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Naročnik:  

 

Občina Meţica  
Trg svobode 1 

2392 MEŢICA 

 

 

 

 

 

RAZPISNA DOKUMENTACIJA 

 

 

za izvedbo postopka NMV v skladu  

z 2. odstavkom 30/a člena Zakona o javnem naročanju  

(Ur. list RS, štev. 128/06, 16/08, 34/08, 19/10 in 18/11, v nadaljevanju ZJN-2) 

 

 

za: 

 

JAVNO NAROČILO   

ZA IZVEDBO POSTOPKA NAROČILA MALE VREDNOSTI  

ZA IZBIRO IZVAJALCA STORITVE:  

»IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE  PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ 

MEŽICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU ZA 

INVESTICIJSKO OPERACIJO CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«  

Z MOŽNOSTJO VKLJUČENIH POGAJANJ 

 

 

z namenom sklenitve pogodbe o izvedbi zgoraj navedenih storitvenih del v rokih iz razpisne 

dokumentacije in projektne naloge.  

 

 

V skladu z določbami 71. člena ZJN-2 je vsebina razpisne dokumentacije naslednja: 

 

1. Povabilo k oddaji ponudbe; 

2. Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe;  

3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila za dokazovanje sposobnosti ponudnika s 

predpisanimi obrazci;  

4. Splošni in posebni pogoji, ki bodo sestavni del pogodbe – VZOREC POGODBE;  

5. Projektna naloga 

 

 

 

 

 

Meţica, 25. januar  2012                                                                            

 

 

 

Odgovorna oseba naročnika: 

                                                                                                         mag. Igor FRIC 
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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE  
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Na Portalu javnih naročil z dne 30.1.2012 pod št. objave NMV255/2012 je bilo objavljeno obvestilo 

o javnem naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) po postopku oddaje naročila male vrednosti z 

moţnostjo vključenih pogajanj v skladu z 2. odstavkom 30/a člena ZJN-2 za izbiro izvajalca za:  

 

»IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA 

IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA 

MESTNEGA JEDRA MEŢICA« po postopku oddaje naročila male vrednosti z moţnostjo vključenih 

pogajanj skladno z določbami 30.a člena ZJN-2. 

 

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; 

prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«. 
 

Vabimo Vas, da podate Vašo prijavo na ta javni razpis v skladu z Navodili za izdelavo prijave. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika: 

 

OBČINA MEŢICA, TRG SVOBODE 1, MEŢICA 

Tel. 02 82 79 351, e-mail: igor.fric@mezica.si   

 

Kontaktna oseba naročnika: Igor FRIC 
 

1. NAROČNIK 

 

OBČINA MEŢICA, TRG SVOBODE 1, MEŢICA 

Tel. 02 82 79 351, e-mail: igor.fric@mezica.si   

 

Kontaktna oseba naročnika: Igor FRIC 

oz.  

02 82 79 350 (tajništvo občine) 

 

Fax:  

02 82 79 359 
 

2. PONUDNIK 

 

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in/ali fizične osebe (samostojni podjetniki 

posamezniki), ki izpolnjujejo pogoje, navedene v nadaljevanju te razpisne 

dokumentacije. 
 

V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega 

naročila ne glede na število podizvajalcev. 

 

Ponudnik (glavni izvajalec), ki v izvedbo javnega naročila vključi enega ali več podizvajalcev, mora 

imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali v času njenega izvajanja, sklenjene pogodbe s 

podizvajalci. V ponudbi morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, 

davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila 

prevzema ponudnik, kot glavni ponudnik, in kateri del javnega naročila prevzemajo navedeni 

podizvajalci ter vrsta, predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del, ki jih bodo izvajali 

podizvajalci. Navedeni podatki so v skladu z 71. členom ZJN-2 obvezna sestavine pogodbe o izvedbi 

javnega naročila. Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z ZJN-2 obvezna. 
 

mailto:igor.fric@mezica.si
mailto:igor.fric@mezica.si


»Izdelava projektne dokumentacije faze PID za območje okolice OŠ Meţica in PZI za območje spominskega parka na 

starem britafu – Celovita obnova mestnega jedra Meţica«  

Občina Meţica                                                                  Objava na Portalu JN:   NMV255/2012 od 30.1.2012 

Štev. zadeve:           430-0005/2012-3                                                                                                                                                                                                    
Zap. štev. NMV:      430-0005/2012-SR-5 

Ponudnik in vsak navedeni podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za priznanje sposobnosti glede 

svojega statusa. To velja tudi za vse podizvajalce, ki jih ponudnik uvede v posel po sklenitvi pogodbe 

z naročnikom (podizvajalci, ki niso bili navedeni v ponudbi).  

