudbe) vodil vsaj en objekt, kjer so
se izvajala gradbena dela, ki so predmet javnega razpisa, v skupni višini najmanj 150.000 EUR brez
DDV.

Predmet pogodbe

Vrednost pogodbe v
EUR brez DDV

Leto realizacije

* Ponudnik bo na zahtevo naročnika priloži dokazilo za izpolnitev pogoja.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.
Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, ne
glede na razvrstitev njegove ponudbe, predložil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Državni
revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112 člena ZJN-3.

Datum: __________________

Žig in podpis ponudnika

Ponudnik lahko potrdi tudi z elektronskim podpisom.

Stran 24 od 35

POTRDILO ODGOVORNI VODJA DEL

Podpisani izdajatelj potrdila
(naziv)
(naslov)

___________________________________________
___________________________________________

kot naročnik, potrjujemo, da je odgovorni vodja del

(ime in priimek)

__________________________________________

(naziv)

___________________________________________

za nas izvajal naslednja dela:
_____________________________________________________________

kraj: __________________________________________________
v vrednosti ___________________________________________v EUR brez DDV
v obdobju od _______________ do _________________ .
(dan.mesec.leto)
(dan.mesec.leto)

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega
izvajalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in
pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po
predpisih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis.

Datum:_______________

Žig in podpis izdajatelja potrdila

Ponudnik lahko potrdi tudi z elektronskim podpisom.
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Priloge 5 – vzorec gradbene pogodbe
Naročnik:
DOM TISJE, Črni Potok 13, 1275 Šmartno pri Litiji, ki ga zastopa direktorica Irena Špela Cvetežar (v
nadaljevanju: naročnik), matična številka: 5049920, identifikacijska številka za DDV: SI95839798
In
[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov], ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika]
(v nadaljevanju: izvajalec), matična številka: [številka], identifikacijska številka za DDV: SI[številka],
bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]
sta dogovorila in sklenila naslednjo
GRADBENO POGODBO št. [številka]
1.

PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL
Predmet pogodbe je DELNA PRENOVA ODDELEK VRTNICE 2020, objavljeno na Portalu javnih
naročil pod številko objave JN005333/2020-W01 z dne 27.8.2020
Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po predračunu, številka [številka].
Ta pogodba velja do zaključka del.

2.

OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

2.1.

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

2.2.

Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati:
projektno tehnično dokumentacijo,
popis del oz. specifikacijo potrebnih del.
Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto dokumentacijo podrobno proučiti in naročnika
opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna
navodila.

2.3.

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in podizvajalci, ki jih je
navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del pogodbe. V primeru morebitne
zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam, vključno
z vso z javnim naročilom zahtevano dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega
podizvajalca. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji
ponudbi, ima pravico odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer
se dela izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so
naročniku dolžni dati verodostojne podatke.
Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji. Po kočanih delih
bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju odpadnega gradbenega
materiala.
Stran 26 od 35

2.4.

Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o skladnosti in
certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu s postopkom za
zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in obrtniških ter instalacijskih
del in jih arhivirati pri vodji gradbišča.
Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega nadzora nad
izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo pridobitve poročil na
zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v samo izvajanje projekta, ter v
dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju sistema zagotavljanja kakovosti, pregled
nad financiranjem s strani drugih financerjev, vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in
revizijsko sled.

2.5.

Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil objektu
kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih
ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni morebitno odškodnino.

2.6.

Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in
kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov.

2.7.

Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem naročanju,
poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje.

2.8.

Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija
ponudnika.
Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v roku 8 dni
po podpisu pogodbe. Knjigo obračunskih izmer je dolžan izvajalec voditi z dnem začetka prvih
aktivnosti na objektu.

3.

ROKI IZVEDBE DEL

3.1.

Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih:
Predvideni rok pričetka del je [datum pričetka del].
Predvideni rok končanja je [datum končanja del].
Naročnik se bo z izbranim ponudnikom dogovoril o izvedbi posameznih delov investicije, glede
na ukrepe v zvezi z epidemijo Covid-19 oz. drugo nepredvideno višjo silo.

3.2.

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

3.3.

Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:
iz razlogov določenih v 42. posebni gradbeni uzanci
zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije,
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-

zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika,
zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica krivdnega
ravnanja pogodbenih strank.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora
izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku.
4.

MATERIAL IN DELOVNA SILA

4.1.

Izvajalec bo dela izvedel z delavci, ki so pri njem v delavnem razmerju (stalnem ali za določen
čas) in z lastnim materialom.

4.2.

