
 

 

 

Naročnik: 
OBČINA MUTA 
Glavni trg 17 
2366 Muta 
 
 
 
Datum: 30.5.2013 
Številka:  43003-1/2013 
 
Javno naročilo storitev: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015. 
 
 
 

RAZPISNA IN PONUDBENA DOKUMENTACIJA 
 

 
objekt: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine MUTA 

 za obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015 

 
naročnik:  OBČINA MUTA 

Glavni trg 17 
2366 Muta 

 
 
 
 

VSEBINA: 
 

1. povabilo k oddaji ponudbe 
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 
3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti  

ponudnika 
4. obrazci za ugotavljanje sposobnosti in izjave 
5. vzorec pogodbe 
6. splošni opis vzdrževanja gozdnih cest 
7. obrazec predračuna predvidenega letnega obsega vzdrževalnih del na gozdnih cestah 
8. obrazec za cenik ukrepov in materiala 
9. ponudba 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Naročnik: 
OBČINA MUTA 
Glavni trg 17 
2366 Muta 
 
 
Datum:   30. 5. 2013  
 
 
  

 1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 
 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (uradno prečiščeno besedilo) ( ZJN-2-UPB5) (Ur.l. RS 
št.:12/2013) vabimo vse zainteresirane ponudnike, da oddajo ponudbo na javno naročilo: 
 

ODPRTI POSTOPEK 
OBJAVLJEN NA PORTALU JAVNIH NAROČIL DNE 31. 5. 2013 št. JN6606/2013 

 
Predmet javnega naročila:Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na področju občine Muta  
za obdobje  od podpisa pogodbe do 31.10.2015 
 
 

   
- Rok za končanje del Tekoče določen v operativnih planih, skrajno do 

poteka pogodbe                        
- Območje naročila Občina MUTA 

 
 
 
Vabimo vas, da v skladu z  razpisno dokumentacijo oddate ponudbo do 13.06.2013 do 11.30h na 
zgoraj naveden naslov. 
 
Javno odpiranje ponudb bo v prostorih občine 13.06.2013 ob 12.00h. 
 
 
 

 
 

                                                                                                                Občina Muta 
                                                                                                                             

                                                                       Boris KRALJ 
                                                             

                                                                    Župan 



 

 

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 

A. SPLOŠNO 
 
1. Zakoni in predpisi 
 Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila Zakona o javnem naročanju 
(uradno prečiščeno besedilo) ( ZJN-2-UPB5) (Ur.l. RS št.:12/2013) in na njegovi podlagi izdani 
podzakonski akti ter vsi predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji. 
 
2. Obseg razpisanih del 
izvedba storitev vzdrževanja gozdnih cest na območju občine MUTA 2013 - 2015 . 
za obdobje  od podpisa pogodbe do 31.10.2015 
 
Dela se bodo oddala v celoti najugodnejšemu ponudniku. 
Izbrani ponudnik mora izvesti razpisana dela v obsegu in v rokih kot bodo določeni v 
operativnih planih glede na potrebe, ki jih  sestavlja Zavod za gozdove Slovenije, OE Slovenj 
Gradec (v nadaljevanju besedila ZGS). Obseg letnega vzdrževanja v tekočem letu je odvisen od 
izvedbe zimskega vzdrževanja. 
 
3. Viri sredstev 
Razpisana dela se financirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, pristojbin za 
vzdrževanje gozdnih cest in lastnih sredstev občine. Natančni viri sredstev so znani po sprejetju 
vsakoletnega občinskega proračuna in morebitnih rebalansih. 
 
4.Variantna ponudba 
Variantna ponudba ni možna. 
 
5. Stroški za izdelavo in predložitev ponudbe 
Vsak udeleženec nosi svoje stroške. Vsi udeleženci v postopku oddaje javnega naročila morajo 
skrbeti, da s svojim ravnanjem ne povzročajo nepotrebnih stroškov drugim udeležencem. 
 

B: RAZPISNA DOKUMENTACIJA 
 
6. Vsebina razpisne dokumentacije 
K razpisni dokumentaciji sodijo vsi v nadaljevanju navedeni dokumenti: 
 

1. povabilo k oddaji ponudbe 
2. navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe 
3. pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja  
 sposobnosti ponudnika 
4. obrazci za ugotavljanje sposobnosti in izjave 
5. vzorec pogodbe 
6. splošni opis vzdrževanja gozdnih cest 
7. obrazec predračuna predvidenega letnega obsega vzdrževalnih del na  
 gozdnih cestah 
8. obrazec za cenik ukrepov in materiala 
9. ponudba 

 



 

 

Ponudnik mora v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali 
pisalnim strojem, z jasnimi tiskanimi črkami. Če se obrazec izpolnjuje z računalnikom, mora 
struktura in vsebina računalniškega izpisa ustrezati zahtevam iz obrazca, ki ga mora ponudnik 
potrditi in priložiti ponudbi. Z računalnikom je potrebno za vse postavke vnesti ponudbene cene 
brez DDV, napraviti računalniški izpis in ga potrditi. 
Razpisno dokumentacijo, ki mora biti podpisana s strani pooblaščene osebe in ožigosana z žigom 
ponudnika, ponudnik vrne skupno s predložitvijo ponudbe. 
Morebitne popravke v ponudbi mora ponudnik opremiti z žigom in podpisom svoje pooblaščene 
osebe. 
Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal vse zgoraj navedene dokumente. 
Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pa pomeni, da se ponudnika pozove, da 
ponudbo dopolni, v kolikor gre samo za formalno nepopolnost ponudbe. 
Dodatne tehnične informacije v zvezi z tehnično dokumentacijo in izvedbo razpisanih del so na 
razpolago vsak delovni dan med 8. In 13. uro na naslovu: Zavod za gozdove Slovenije, OE 
Slovenj Gradec, Vorančev trg 1, 2380 Slovenj Gradec, Hinko Andrejc, univ.dipl.inž.gozd.,Tel. 02 
883 92 20, 041 657 675, Fax.:02 883 92 36, e-mail: hinko.andrejc@zgs.gov.si. 
. 
 
7. Pojasnjevanje razpisne dokumentacije 
 Naročnik bo na oziroma preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v 
zvezi z razpisno dokumentacijo najpozneje 6 dni pred iztekom roka za oddajo ponudb, pod 
pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila posredovana pravočasno, to je do 7. 6. 2013 do 
11.30 ure. Pojasnila razpisne dokumentacije se lahko zahteva zgolj pisno v slovenskem jeziku in 
preko portala javnih naročil. 
 