 

Naročnik ima pravico, da za vse nove podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi (zamenjava 

podizvajalcev ali uvedba novih podizvajalcev v delo) kasneje preveri izpolnjevanje navedenih 

pogojev. V kolikor podizvajalci pogojev ne izpolnjujejo, jih ponudnik (izvajalec) ne sme angaţirati. 

V kolikor to vseeno naredi, je to razlog za krivdno razvezo pogodbe.  

 

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, v skladu z 

določbo 9. odstavka 71. člena ZJN-2 v 5-ih dneh po spremembi predloţiti: 

 

 svojo IZJAVO, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

 

 POOBLASTILO za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno 

novemu podizvajalcu in 

 

 SOGLASJE novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

3. POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI 

POSAMEZNI IZVAJALCI PRI SKUPNI PONUDBI 

 

Ponudbo lahko predloţi skupina izvajalcev. Skupina mora predloţiti pravni akt o skupni izvedbi 

naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil. 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev 

za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki 

skupino izvajalcev, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do 

naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloţi ustrezna 

sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku 

neomejeno solidarno. 

 

Pri skupnih ponudbah se izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega poglavja ugotavlja za vsakega 

izvajalca posamično, kar pomeni, da morajo vsi partnerji priloţiti dokazila zahtevana obrazcu 

OBR-3.  

 

Pravne posledice ne/izpolnjevanja pogojev so pri skupnih ponudnikih enake, kot to velja za 

ponudnike. 

 

4. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

 

Predmet javnega naročila je:  

 

»IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ 

MEŽICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – 

CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŽICA« 
Obseg zahtevanih del je razviden iz priloge k razpisni dokumentaciji v projektni nalogi.  

 

Dela so razpisana v celoti, brez delitve na sklope. 
 

Vsa razpisana dela se bodo izvajala po načelu »ključ v roke«.  

 

Edino merilo za izbor ponudnika je najniţja ponudbena cena.  
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Naročnik si skladno z določbami 2. odstavka 30.a člena ZJN-2 pridrţuje moţnost vključitve 

pogajanj o končni ponudbeni ceni z vsemi ponudniki, katerih ponudba bo popolna, o čemer 

bodo vsi ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe, pisno obveščeni.  

 

Naročnik si pridrţuje pravico, da v kolikor prvi najugodnejši ponudnik odstopi od svoje 

ponudbe, izbere drugega oz. po vrstnem redu naslednjega najugodnejšega ponudnika in/ali 

da z nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe. 

 

 

Ponudba mora zajemati izvajanje vseh razpisanih del, z upoštevanjem vseh zahtevanih pogojev, 

navedenih v projektni nalogi in elementih za sestavo predračuna oz. ponudbe. Naročnik si 

pridruţuje pravico, da tudi po podpisu pogodbe zmanjša obseg del oz. neizvedbo posameznih 

razpisanih del. Ponudniki morajo posebno pozornost posvetiti pogojem Uredbe o ravnanju z 

odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008) zaradi odstranitve gradbenega materiala in v ponudbi tudi 

obvezno navesti kraj deponiranja. 

 

Razpisna dokumentacija za predmetno javno naročilo je na razpolago vsem ponudnikom na spletni 

strani naročnika: http://www.mezica.si  

Naročnik potencialnim ponudnikom ne bo posebej pošiljal razpisne dokumentacije.  

 

5. VRSTA POSTOPKA 

 

Naročnik bo javno naročilo izvedel po postopku oddaje naročila male vrednosti z moţnostjo 

vključenih pogajanj v skladu z 2. odstavkom 30.a člena ZJN-2. 