PODIZVAJALCI (samo v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci)
Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno
plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku predložiti soglasje, na
podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu poravnal podizvajalčevo terjatev
do glavnega izvajalca.
Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci:
[naziv in polni naslov],
Matična številka: [številka], Davčna številka: [številka], TRR: [številka], [naziv in polni naslov]
Itd.
Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z
naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec bo
naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim naročnikom (izvajalcem), v petih
dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima
izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca
ali podizvajalca nemudoma pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema
poziva. Če izvajalec ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku,
bo naročnik Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz prvega
odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju.
1

Izvajalec pooblašča naročnika za izvajanje neposrednih plačil podizvajalcu oziroma
podizvajalcem, v skladu s predpisi o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju izvajalca s
podizvajalcem pri javnem naročanju, v primeru, če podizvajalec to zahteva.
Za podizvajalce, ki neposrednega plačila ne zahtevajo, mora izvajalec, najpozneje v 60 dneh od
plačila končnega računa, izvajalcu plačila poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca,
da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezano s predmetom pogodbe.
5.

CENA DEL
Cena pogodbenih del v trenutku oddaje ter sprejetja ponudbe je glede na predvidene cene po
predračunu, številka [številka] z dne [dan.mesec].2020, [ponudbena vrednost] v EUR brez DDV.

1

Se uskladi v skladu z izbrano ponudbo
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DDV bo obračunan v skladu z ZDDV-1.
Cene po enoti mere so fiksne. V primeru več del bodo stranke pripravile Uradni zaznamek.
Naročnik bo na podlagi zaznamka kot pravnega temelja za izplačilo, poravnal več dela.
Za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela, za katera bosta pogodbeni stranki sklenili
dodatek k tej pogodbi oz. bo ta dela naročnik potrdil, veljajo cena in kvaliteta kot za dela
navedena v 1. členu te pogodbe. Če je izvajalec v predračunu [številka] podal eventualni
popust, velja ta popust tudi za vsa morebitna dodatna ali nepredvidena dela.
Naročnik bo posamezne situacije plačal 30. dan po predložitvi in obojestranski potrditvi
začasne situacije.
Za vsa morebitna dodatna dela, ki s pogodbo niso obsežena ali nepredvidena dela, bosta
pogodbeni stranki sklenili dodatek k tej pogodbi, ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3.
6.

OBRAČUN IZVEDENIH DEL
Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in končno
situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. Izstavljeno začasno
situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo predložiti v potrditev
naročniku.
Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec ali po končanju posamezne
dogovorjene faze del.
Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva njenega prejema situacijo pregledati,
nesporni del situacije potrditi, morebitni sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno
prerekati, sicer se šteje, da je situacija potrjena.

7.

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

8.

SPREMEMBA CENE DEL

8.1.

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

8.2.

V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s pogodbo
niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej pogodbi, s katerim
natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju cen iz predhodno
izdelane ponudbe izvajalca.
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9.

SPREMEMBA POGODBE MED NJENO VELJAVNOSTJO
Sprememba pogodbe je možna iz razlogov, ki jih določa 95. člen ZJN-3.

10.

POGODBENA KAZEN
Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih rokov
izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višin 5 ‰
te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 % (pet odstotkov) od
pogodbene vrednosti del.
Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu del in
sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen.

11.

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.

12.

IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN

12.1. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pozvati
na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti najkasneje v roku 10 dni po
prejemu izvajalčevega obvestila.
12.2. O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank
primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:
ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in
pravilom stroke,
datume začetka in končanja del in datum prevzema del,
kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih del,
opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti,
morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične
narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih listov.
12.3. Če se naročnik v roku iz točke 12.1. 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 sprejemom del.
12.4. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela
dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v dogovorjenem roku, sme
naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na izvajalčev račun.
12.5. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z izdelavo
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končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 8 dni.
12.6. Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da lahko
naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko naročnik naroči
odpravo pomanjkljivosti pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca.
13.

ODPRAVA NAPAK

13.1. Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se pokažejo v
garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške.
13.2. Naročnik ali predstavnik/pooblaščenec naročnika je izvajalca dolžan obvestiti o napaki pisno,
po elektronski pošti vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Telefonsko javljeno napako mora
naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum in uro telefonske reklamacije
in opiše napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo sprejela.
14.

RAZDRTJE POGODBE

14.1. Naročnik sme razdreti pogodbo in unovčiti finančno zavarovanje:
če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 3-dnevnem roku z deli
ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 7 dni,
če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno, z
neustreznimi materiali in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi.
14.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo:
če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z
njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del,
če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.
14.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih pogodbo razdirata.
14.4. Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena dela
zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank, ki je
odgovorna za razdrtje pogodbe.
14.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in
gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.
15.