8. Sestanek pred oddajo ponudbe 
Naročnik pred oddajo ponudb ne bo sklical sestanka. 
 
9. Spremembe razpisne dokumentacije 
Naročnik si pridržuje pravico najkasneje šest (6) dni pred rokom za predložitev ponudb 
spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali pa kot odgovor na prošnjo za pojasnila, 
ki jo bo dobil od morebitnega ponudnika. Tovrstni popravek bo izdal v obliki dopolnila k 
razpisni dokumentaciji. 
 

C. PRIPRAVA PONUDBE 
10. Jezik ponudbe 
Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem 
jeziku. 
 
11. Sestavni deli ponudbene dokumentacije 
 Ponudba, ki jo predloži ponudnik, mora vsebovati  po vrstnem redu naslednje potrjene 
(podpisane in žigosane) dokumente, da se bo ponudba štela za pravilno: 

1. Kazalo ponudbe 
2. Izpolnjen obrazec ponudbe 
3. Pravni akt o skupni izvedbi naročila v primeru, da ponudbo predlaga skupina izvajalcev; 
pogodba oz dogovor o skupnem nastopu iz katerega so razvidna medsebojna razmerja in kdo 
je podpisnik pogodbe. 
4. Dokazila in izjave zahtevane v poglavju 3.  



 

 

5. Reference zadnjih pet let  
6. Dokazila o finančnem stanju ponudnika: 
 Za pravne osebe (gospodarske družbe): Potrdilo Agencije RS za javno pravne evidence  
   in storitve BON 1, ki ne sme biti starejše od 6 mesecev od datuma oddaje ponudbe, 
 Za fizične osebe (samostojni podjetniki, posamezniki): Napoved za odmero davka od  
         dohodkov za preteklo leto, potrjeno s strani pristojne davčne uprave in podatke banke o  
         solventnosti za obdobje zadnjih 6 mesecev 
7. Izpolnjeni obrazec predračuna predvidenega letnega obsega vzdrževalnih del z 
izpolnjenimi neto zneski v vseh navedenih postavkah, s seštevkom postavk vse izraženo v 
EUR. 
8. Izpolnjene obrazce cenik ukrepov in materiala z izpolnjenimi neto cenami v vseh  
 navedenih postavkah, izražene v EUR. 
9. Izpolnjen in parafiran ( vsaka stran pogodbe) ter podpisan vzorec pogodbe. 
10. Finančna zavarovanja:  
 Za resnost ponudbe: naročnik ne zahteva garancij 
 Za dobro izvedbo del: ob podpisu pogodbe mora ponudnik predložiti trasirano in  
 akceptirano menico v vrednosti 5.000,00€ 
 Za odpravo napak: do 30. 9. 2015 mora ponudnik predložiti trasirano in  
 akceptirano menico v vrednosti 5.000,00€ z veljavnostjo do 30. 9. 2018 

   
Ponudniki iz tujine morajo izpolnjevati enake pogoje, kot ponudniki s sedežem v republiki 
Sloveniji. Vsi dokumenti tujega ponudnika morajo biti prevedeni v slovenski jezik. 
 
12. Vrednost ponudbe 
Ponudba velja za vzdrževalna dela na gozdnih cestah, kot je opisano v točki 2 teh navodil 
ponudnikom. Vrednost ponudbe(obrazec – predračun) je narejena na osnovi predvidenega 
letnega obsega del in količin materiala, ter na osnovi cen za enoto, ki jih določi ponudnik. 
Cene za enoto ne smejo vsebovati DDV. 
Cene za enoto za iste postavke v ponudbi cenika del in materialov in v ponudbi predračuna 
vzdrževalnih del morajo biti iste. 

Ponudbene cene za enoto dela in materialov (obrazec – cenik) so fiksne do 31.10.2015. 

Pri izpolnjevanju obrazca  - cenik, upoštevamo naslednje: Ponudbene cene za enoto dela, kjer so 
dela povezana z materialom, morajo zajemati stroške nabave materiala, prevoza materiala in 
vgradnje materiala. V postavkah prevozi, kjer so intervali razdalj daljši kot 1 km, se določi cena 
prevoza za povprečno razdaljo intervala. Pri postavkah, kjer se uporabljajo delovni stroji (razen 
buldozerjev, bagrov in valjarjev) mora cena na enoto zajemati tudi stroške premikov strojev, ker 
se le ti ne priznavajo posebej. 

13. Valute ponudbe in plačil 
Ponudbene cene in plačila se v celoti prikazujejo in izvedejo v EUR. 
 
14. Veljavnost ponudbe 
V ponudbi mora biti točno naveden rok, do katerega velja ponudba  (opcija). Rok veljavnosti 
ponudbe mora biti najmanj do 31.7.2013. 
 

 
 

D. ODDAJA PONUDBE 



 

 

15. Pečatenje in označevanje ponudb 
Ponudnik mora ponudbo zapečatiti v kuverti oz. ovitku in ga označiti s svojim žigom. Kuverta oz. 
ovitek naj bo naslovljen na sledeči naslov: 
OBČINA MUTA 
Glavni trg 17 
2366 Muta 
 
In vidno označen: 
NE ODPIRAJ! Ponudba za vzdrževanje gozdnih cest na območju Občine MUTA 
 
Če kuverta oz. ovitek ni zapečaten ali zaprt tako, da je na odpiranju možno preveriti, da je zaprt 
tako kot je bil predan in označen kot je navedeno zgoraj, naročnik ne bo odgovarjal za založitev 
ali predčasno odpiranje ponudbe. Če predloži ponudnik ponudbo v več ovitkih, morajo biti 
ovitki označeni po zaporedju in njihovo število navedeno. 
Ponudbe prispeti v vložišče do zahtevanega roka in ure. 
 
16. Rok za predložitev ponudbe 
Ponudnik mora predložiti ponudbo v vložišče Občine MUTA, najkasneje do  13.06.2013 do 11.30h 
 
17. Prepozno dostavljene ponudbe 
Vsaka ponudba, ki jo prejme naročnik po roku za predložitev ponudb, navedenem v točki 16 teh 
navodil ponudnikom, se zaprta vrne ponudniku. 
 
18. Sprememba in umik ponudbe 
Ponudnik sme umakniti ponudbo, jo dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev 
ponudbe. 
Po preteku roka za predložitev ponudb ponudniki ne morejo več spremeniti oddanih ponudb, jih 
dopolniti ali nadomestiti z novimi, naročnik pa jih ne sme prevzeti. Morebitno potrebna 
dopolnitev se izvede na zahtevo naročnika. 
 