 

6. ROK ZAČETKA IN KONČANJA IZVAJANJA JAVNEGA NAROČILA 

 

Začetek del je takoj po podpisu pogodbe, rok dokončanja del, vštevši s predajo vse potrebne 

dokumentacije pa je za sklop spominskega parka najkasneje v 2 (dveh) mesecih po podpisu 

pogodbe za okolico OŠ Meţica pa do 30. 7. 2012.    
 

7. N AČIN, MESTO IN ČAS ODDAJE PONUDBE 

 

Ponudnik mora oddati ponudbo v zaprti ovojnici, na kateri mora biti na prednji strani naveden naslov 

naročnika:  

 

»OBČINA MEŢICA,  

Trg svobode 1, 2392 MEŢICA«  
 

Navedena mora biti tudi vidna oznaka:  

 

»NE ODPIRAJ – JAVNI RAZPIS – IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID 

ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŽICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA 

STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŽICA« 

 

in številka objave javnega razpisa na spletnem portalu Uradnega lista RS (NMV255/2012 z dne 

30.1.2012).  

 

Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden polni naziv in naslov pošiljatelja.  

 

Ponudnik lahko do zaključka roka za oddajo ponudbe le-to umakne, spremeni ali dopolni, kar mora 

na ovojnici, ki je naslovljena na naslov naročnika, označiti na sledeči način:  
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»IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ 

MEŽICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – 

CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŽICA« 

 

s pripisom 

»UMIK / SPREMEMBA / DOPOLNITEV« 

 

(odvisno, ali gre za umik / spremembo ali dopolnitev ţe oddane ponudbe).  

 

Po preteku roka za oddajo ponudb le-te ni mogoče več umakniti, spremeniti ali dopolniti.  

 

Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predloţene priporočeno po pošti ali osebno najkasneje do 

SREDE, 15.2.2012 do 10.00 ure na naslov naročnika.   

 

MESTO IN ČAS JAVNEGA ODPIRANJA PONUDB 

 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo:  

 

-  v SREDO, dne 15.2.2012 ob 11.00 uri v prostorih Občine Meţica, sejna soba, Trg 

svobode 1, 2392 MEŢICA.  

 

Navzoči predstavniki ponudnikov pred začetkom javnega odpiranja izročijo strokovni komisiji pisna 

pooblastila za sodelovanje na javnem razpisu, ţigosana in podpisana s strani odgovorne osebe 

ponudnika, ne glede na to, ali je prisoten tudi zakoniti zastopnik ponudnika.  

 

Strokovna komisija bo na javnem odpiranju objavila izključno imena ponudnikov ter končne 

ponudbene cene posameznih ponudnikov z vštetim DDV.  

 

Nepravočasne ali nepravilno opremljene ponudbe bodo ponudnikom vrnjene neodprte. 

 

8. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM 

 

Zahtevo za pojasnila razpisne dokumentacije mora ponudnik posredovati pravočasno, da bo lahko 

naročnik pripravil in objavil odgovor, vendar najkasneje 6 (šest) dni pred odpiranjem ponudb. Vse 

dodatne informacije bodo objavljene izključno na Portalu javnih naročil in jih naročnik ne bo posebej 

posredoval. Vsi odgovori na vprašanja ponudnikov postanejo sestavni del razpisne dokumentacije in 

so za ponudnike obvezujoči. 

 

Naročnik si pridrţuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni. O tem skladno 

z zakonom seznani potencialne ponudnike izključno na Portalu javnih naročil in po potrebi podaljša 

rok za oddajo ponudb. Morebitne spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije postanejo 

sestavni del te razpisne dokumentacije.  

 

9. ORGANIZIRANJE SESTANKA Z OGLEDOM S PONUDNIKI 

 

Organiziranega sestanka s ponudniki NE BO, vsak ponudnik pa ima moţnost v cilju čim 

kvalitetnejše priprave ponudbene dokumentacije opraviti ogled objekta predmetnega NMV po 

predhodni uskladitvi termina ogleda z vodjo razpisa mag. FRIC Igorjem, tel. 02/82 79 351. 
 

Veljavnost ponudbe je najmanj do 16.5.2012.  