GARANCIJA

15.1. Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja – bančno
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garancijo ali kavcijsko zavarovanje - za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti - v višini 10 %
pogodbene vrednosti z DDV. Izvajalec mora zavarovanje izročiti najkasneje v desetih dneh od
sklenitve pogodbe.
15.2. Trajanje finančnega zavarovanja je še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za dokončanje
pogodbenih del oz. do pridobitve uporabnega dovoljenja. Če se med trajanjem izvedbe
pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec
ob podpisu aneksa k tej pogodbi predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo del z
novim rokom trajanja le-te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del.
15.3. Izvajalec se po končanju del zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku – gradbena dela - bančna garancija ali kavcijsko
zavarovanje za dobo trajanja 3 let + 3x bianco menice s pooblastilom za izpolnitev za 4. in 5.
leto, v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV (del gradbena dela), z veljavnostjo do
sedem dni po poteku 5 letne garancijske dobe.
Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih gradbenih del 5 let od datuma prevzema objekta.
Izvajalec se po končanju del zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za
odpravo napak v garancijskem roku – dobava opreme – 3x bianco menice s pooblastilom za
izpolnitev, v višini 5% od končne pogodbene vrednosti z DDV (del oprema), z veljavnostjo do
sedem dni po poteku 3 letne garancijske dobe.
16.

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.
Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu Zakona o
graditvi objektov. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi

17.

POOBLAŠČENCI STRANK
Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba].
Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa].
Skrbnik pogodbe s strani naročnika je [ime in priimek].

18.

KONČNA DOLOČILA

18.1. 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
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- 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.
18.2. Socialna klavzula
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s
pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani
izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.
18.3. Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za njihovo
reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.
18.4. Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike Slovenije, št.
97/2007-UPB1).
18.5. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči
naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in pogodbo o
zavarovanju odgovornosti.
Pogodba je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena stranka
po 1 (en) izvod.
[Kraj], [datum]
NAROČNIK:
_______________________
[žig in podpis]

[Kraj], [datum]
IZVAJALEC:
_______________________
[žig in podpis]

Priloge (po podpisu pogodbe):
1. Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 14. členu Gradbenega zakona;
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del;
3. Terminski plan;
4. Popisi del s cenami;
5. Ponudbena dokumentacija;
6. Razpisna dokumentacija;
7. Kopija pogodbe med izvajalcem in podizvajalcem;
8. Lastna izjava izvajalca o:
•
njegovih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter
•
gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
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Priloga 6
MENIČNA IZJAVA S POOBLASTILOM ZA IZPOLNITEV
Ponudnik:
__________________________________________________________
(firma in sedež družbe oziroma samostojnega podjetnika)
Zakoniti zastopnik oz. pooblaščenec ponudnika:
__________________________________________________________
nepreklicno izjavljam, da pooblaščam naročnika Dom Tisje, Šmartno pri Litiji, da lahko podpisano
menico, ki je bila izročena kot zavarovanje za resnost ponudbe za javni razpis »DELNA PRENOVA
ODDELEK VRTNICE 2020« objavljenega na portalu javnih naročil, pod številko objave JN005333/2020W01 z dne 27.8.2020, skladno z določili razpisne dokumentacije in prijave za predmetni javni razpis, po
predhodnem obvestilu izpolni v vseh neizpolnjenih delih v višini 10.000 EUR. Ponudnik se odreka vsem
ugovorom proti tako izpolnjeni menici in se zavezuje menico plačati, ko dospe, v plačilo.
Veljavnost menice do 31. 10. 2020.
Menični znesek se nakaže naročniku Dom Tisje, Šmartno pri Litiji, na račun, številka SI56 0110 0603
0300 689. Ponudnik izjavlja, da se zaveda pravnih posledic izdaje menice v zavarovanje. Menica naj se
izpolni s klavzulo »BREZ PROTESTA«.
Ponudnik hkrati POOBLAŠČA naročnika Dom Tisje, Šmartno pri Litiji, da predloži menico na unovčenje
in izrecno dovoljujem banki izplačilo take menice.
Tako dajem NALOG ZA PLAČILO oz. POOBLASTILO vsem spodaj navedenim bankam iz naslednjih mojih
računov:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
V primeru odprtja dodatnega računa, ki ni zgoraj naveden, izrecno dovoljujem izplačilo menice in
pooblaščam banko, pri kateri je takšen račun odprt, da izvede plačilo.

Datum:

Podpis in žig:
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Priloga 7
ESPD
Navodila za izpolnjevanje ESPD obrazca: http://www.enarocanje.si/_ESPD/.
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