E. ODPIRANJE IN VREDNOTENJE PONUDB 
19. Odpiranje ponudb 
Strokovna komisija (v nadaljevanju komisija), ki jo imenuje predstojnik naročnika, bo opravila 
odpiranje ponudb v prostorih Občine MUTA, dne 13.06.2013 do 12.00h. , ne glede na to, ali so 
pooblaščeni predstavniki ponudnikov navzoči ali ne. Navzoči  predstavniki ponudnikov pred 
začetkom javnega odpiranja izročijo komisiji pisna pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu. 
Strokovna komisija za odpiranje in ocenjevanje ponudb bo na javnem odpiranju ponudb objavila: 

- nazive ponudnikov 
- spremembe in umike ponudb 
- končne ponudbene cene posameznih ponudnikov 

Komisija bo vodila zapisnik o odpiranju ponudb, ki bo vseboval vse informacije zahtevane v 
Zakonu o javnem naročanju. Zapisnik podpišejo predsednik in vsi člani komisije ter predstavniki 
ponudnikov, ki so predložili pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu. Po en izvod zapisnika 
prejmejo navzoči predstavniki ponudnikov takoj po odpiranju, ostali ponudniki, ki na odpiranju 
niso prisotni, pa ga prejmejo po pošti najkasneje v treh delovnih (3) dneh po odpiranju ponudb. 
Odpiranje ponudb je javno. 



 

 

 
20. Zaupnost postopka 
Informacije, ki zadevajo pregled, pojasnjevanje, vrednotenje in primerjavo ponudb ter priporočila 
za oddajo del (sklenitev pogodbe), ne bodo razkrite ponudnikom ali drugim osebam, ki jih ta 
proces uradno ne zadeva, pred uradnim obvestilom izbranemu ponudniku. 
Naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi v naprej določila izbiro določene 
ponudbe. 
Naročnik bo zavrnil ponudbo, če ponudnik, ki jo je predložil, da ali je pripravljen dati sedanjemu 
ali bivšemu delavcu naročnika darilo v obliki gotovine ali kakršnikoli brezgotovinski obliki, 
ponudbo za zaposlitev, ali kakršnokoli stvar ali uslugo, katere vrednost se da izraziti v denarju, 
kot poskus vplivanja na dejanje ali odločitev ali na nadaljnji postopek javnega naročila. Zavrnitev 
ponudbe in razloge zanjo bo naročnik v pisni obliki posredoval ponudniku in to evidentiral v 
dokumentaciji o javnem naročilu. 
Če se kadarkoli med postopkom oddaje javnega naročila ali izvedbe že sklenjene pogodbe 
nedvomno ugotovi, da je bilo obljubljeno ali storjeno dejanje iz prejšnjega odstavka, ali da je bila 
pogodba sklenjena zato, ker je bilo obljubljeno ali storjeno takšno dejanje, posredno ali 
neposredno, ali je naročnikov delavec ali druga oseba, ki bi lahko kakorkoli vplivala na sklenitev 
ali izvršitev pogodbe, zahteval od ponudnika stvar ali uslugo, se sklenjeni posel takoj razveljavi, 
ne glede na to, v kateri fazi izvršitve je ta posel. 
 
21. Pojasnjevanje ponudb 
Naročnik lahko, po svoji prosti presoji, zaprosi kateregakoli ponudnika za posamezna pojasnila 
njegove ponudbe, vključno z analizo cen na enoto. Takšen zahtevek se lahko zahteva le do 
datuma, ko predstavnik naročnika sprejme sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za 
pojasnjevanje, kot tudi ugovor, mora biti v pisni obliki, vendar pa ni dopustno, da bi bila pri tem 
ponujena ali dovoljena kakršnakoli sprememba v ceni ali vsebini ponudbe, razen tiste, za katero 
se zahteva, da se potrdi popravek računskih napak. 
 
22. Način ocenjevanja ponudb ter merila in pogoji za ugotavljanje ter ocenjevanje 
usposobljenosti ponudnika 
Naročnik bo pri ocenjevanju ponudb najprej ugotavljal osnovno sposobnost, sposobnost za 
opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomsko in finančno sposobnost ter kadrovsko in tehnično 
sposobnost ponudnika glede na 42., 43., 44. in 45. člena  Zakona o javnem naročanju. 
 
Reference ponudnika: Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal 
primerljiva vzdrževalna dela na najmanj treh sklopih primerljivih cest. Predloži priporočilo o 
strokovni in kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih del mora znašati skupaj najmanj 
100.000 EUR. 
 
Garancije: Za dobro izvedbo del: ob podpisu pogodbe mora ponudnik predložiti trasirano in  
akceptirano menico v vrednosti 5.000,00€ 
Za odpravo napak: do 30. 9. 2015 mora ponudnik predložiti trasirano in  akceptirano menico v 
vrednosti 5.000,00€ z veljavnostjo do 30. 9. 2018 
 

 

 



 

 

Merilo za izbiro najugodnejše ponudbe je: 
• Cena 
Ponudnik z najnižjo ponujeno ceno za popisana dela v predračunu povzetka programa 
vzdrževalnih del ob izpolnjevanju zahtev iz razpisne dokumentacije bo izbran za izvajalca. 
Morebitni popusti ponudnikov se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevali, ker imajo 
ponudniki možnost ta namen izraziti neposredno v ponudbenih cenah. 
 

Naročnik bo popravil računske napake na sledeč način: 
• kjer obstaja razlika med zneski, izraženimi s številkami in zneski, izraženimi z besedami, 

bodo veljavni zneski, izraženi z besedami, 
• kjer obstaja razlika med cenami na enoto in skupnimi zneski, dobljenimi z množenjem cen 

na enoto in količinami, bo veljavna cena na enoto, kot je navedena, razen če gre (po mnenju 
naročnika) za očitno napačno namestitev decimalne vejice pri ceni na enoto – v tem primeru 
bo veljaven skupni znesek, kot je naveden in se bo popravila cena na enoto. 

• Kjer obstaja razlika  med cenami na enoto v predračunu in v ceniku ukrepov in 
materialov bo upoštevana cena iz cenika. 