 

 

Odgovorna oseba naročnika:  

mag. Igor FRIC, direktor OU  
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE  
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1. ZAKONI IN DRUGI PREDPISI  

 

Javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila se izvaja na podlagi določil ZJN-

2 ter skladno z ostalimi veljavnimi predpisi. 

 
2. POGOJI FORMALNO POPOLNE  PONUDBE IN IZBOR  

 

Naročnik bo oddal javno naročilo potem, ko bo razvrstil pravočasne ponudbe glede na merilo 

najniţje cene in preveril, ali je ponudba, ki je bila ocenjena kot najcenejša, popolna. 

 

Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in 

primerna. Ponudniki mora pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev upoštevati navodila, ki so 

navedena na posameznem obrazcu. V primeru, da bi naročnik po pregledu ponudb ugotovil, da je 

ponudba formalno nepopolna, bo dopustil dopolnitev take ponudbe s tem, da bo ponudnika pozval na 

dopolnitev. Če pozvani ponudnik v postavljenem roku ne bo dopolnil ponudbe, bo naročnik ponudbo 

takega ponudnika izločil kot nepopolno iz nadaljnjega postopka.  

 

Ob tem naročnik opozarja ponudnike, da v skladu z določili ZJN-2 ne sme dopustiti ponudniku, da bi 

spreminjal svoje cene na enoto, vrednosti postavke, skupne vrednosti ponudbe in ponudbe v okviru 

meril, tistega dela ponudbe, ki se veţe na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, tistih 

elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede 

na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku oddaje javnega naročila.  

 

Ne glede na navedeno sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti očitne 

računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na  

enoto ne smeta spreminjati. 

 

Popolna bo ponudba, ki bo vsebovala vse v celoti izpolnjene obrazce in izjave, ki so sestavni del te 

razpisne dokumentacije, in so navedeni v nadaljevanju.  

 

Naročnik si pridrţuje pravico, da skladno z določbami 2. odstavka 30.a člena ZJN-2 v postopek 

izbire vključi tudi pogajanja, katera bo izvedel z vsemi ponudniki, ki so oddali popolne ponudbe. 

 

3. JEZIK PONUDBE  

 

Ponudba mora biti v celoti izdelana v slovenskem jeziku, vrednosti pa izkazane v evrih (EUR - €). 

Dokumenti, potrdila, dokazila in podobno, ki so v tujem jeziku, morajo biti priloţeni tudi overjeni 

prevodi. 

 

V kolikor bo katerikoli dokument predloţen v tujem jeziku brez uradnega prevoda, se šteje, kot da ga 

ponudnik ni predloţil.  

 

Ponudniki naj morebitna vprašanja in zahteve za pojasnila razpisne dokumentacije zastavljajo v 

slovenskem jeziku. Na vprašanja, ki ne bodo zastavljena v slovenskem jeziku, naročnik ne bo 

odgovarjal. Naročnik bo na vprašanja odgovarjal v slovenskem jeziku preko Portala javnih naročil.   

 

4. IZPOLNJEVANJE DOKUMENTACIJE  

 

Ponudbena dokumentacija mora biti oddana izključno na pripravljenih naročnikovih obrazcih in 

izdelana po vzorcih, kjer je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Ponudnik mora v vseh obrazcih, 

ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s črnilom ali kemičnim 

svinčnikom, z jasnimi tiskanimi črkami ali pisalnim strojem in le-te datirati, podpisati in ţigosati. Vsi 

dokumenti morajo biti na mestih, kjer je to zahtevano, podpisani s strani pooblaščene osebe in 

ţigosani z ţigom ponudnika. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. 
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Morebitne popravke ali dopolnitve ponudbe mora ponudnik opremiti z ţigom in podpisom svoje 

pooblaščene osebe. Iz popravka mora biti jasno razvidno, kdaj in kaj je bilo popravljeno.  

 

Ponudniki morajo v ponudbi predloţiti:  

o pravilno izpolnjene, ţigosane in s strani pooblaščene osebe podpisane razpisne 

obrazce ter vzorce in  

o dokazila o izpolnjevanju pogojev.  