 
F. ODDAJA DEL 

23. Oddaja del 
Naročnik bo oddal vsa dela ponudniku, čigar ponudba odgovarja zahtevam v razpisni 
dokumentaciji in bo ponudil najnižjo pogodbeno ceno. V primeru, da bo najugodnejša ponudba 
presegla ocenjeno vrednost v razpisu, si naročnik pridržuje pravico oddati dela v zmanjšanem 
obsegu, ki vrednostno ustrezajo zagotovljenim sredstvom. 
 
24. Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika 
Naročnik bo odločitev o oddaji naročila sprejel v roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni. O odločitvi 
bo naročnik pisno obvestil ponudnike po pošti. Naročnik lahko v primeru iz 28. ali 29. člena 
Zakona o javnem naročanju pred odločitvijo o izbiri izvede s ponudniki dodatna pogajanja, o 
čemer bodo ponudniki posebej obveščeni. 
Ponudnikom je zoper odločitev naročnika zagotovljeno pravno varstvo po Zakonu o pravnem 
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Ur. l. št. 43/2011). 

25. Podpisovanje  pogodbe 
V roku osem (8) dni po pozivu k podpisu (oz. prejemu pogodbe) mora izbrani ponudnik le-to 
podpisati in jo vrniti naročniku, sicer se bo štelo, da je odstopil od ponudbe. 
Naročnik in ponudnik v času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe ne smeta pričeti 
dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila izpolnjena. 
 
26. Odložni pogoji do pričetka veljavnosti pogodbe 
Ne obstojajo. 
 
27. Pravica do zahtevka za revizijo 
Vsak ponudnik, ki je sodeloval v postopku oddaje javnega naročila, ima v skladu z Zakonu o 
pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Ur. l. št. 43/2011), pravico vložiti 
zahtevo za revizijo postopka, če meni da postopek ni bil izveden skladno z določili zakona o 
javnem naročanju. 



 

 

 3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA 
SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 
 
A. osnovna sposobnost   
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko 
združevanje, jemanje in dajanje podkupnin, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,  goljufija, 
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih 
interesov Evropske skupnosti. 
DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 
 
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
ponudnikovega poslovanja; 
Ponudnik ne sme biti: 
• v stečajnem postopku;  
• njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v 
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z last-
niškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov 
ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet ste-
čajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;  
• na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plači-
li prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali 
določbami države naročnika v vrednosti  50 eurov ali več 
• na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plači-
li davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države 
naročnika v vrednosti  50 eurov ali več  
DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 
 
3. Da ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države , kjer ima sedež. 
DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 
 
4. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoje iz zgornjih točk 
izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.  
 
B. Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti: 
5. 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 . 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v kateri 
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da  zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 
DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 
 



 

 

6. 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  svoj 
sedež opravljali storitev. 
DOKAZILA: IZJAVA PONUDNIKA 
 
C. Ekonomska in finančna sposobnost: 
7. Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni rok po potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih 
predstavnikov naročnika. 
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih. 
 
D. Tehnična in kadrovska sposobnost: 
8. Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 
Dokazilo: ponudnik predloži seznam strokovnega kadra.  
9. Da je ponudnik v zadnjih petih letih sam ali s partnerji že izvajal primerljiva vzdrževalna dela 
na najmanj treh sklopih primerljivih cest in predloži priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi 
del. Vrednost primerljivih mora znašati skupaj najmanj 100.000 EUR. 
Dokazilo: Seznam referenc in potrjena potrdila naročnika. 
10. Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s 
strani naročnika. 
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega 
nadzora. 
11. Da ima ponudnik na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del. 
Dokazilo: izjava ponudnika, da razpolaga z vsemi stroji, navedenimi v ceniku vzdrževalnih del iz 
razpisne dokumentacije. 
12. Da ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela 
bodo izvajali podizvajalci. 
Dokazilo: seznam podizvajalcev s prilogami in sklenjeni dogovori oziroma pogodbe o 
sodelovanju 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. OBRAZCI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN IZJAVE 

 



 

 

Javno naročilo storitev : Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015.                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 
 
 

IZJAVA  
 
Izjava samostojnega  ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika in ostalih 
ponudnikov ter podizvajalcev (ni potrebno za pogodbene izvajalce zimskega vzdrževanja) o 
izpolnjevanju  pogojev glede osnovne sposobnosti 
 
PONUDNIK 

Naziv - ime firme  
Naslov  
  
 
 
Podpisani pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje 
pogoje: 
 
 
1. Da ponudnik in njegov zakonit zastopnik (v kolikor gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno 
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot: hudodelsko 
združevanje, jemanje in dajanje podkupnin, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,  goljufija, 
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih 
interesov Evropske skupnosti. 
 
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje 
ponudnikovega poslovanja; 
Ponudnik ne sme biti: 
• v stečajnem postopku;  
• njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 
finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil kadarkoli v 
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z last-
niškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov 
ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet ste-
čajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja;  
• na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plači-
li prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali 
določbami države naročnika v vrednosti  50 eurov ali več;  
• na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s plači-
li davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami države 
naročnika v vrednosti  50 eurov ali več. 
 
 
 
 



 

 

3. Da ima poravnane davke, prispevke v skladu s predpisi države , kjer ima sedež. 
 
4. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega 
naročanja. 
 
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora pogoje iz zgornjih točke 
izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.  
 
 
 

 
 
 

 

Kraj in datum:     Podpis: ________________________ 
                                     (podpis pooblaščene osebe) 

 
 
 



 

 

Javno naročilo storitev : Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015.                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 
 
 
 
 

Pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence. 
 

Naziv - ime firme  
Naslov  
  
 
Dovoljujemo naročniku občina MUTA, da lahko za namene Javnega naročila storitev : Letno in 
zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za obdobje od podpisa pogodbe do 
31.10.2015, pridobi podatke iz kazenske evidence in osebne podatke iz uradnih evidenc državnih 
organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so 
pooblaščene za zastopanje: 
 

Ime in priimek 
Stalno prebivališče 
 
 

Ime in priimek 
Stalno prebivališče 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Kraj in datum:  __________________                                                    Podpis:  
                       (podpis pooblaščene osebe) 



 

 

Javno naročilo storitev Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015.                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 

 
IZJAVA  

 
 
Izjava samostojnega  ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika in ostalih 
ponudnikov ter podizvajalcev (ni potrebno za pogodbene izvajalce zimskega vzdrževanja) o 
izpolnjevanju  pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti 
 
 

Naziv - ime firme  
Naslov  
  
 
 
 
Podpisani pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 
 
 
• Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski register . 
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država v kateri 
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da  zapriseženo izjavo prič ali 
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 
 
• Da imamo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet 
javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 
dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri 
imajo  svoj sedež opravljali storitev. 
 
 
 
 

 
 

 
 

Kraj in datum:  __________________                                                    Podpis:  
                       (podpis pooblaščene osebe) 



 

 

Javno naročilo storitev : Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 

IZJAVA 3 
 
Izjava samostojnega  ponudnika oz. v primeru skupne ponudbe vodilnega ponudnika 
 

Naziv - ime firme  
Naslov  
  
 
Podpisani pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 
 
• da smo preučili razpisno dokumentacijo 
• da se v celoti strinjamo s pogoji iz razpisne dokumentacije 
• da smo seznanjeni s terenskimi pogoji na katerih se bodo izvajala dela 
• da razpolagamo z vsemi stroji navedenimi v ceniku vzdrževalnih del za izvedbo 
vzdrževanja 
• da bomo storitve izvajali pravočasno in kvalitetno, 
• da bomo v sklopu letnega vzdrževanja cest zagotavljali proste kapacitete in storitve v 
primeru naravnih nesreč 
• da bomo pri izvajanju del zagotavljali maksimalno prometno varnost, 
• da se bomo pri izvajanju del ravnali skladno s predpisi o varnosti v cestnem prometu in 
po navodilih pristojnih organov, 
• da bomo dela opravljali z brezhibno opremo in s strokovno usposobljenimi kadri, 
• da nudimo najmanj  30 dnevni plačilni rok po potrditvi mesečne situacije s strani 
pooblaščenih predstavnikov naročnika 
• Da smo sposobni vsaj 30% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem 
razmerju (velja za letno vzdrževanje) 
• Da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani 
naročnika. 
• Da ima odgovorni vodja del ustrezno izobrazbo 6. stopnje gradbene smeri in vsaj tri leta 
delovnih izkušenj. 

 
 

 

Kraj in datum:  __________________                                                    Podpis:  
                          (podpis pooblaščene osebe) 



 

 

Javno naročilo storitev : Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 

 
SEZNAM STROKOVNEGA KADRA 

 
IZOBRAZBA IN IZKUŠNJE ključnega tehničnega osebja in drugih strokovnih delavcev 
ponudnika, ki bodo odgovorni za izvedbo pogodbe in odgovornih za nadzor kakovosti. 

 
 

Štev. 
IME IN PRIIMEK 

Izobrazba 
Delovno mesto Leta zaposlitve 

na podobnem 
del. m. 

Leta zaposlitve 
(skupaj) 

1 2 3 4 5 
 ODGOVORNI VODJA 

DEL 
   

 OSTALI    

 
OPOMBE: 
 
 
V …………………………………………dne …………….          (žig)       PONUDNIK (podpis) 
 
 



 

 

Javno naročilo storitev: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 

 
SEZNAM MEHANIZACIJE, KI BO UPORABLJENA NA DELIH IZ PONUDBE 

Št. Naziv mehanizacije Tip Leto proizv. Števi
lo 

stroj
ev 

Lastn
ištvo 
ponu
dnik

a 

1 traktor s plugom     
2 kamion s plugom     
3 stroj za zimsko posipanje 

vozišč 
    

4 stroj za čiščenje brežin     
5 motorna žaga     
6 greder >100kw     
7 bager >18ton brez kladiva     
8 bager 7-9ton brez kladiva     
9 bager 4-5ton brez kladiva     

10 rovokopač     
11 bager >18ton z udarnim 

kladivom kladivom 
    

12 bager 7-9ton z udarnim 
kladivom 

    
13 bager 4-5ton z udarnim 

kladivom 
    

14 rovokopač z udarnim 
kladivom 

    
15 kamion 8t     
16 kamion kiper 10t     
17 kamion kiper 14t     
18 kamion.komp. za premike 

strojev 
    

19 valjar težji s kolesnim 
pogonom 

    
20 valjar (srednji)     

      
      

 

Opomba: V primeru, da ponudnik ne poseduje stroja iz seznama mora priložiti sklenjen 
dogovor oziroma pogodbo o sodelovanju s podizvajalci za tak stroj.  

Ponudnik mora zagotavljati minimalno 4 stroje opremljenih za pluženje, minimalno tri 
kamione nosilnosti 14t za prevoz gramoza ter greder. 

 

V ……………   dne ………………           (žig)               Ponudnik (podpis) …………………………. 

 

 



 

 

Javno naročilo storitev: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 

 
SEZNAM PREDVIDENI PODIZVAJALCI, KI BODO SODELOVALI PRI IZVEDBI 

RAZPISANIH DEL 
 

 
 
 

Štev. 

 
 
 

NAZIV 
PODIZVAJALCA 

 
% delež v 
poslu 
 
in vrednost v 
(EUR) 

 
Dela, ki jih bo 

izvajal 
podizvajalec 

 
 

 
Reference podizvajalca 

 
Objekt 

Naročnik 

 
Vrednost 

(EUR) 

1 2 3 4 5 6 
      

 
OPOMBE: 
 
 
 
 
V …………………………………. Dne ……………            (žig)    PONUDNIK (podpis) 
 
 



 

 

Javno naročilo storitev: Javno naročilo storitev: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na 
območju občine Muta za obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 

Priloga 
PODATKI  O PODIZVAJALCIH 

 

Firma  oz. ime podizvajalca:  

Naslov:  

Zakoniti zastopnik podizvajalca:  

Matična številka:  

Davčna številka:  

Številka transakcijskega računa:  

Telefax:  

E - mail:  

Odgovorna oseba podizvajalca 
za izvedbo razpisanih del:  

Število redno zaposlenih delavcev:  

Število pogodbeno 
 zaposlenih delavcev:  

Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal in ne presegajo 70 % skupne vrednosti del: 

 

 
 
Vrednost del:  
 
 
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. 
 
 

Datum: 
 

Žig: Podpis: 

 
V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca pose-

bej. 



 

 

Javno naročilo storitev: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 

 
POOBLASTILO 

 
 
 
PONUDNIK:  

 
 
 
 
pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje 
podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel in zanje priložil podatke. 

 
 
 
 
 
 

 
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: 
Javno naročilo storitev: Javno naročilo storitev: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na 
območju občine Muta za obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 

 

 
 
objavljen na portalu javnih naročil pod št. JN6606/2013, z dne 31.5.2013 . 
 