 

Ponudbena dokumentacija mora vsebovati tudi vse zahtevane listine za ugotavljanje usposobljenosti 

in sposobnosti ponudnika, ki jih izdajajo na ponudnikovo zahtevo pristojni organi. Za te listine ni 

nujno, da so predloţene v originalu ali overjeni kopiji, kadar ni določeno drugače! V primeru dvoma 

sme naročnik zahtevati original. 

 

5. VARIANTE PONUDB  

 

Variantne ali alternativne ponudbe NISO DOVOLJENE.   

 

6. SKUPNA PONUDBA 

 

Ponudbo lahko predloţi skupina izvajalcev. Skupina mora predloţiti pravni akt o skupni izvedbi 

naročila, če bodo izbrani na javnem razpisu, v nasprotnem primeru bo naročnik ponudbo izločil. 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornosti posameznih izvajalcev 

za izvedbo naročila. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki 

skupino izvajalcev, v primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do 

naročnika. Nosilec posla tudi sklene pogodbo o izvedbi javnega naročila in predloţi ustrezna 

sredstva zavarovanja. Ne glede na to pa tudi vsi drugi so-ponudniki odgovarjajo naročniku 

neomejeno solidarno. 

 

Pri skupnih ponudbah se izpolnjevanje pogojev iz  prejšnjega poglavja ugotavlja za vsakega 

izvajalca posamično, kar pomeni, da morajo vsi partnerji priloţiti dokazila zahtevana obrazcu 

OBR-3.  

 

Pravne posledice ne/izpolnjevanja pogojev so pri skupnih ponudnikih enake, kot to velja za 

ponudnike. 

 

7. PODIZVAJALCI 

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora: 

- ponudnik v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije neposredno plačuje podizvajalcem 

- podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega 

izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem so obvezna sestavina pogodbe, skladno z ZJN-2, in sicer 

na podlagi pooblastila ponudnika in soglasja podizvajalca. 

 

Obvezna sestavina pogodbe so tudi naslednji podatki: 

- vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec 

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 
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8. FINANČNA ZAVAROVANJA, S KATERIMI PONUDNIKI ZAVARUJEJO 

IZPOLNJEVANJE SVOJIH OBVEZNOSTI V POSTOPKU JAVNEGA NAROČILA 

 

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti do naročnika naročniku predloţiti menico 

z menično izjavo za resnost ponudbe in dobro izvedbo dela. Uporabljena valuta mora biti enaka 

valuti javnega naročila.  

 

Ponudnik mora predloţiti naročniku:  

 

- Bianko menica z izpolnjeno menično izjavo za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla: 
 

Kot obliko zavarovanja denarnih obveznosti za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla  mora 

ponudnik predloţiti naročniku bianco menico v vrednosti 5.000,00 EUR (pet tisoč), ki mora poleg 

pravilno izpolnjene menice, vsebovati še menično izjavo, s katero bo izdajatelj menice pooblastil 

naročnika za izpolnitev menice, ter nepreklicno in brezpogojno pooblastilo izdajatelja banki za 

unovčenje menice. Ob prejemu bianco menice v zavarovanje je treba vključiti še klavzulo »brez 

protesta« (nepreklicno, brezpogojno pooblastilo za unovčenje menice).  

 

Bianco menico naročnik unovči: 

 

- ponudnik ponudbo umakne po roku za oddajo ponudb;  

- če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom v postavljenem roku;  

- če izbrani izvajalec v roku 8 (osem) dni po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloţi kopije 

zavarovalne police za njegovo projektantsko odgovornost skladno z določbami ZGO-1 po 

priloţeni vsebini iz obrazca (OBR. 14);  

- če izvajalec svojih obveznosti iz pogodbe ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti, 

količini in rokih;  

- v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne 

zadosti pogodbenim zahtevam ali pogodbena določila niso spoštovana oziroma realizirana. 
 