 
 
 

Datum: 
 

Žig: Podpis: 

 
 
 
 
 
 
 
 
V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priložiti za vsakega podizvajalca pose-

bej. 

 



 

 

Javno naročilo storitev Javno naročilo storitev: Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na 
območju občine Muta za obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                               
Naročnik: Občina MUTA 

 
SEZNAM REFERENC 

 
POGODBENA DELA( primerljiva vzdrževalna dela), KI JIH JE PONUDNIK IZVEDEL KOT 
GLAVNI IZVAJALEC NA NAJMANJ TREH SKLOPIH PRIMERLJIVIH CEST V ZADNJIH 

PETIH LETIH - REFERENCE 
 

 
Št. 

 
Opis del 

 
Leto izvaj. 

 
Naročnik 

 
Vrednost 

izvedenih del 
(EUR) 

1 2 3 4 5 
     

 
OPOMBE: 
 
 
 
V …………… dne …………                      (žig)                  PONUDNIK(podpis)……………………… 
 
 

Priloga: Potrdila naročnikov - OBVEZNA 



 

 

 
5. VZOREC POGODBE 

 
OBČINA MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta ki jo zastopa župan Boris Kralj , davčna številka 
SI89876547, matična številka 5881706 v nadaljevanju naročnik), 
 
ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE, Ljubljana, Večna pot 2, ki ga zastopa Vodja območne enote 
Slovenj Gradec spec. Milan Tretjak, univ. dipl. inž. gozd., (v nadaljevanju ZGS) 
 
in 
 
__________________________________(podjetje, naslov, davčna številka, matična številka, žiro 
račun), ki ga zastopa direktor _________ (v nadaljevanju izvajalec) 
 
sklenejo na podlagi javnega razpisa (                                                  ) za letno in zimsko vzdrževanje 
gozdnih cest na območju občine Muta za obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015 z dne 
____________________   naslednjo 
 
 
 
 

POGODBO 
O IZVEDBI LETNIH IN ZIMSKIH VZDRŽEVALNIH DEL NA GOZDNIH CESTAH 

 
 

1. člen 
 
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame dela, ki so osnovno opredeljena v letnem 
programu del pri vzdrževanju gozdnih cest v občini MUTA izvajalcu 
__________________________ od podpisa pogodbe do 31.10. 2013 

2. člen 
 
Letna orientacijska vrednost del po pogodbi je 38.000,00 EUR neto (skupaj letno in zimsko vzd., 
razmerje odvisno od potreb). Davek na dodano vrednost ni vključen v navedene vrednosti. 
 

3. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo svoje obveznosti izpolnjeval v skladu z letnim programom del pri 
vzdrževanju gozdnih cest in operativnimi programi dela, ki jih bo izdal ZGS. Operativni program 
dela je podrobnejši izvedbeni dokument letnega programa del pri vzdrževanju gozdnih cest, kjer 
so opredeljeni tudi roki za izvedbo del. Če rok za izvedbo posameznih del ne bo določen, je 
skrajni rok za izvedbo teh del do 30.11. v tekočem letu. Skrajni rok za izvedbo pluženja je 12 ur 
od konca posameznega sneženja. 
 
 
 
 
 



 

 

4. člen 
 
Naročnik oziroma ZGS sta dolžna pred začetkom izvajanja del izročiti izvajalcu operativni 
program del. 
 
Strokovno izvedbo del nadzira ZGS. Po končanih delih je ZGS dolžan dela prevzeti. 
 
 

5. člen 
 
Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo 
spremljali delo ter da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejetim letnim programom del 
pri vzdrževanju gozdnih cest ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno 
izvedbo del. 
 
 

6. člen 
 
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo: 
1. izvršil dela strokovno pravilno, v skladu s standardi in gradbenimi normativi ter z običaji 
stroke; 
2. zagotovil strokovno vodstvo izvajanja del ter lastno kontrolo; 
3. ZGS omogočil stalen nadzor nad deli in količino ter kakovostjo uporabljenega materiala 
ter v tem smislu vpogled v gradbeno knjigo oziroma drugo ustrezno dokumentacijo; 
4. v primeru nastanka poškodbe ali ovir na cesti, ki bi ogrožale varnost prometa, zagotovil 
takojšne ukrepanje ekipe za zavarovanje takšnih mest ali za odstranitev poškodb ali ovir; 
5. ZGS pravočasno obvestil o začetku in dokončanju del, najkasneje teden dni pred 
začetkom in tri dni pred dokončanjem; 
6. dela opravljal v skladu z operativnim programom del; 
7. izpolnjeval in upošteval določila Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št 
56/1999, 64/2001 in 43/2011). 
 
 

7. člen 
 
Pogodbene stranke se dogovorijo, da veljajo cene za posamezna dela kot sledi iz ponudbe 
izvajalca (v nadaljevanju ponudba), skladno z razpisno dokumentacijo. 
 
 

8. člen 
 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah za enoto iz ponudbe in po 
dejansko izvršenih količinah na osnovi računov oziroma začasnih ali končnih situacij, ki jih 
potrdi ZGS. 
 
Presežna in nepredvidena dela, ki niso zajeta v letnem programu vzdrževanja gozdnih cest, bo 
izvajalec lahko izvajal samo na podlagi pisnega naročila, ki ga v sodelovanju z občino izda ZGS, 
po cenah iz ponudbe oziroma predhodno dogovorjenih cenah. 



 

 

 
 

9. člen 
PODIZVAJALCI 
Izvajalec sme največ 70 % vrednosti razpisanih del oddati v izvajanje podizvajalcem, le-tem pa 
nadaljnja oddaja del ni dopustna. Za zimsko vzdrževanje obseg dela s podizvajalci ni omejen. 
Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del vključujoč dela, ki jih je oddal v 
izvajanje podizvajalcem. 
Pri izvedbi projekta bodo sodelovali naslednji podizvajalci (v spodnji točki se podatki izpolnijo za 
vsakega podizvajalca posebej): 

- _________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, 
davčna številka in transakcijski račun). Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 
_________________(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). 

 

- . _________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, 
davčna številka in transakcijski račun). Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 
_________________(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). 

 

- . _________________________________________(naziv, polni naslov, matična številka, 
davčna številka in transakcijski račun). Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 
_________________(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del). 

 

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: 
1. svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 
2. pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 
podizvajalcu in 
3. soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 
Izvajalec je obvezan naročniku dostaviti s strani ZGS, OE Slovenj Gradec potrjen račun oz. 
situacijo do 15. za pretekli mesec. ZGS je dolžan račun oz. situacijo pregledati in napisati 
kolavdacijski zapisnik. ZGS je dolžan potrjen račun oz. situacijo in kolavdacijski zapisnik vrniti v 
roku 5 dni po prejemu. 
 
Naročnik je dolžan račun oz. situacijo plačati v roku trideset (30) dni od uradnega prejema. Kot 
dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za 
izplačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun. 
 
Če naročnik ne pregleda in ne potrdi računa oz. situacije v roku osem (8) dni od prejema in mu 
oz. ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjen oz. potrjena s pretekom tega roka. 
 
Ponudnik  pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije dela podizva-
jalcev neposredno plačuje podizvajalcem. 

 
 



 

 

10. člen 
 
Če izvajalec po svoji krivdi ne bo izvršil del v roku iz operativnega programa dela ali v 
dogovorjenem roku, je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,3% na dan, vendar 
skupna pogodbena kazen ne more znašati več, kot 10% pogodbene vrednosti. 
 
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. 
 

11. člen 
 
Izvajalec daje 3 letno garancijo za kakovost izvedenih del, za solidnost gradnje pa 10 let. 
Garancijski rok teče od prevzema del. V primeru, da se v tem času pojavijo napake zaradi 
nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v 
roku, ki je naveden v pisnem obvestilu ZGS. 
Za vgrajeno opremo in industrijske objekte veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. dobaviteljev. 
 

12. člen 
 

Izvajalec je po končanih delih dolžan odstraniti ves odpadni material, embalažo in drugo, kar je 
ostalo po izvajanju gradbenih del. V primeru, da izvajalec po končanih delih ne opravi 
navedenega, lahko naročnik to opravi na izvajalčeve stroške. 
 

13. člen 
 
ZGS se zavezuje dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju 
izvajalčevega obvestila. Datum prevzema ZGS sporoči izvajalcu, ki se zavezuje zagotoviti 
pooblaščeno osebo, ki bo sodelovala pri prevzemu. Ugotovitve prevzema se vpišejo v zapisnik o 
prevzemu, v katerem se natančno ugotovi predvsem: 
• ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in 
pravilom stroke; 
• kakovost izvedenih del in pripombe v zvezi z njo; 
• opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti; 
• druge pomembnejše ugotovitve; 
• datum prevzema del. 
 
Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, 
upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. 
 

14. člen 
 
Strokovni nadzor, kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te 
pogodbe, bo s strani naročnika opravljal ZGS, OE Slovenj Gradec. Odgovorni vodja del s strani 
izvajalca je g. __________________ . 
 

15. člen 
 
Naročnik lahko razdre pogodbo v primeru: 



 

 

• če izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem, največ 10 dnevnem roku, z 
deli ne začne ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje; 
• če ZGS izvajalca že tekom izvajanja del opozori, da dela nekvalitetno in v nasprotju s 
pravili stroke, izvajalec pa tega ne upošteva; 
• nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki onemogočajo izvedbo letnega programa 
vzdrževanja gozdih cest. 
 
Izvajalec lahko razdre pogodbo v primeru 
• če naročnik ne izpolnjuje svojih pogodbenih obveznosti; 
• če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del. 
 
Zaradi neizpolnjenih obveznosti naročnika lahko izvajalec razdre pogodbo šele po tem, ko je dal 
naročniku primeren poznejši rok za izpolnitev obveznosti, ki ne more biti krajši od 8 delovnih 
dni, naročnik pa niti v tem roku svojih obveznosti ni izpolnil. Pogodbo je možno prekiniti samo 
pisno z izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V izjavi mora biti točno navedeno, na podlagi 
česa se pogodba prekinja. 
 
Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi naročnika, mora le ta plačati vsa opravljena dela in škodo, 
ki jo je utrpel izvajalec zaradi razdrtja pogodbe. Če pride do razdrtja pogodbe po krivdi izvajalca, 
naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del. Če stranki 
sporazumno razdreta pogodbo, rešujeta sporazumno vsa sporna vprašanja, ki so nastala z 
razdrtjem pogodbe. 
 

16. člen 
 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posred-
niku 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 nad-
zora 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 nedovo-
ljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi 
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku je nična.  

17. člen 
 

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali 
rešiti sporazumno. 
 
Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži 
spor pri stvarno pristojnem sodišču v Slovenj Gradcu. 
 

18. člen 
 
Sestavni deli pogodbe so: razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca in cenik ukrepov in 
materialov. 
 
 
 



 

 

19. člen 
 
Odgovorna oseba za izvajanje pogodbe s strani naročnika je Sašo Pavlič, s strani ZGS je Hinko 
Andrejc, univ.dipl.inž.gozd. in s strani izvajalca _________________. 
 

20. člen 
 
Pogodba je sklenjena , ko jo podpišejo vse tri pogodbene stranke. 
 

21. člen 
 
Ta pogodba je napisna v šestih enakih izvodih, od katerih prejme po dve vsaka pogodbena 
stranka. 
 
 

Podpisano dne: ………………………… 
 

izvajalec: 

Podpisano dne: …………………………… 
 
Naročnik: Občina……………………… 

 
Župan:  ....................………. 

 
 

 Podpisano dne: …………………………… 
             ZGS: po pooblastilu direktorja 

MILAN TRETJAK 
vodja OE Slovenj Gradec, ZGS 

 
 



 

 

6. SPLOŠNI OPIS VZDRŽEVANJA GOZDNIH CEST 
 
Gozdne ceste v občini potekajo po zasebnih gozdovih . Seznami gozdnih cest so na razpolago na 
vpogled na sedežu OE Zavoda za gozdove Slovenije. 
 
Dolžine gozdnih cest v občini:                                                                         km 

ZGS - OE Zasebni g. Državni g. SKUPAJ 
SLOVENJ 
GRADEC 

36,24  36,24 

 
Vzdrževanje gozdnih cest se bo izvajalo na osnovi letnih (za večja investicijsko 

vzdrževalna dela) in operativnih planov (zimsko, spomladansko, letno, jesensko vzdrževanje) za 
redna vzdrževalna dela in posebnih operativnih planov za intervencijska dela. Sanacija škod po 
neurjih bo potekala po sprotnih naročilih. Operativne programe izdela (uskladi na občini) in 
posreduje tekoče Zavod za gozdove Slovenije - odsek za gozdno tehniko v sodelovanju s 
krajevnimi enotami. Zavod za gozdove Slovenije prav tako nadzira in prevzema opravljena dela. 
Povzetek letnih planov je v prilogi. 