9. ZAVEZA IZVAJALCA 

 

Izvajalec del kot prevzemnik javnega naročila se zavezuje: 

• da bo uporabljal za poplačevanje svojih obveznosti dobaviteljem blaga, podizvajalcem in 

kooperantom enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi o prevzemu del z naročnikom del 

po predmetnem javnem naročilu; 

• da bo priznal in obračunal ter plačal dobaviteljem blaga, podizvajalcem in kooperantom 

zapadle obveznosti in zakonske zamudne obresti za vsak dan zamude pri plačilih zapadlih in 

potrjenih obveznosti po izstavljenih računih za dobavljeno blago dobaviteljev blaga oz. za 

opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov; 

• da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročnika, navedene v navodilih ponudnikom za 

izdelavo ponudbe za udeleţbo na predmetnem javnem razpisu, da po njih daje svojo 

ponudbo za izvedbo razpisanih del ter da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi 

predmetnih del, 

• da je ob izdelavi ponudbe pregledal vso razpoloţljivo razpisno dokumentacijo in projektno  

 nalogo, 

• da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del,  

• da redno izpolnjuje minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe, 

• da je pri sestavi ponudbe upošteval obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih ter 

ureditvi delovnih pogojev, 

• da redno in pravočasno izpolnjuje svoje obveznosti do svojih podizvajalcev, 

• za resničnost oz. verodostojnost podatkov in prilog k ponudbi. 
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10. MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠE PONUDBE  

 

Merilo za izbor najugodnejše ponudbe je najniţja ponudbena cena.  

 

11. ZAHTEVEK ZA REVIZIJO 

 

Zahtevek za predrevizijski postopek lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih 

javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011; ZPVPJN) vloţi vsaka oseba, ki ima ali je imela 

interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaţe, 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 vloţitvi predrevizijskega zahtevka, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno 

dokumentacijo vplačati takso v znesku 750,00 EUR na TRR št. SI56 0110 0100 0358 802 – Banka 

Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 13145-7111290-

00008211. 

 

Zoper vsebino objave ali razpisno dokumentacijo lahko ponudnik vloţi zahtevo za predrevizijski 

postopek v osmih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu. 

 

Zahtevek za predrevizijskih postopek se vloţi v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za 

predrevizijski postopek vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za finance, sektor za javna naročila in 

koncesije. 

 

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 

priporočeno s povratnico.  V elektronski obliki zahtevka ni moţno vlagati, ker naročnik ne razpolaga 

z ustreznim informacijskim sistemom za sprejemanje elektronskih vlog. 

 

12. USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA TER ZAVRNITEV VSEH 

PONUDB 

 

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za odpiranje ponudb ustavi postopek javnega 

naročanja, po preteku roka za odpiranje ponudb pa lahko pod pogoji ZJN-2 zavrne vse ponudbe. 

 

13. SKLENITEV POGODBE 

 

Izbrani ponudnik je dolţan v roku 8 (osmih) delovnih dni po prejemu poziva k podpisu 

pogodbe pristopiti k njeni sklenitvi. Če se ponudnik v navedenem roku ne odzove na poziv, se šteje, 

da je odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil instrument finančnega zavarovanja za 

resnost ponudbe, ne glede na razloge za odstop od ponudbe, ter sklenil pogodbo z naslednjim 

cenovno najugodnejšim ponudnikom, ki izpolnjuje vse zahteve iz ponudbene dokumentacije in je 

tudi oddal popolno ponudbo.  

 

14. JAMSTVO ZA NAPAKE 

 

Izbrani izvajalec, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak skladno 

z določili veljavnega Obligacijskega zakonika in drugimi predpisi, ki urejajo področje predmeta 

javnega naročila. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku ne glede 

na število podizvajalcev. V primeru, da je naročilo oddano skupini izvajalcev, ki so za izvedbo 

naročila sklenili pravni akt o skupni izvedbi naročila, le-ti odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno. 
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15. VELJAVNOST PONUDBE 

 

Ponudba mora veljati najmanj do 16.5.2012.  

 

16. ZAHTEVE NAROČNIKA PO OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE 

 

Ponudbena dokumentacija mora biti predloţena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba pa 

oddana v zapečatenem ovitku temu ustreznega formata, ki mora biti pravilno označen skladno z 

določili naročnika v Povabilu k oddaji ponudbe.  

 

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku in obrazcih objavljene razpisne 

dokumentacije ter pri tem dosledno upoštevati navodila naročnika, ki so vsebovana na vsakem 

posameznem obrazcu. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, ţigosani in podpisani s strani 

odgovorne osebe ponudnika, ki je podpisnik ponudbe.  