Financiranje vzdrževanja  poteka preko proračuna občine iz naslednjih virov: lastna 
sredstva občine, pristojbina za vzdrževanje g.c. (plačujejo lastniki gozdov), republiški proračun, 
lastna sredstva občanov in občasno sredstva za sanacijo škod po neurjih (zavarovalnica, 
republika). 
ZIMSKO VZDRŽEVANJE 

Pluženje v programu navedenih objektov se izvede, ko zapade vsaj 15 cm razen na 
določenih objektih 10 cm – po programu. Ostala dela se izvajajo po sprotnem naročilu. Normativi za 
področje občine znašajo povprečno: 

<10cm snega – 2km/h 
10-20cm snega – 1,5 km/h 
>20cm snega – 1,0 km/h 
V primeru izrednih razmer se lahko normativ tudi spremeni. Znotraj pluženih objektov 

si izvajalec sam diferencira normativ glede na razmere na terenu. Obračuna se očiščen km g.c. ob 
enem čiščenju -  prometnejše ceste se plužijo dnevno (maksimalno 2x na dan). Pogostost pogojuje 
kategorija g.c.. Pluženje se izvaja na osnovi sprotnih naročil Zavoda za gozdove in operativnem 
planu zimskega vzdrževanja. 

V okviru vzdrževanja g.c.se redno zimsko vzdržuje cca 26,2 km gozdnih cest. Posipanje 
se izvaja po potrebi, sprotnem naročilu v okviru letnega vzdrževanja. 

 
LETNO VZDRŽEVANJE 

Zajema naslednje vrste del: strojno planiranje planuma (do 2*letno), čiščenje 
odvodnih jarkov in propustov (strojno in ročno), gramoziranje vozišč, utrjevanje materialov, 
urejanje odvodnjavanja (dražniki, cevni  in ploščati propusti, jarki …), sanacija udorov, plazišč, 
hudourniških zajed (lesene, betonske kašte, pilotiranje, vzdolžni a.b. objekti), čiščenje brežin, 
biološka sanacija plazišč, strojni izkopi z bagri, buldozerji v mat. 3., 4., 5. , 6.ktg…. 

Struktura del je zelo spremenljiva. Izvajalec se mora prilagajati operativnim planom, 
ki jih narekujejo trenutne razmere. Operativni plani se izdelujejo približno kvartalno: zimski, 
spomladanski, poletni in jesenski. 



 

 

 
VZDRŽEVANJE OBJEKTOV 

Objekti in višina sredstev bodo znani po sprejetju občinskega proračuna. Dela se 
izvajajo na osnovi izvedbenih projektov ali popisov del in predizmer. Investicijsko vzdrževanje 
zajema večinoma naslednja dela: rekonstrukcija in gradnja ploščatih 
propustov(armiranobetonske, lesene, kombinirane konstrukcije), opornih sten iz kamna v betonu, 
armiranega betona, lesa, armiranobetonskih elementov, rekonstrucije daljših odsekov g.c. ... 

OBRAČUN DEL: planirana dela se praviloma obračunavajo po ukrepih(m3, kos, m`, 
m2...) v ceniku, razen v primerih ko gre za male količine na različnih lokacijah po sprotnih 
naročilih, kjer se cena določi na osnovi urnih postavk , prevozov in cen materialov. Za cene 
ukrepov, strojev in materialov, ki niso vključeni  v cenik,  se cene obračunajo na osnovi 
predhodne ponudbe. 

OBRAČUN PREVOZOV: razdalje prevozov se „razvijejo“ glede na povprečni naklon 
izračunan iz višinskih razlik med točko odcepa na državni cesti z asfaltiranim voziščem in 
mestom razkladanja(v primeru gramoziranja se upošteva povprečna razdalja na eni g.cesti). Pri 
povprečnem naklonu do 6% korekcije ni, od 6-8% naklona se razdalja podaljša za polovico, od 8-
12% se razdalja podvoji in nad 12% potroji. Na državnih cestah se korekcije zaradi naklonov ne 
upoštevajo. 

Objekti in ostala dela se izvajajo po načelih in na način, ki velja za gozdno 
gradbeništvo in ostale gradnje. 

Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati navodila delavcev Zavoda za gozdove 
Slovenije in zastopnika naročnika. 



 

 

 
  
Javno naročilo storitev : Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za 
obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                 
Naročnik: Občina MUTA 
 

10. PONUDBA št………….. 
 
1. Predmet ponudbe:  Letno in zimsko vzdrževanje gozdnih cest na območju občine Muta za    

              obdobje od podpisa pogodbe do 31.10.2015                                                                                  

PONUDNIK: 

Naziv - ime firme  
Naslov  
  
ID za DDV  
Matična številka  
Davčna številka  
Številka tr. Računa  
Telefon, fax,...  
Elektronska pošta  

2. KONTAKTNA OSEBA za dajanje pojasnil v zvezi s ponudbo: 
Ime in priimek  
Telefon  
Fax  
Elektronska pošta  

3. OSEBA POOBLAŠČENA ZA PODPISOVANJE POGODBE: 
Ime in priimek  
Telefon  
Fax  
Elektronska pošta  

 

Izjavljamo, da smo proučili razpisno dokumentacijo in sprejemamo pogoje iz razpisne 
dokumentacije. 

Izjavljamo, da v predloženih dokumentih nismo podali zavajujočih podatkov in da vse navedbe v 
ponudbi ustrezajo dejanskemu stanju in da lahko naročnik preveri v navedbe v ponudbeni 
dokumentaciji. 

v predračunu navedena dela smo pripravljeni izvesti za 

EUR ………………………….. 

( z besedo …………………………………………………………………….) 

Dejansko izvedbo smo pripravljeni prilagoditi operativnim planom Zavoda za gozdove Slovenije 
in razpoložljivim finančnim sredstvom občine. 

V kolikor bo naša ponudba sprejeta, smo pripravljeni z deli pričeti takoj po podpisu pogodbe in 
vsa pogodbena dela končati v rokih, ki bodo določeni v operativnih planih ZGS. 



 

 

Strinjamo se, da smo vezani s to ponudbo do 31.7.2013, oziroma je lahko od vas sprejeta v 
kateremkoli roku pred iztekom končnega roka. 

 

         PONUDNIK (podpis) 

V …………… dne …………………… (žig)  ……………………………….. 

 
                                                                                  