 

Če je iz tehničnih razlogov posamezen obrazec izdelan oz. izpolnjen drugače (npr. s pomočjo 

računalnika), mora besedilo v obrazcu v ustrezati zahtevam naročnika iz te razpisne dokumentacije, 

kar pomeni, da mora biti besedilo obrazca vsebinsko in pomensko ustrezati besedilu na predpisanem 

obrazcu. 

 

Ponudbena cena mora biti navedena v evrih (EUR - €), vsebovati mora vse davke in ostale dajatve, 

ter mora biti fiksna. Morebitni popusti morajo biti zajeti ţe v ponudbeni ceni. 

 

Če bo ob pregledu ponudb naročnik ugotovil, da je ponudbena cena neobičajno nizka, ali pa bo 

obstajal dvom o moţnosti izpolnitve naročila, bo naročnik od ponudnika zahteval, da v štirih (4) dneh 

predloţi in vrednostno utemelji podrobne podatke o elementih ponudbe, za katere meni, da so 

merodajni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb v skladu z določili te 

razpisne dokumentacije. Naročnik bo z upoštevanjem predloţenih podrobnih podatkov in ob 

posvetovanju s ponudnikom preveril postavke. 

 

 

 

 

Odgovorna oseba naročnika: 

                                                                                                         mag. Igor FRIC 
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3. POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA ZA DOKAZOVANJE 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKA S PREDPISANIMI OBRAZCI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meţica, 25. januar  2012                                                                            
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Ponudnik: 

____________________________  

____________________________ 

 

 

KAZALO PONUDBE 

 

Zap. štev. obrazca: Vsebina obrazca:  

OBR. 1 Izjava o sprejemanju pogojev razpisne 

dokumentacije 

OBR. 2 Podatki o ponudniku 

OBR. 3 Pooblastilo za podpis skupne ponudbe 

OBR. 4 Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev za 

izvedbo javnega naročila  

OBR. 5 Izjava za pridobitev podatkov  
OBR. 6 Izjava ponudnika, da izpolnjuje pogoje o 

zagotavljanju ustreznih strokovnih 

kadrov in tehnične zmogljivosti 
OBR. 7 Izjava o izvajanju referenčnih objektov 

OBR. 8 Izjava o izvajanju del s podizvajalci 

OBR. 9 Izjava ponudnika, kadar namerava dela izvajati  

s podizvajalci 

OBR. 10 Seznam podizvajalcev 

OBR. 11 Podatki o podizvajalcih 

OBR. 12 Izjava o strokovni, kadrovski in tehnični 

opremljenosti ter zagotavljanju ostalih pogojev 

za kvalitetno izvedbo predmetnega JN 

OBR. 13 Obrazec menične izjave za resnost ponudbe in 

dobro izvedbo posla  

OBR. 14 Izjava o vsebini zavarovalne police za 

zavarovanje projektantske odgovornosti 

OBR. 15 Ponudbeni predračun 

OBR. 16 Pogodba - vzorec 

 

 

 

 

 

 

Datum:                                                     Ţig:                                      Podpis odgovorne osebe:  

                                                                                                            _______________________ 

 

 

 

 

Vzorec kazala ponudnikom sluţi kot kontrolnik kompletnosti ponudbe, lahko pa ga uporabijo tudi kot sestavni 

del ponudbe.  
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 OBR. 1 

Ponudnik: 

____________________________  

____________________________ 

____________________________ 

 
 

 

 

 

IZJAVA O SPREJEMANJU POGOJEV 

RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

 

 

 

Naročniku Občina Meţica, Trg svobode 1, 2392 Meţica, izjavljamo, da: 

 

- smo se v celoti seznanili s pogoji in zahtevami iz razpisne dokumentacije;   

- se strinjamo z razpisno dokumentacijo;  

- se strinjamo z vsebino predloţenega vzorca pogodbe;  

- smo v ponudbi navedli resnične podatke in da le-ti ustrezajo dejanskemu stanju;  

- morebitne fotokopije priloţenih listin ustrezajo originalu;  

- dodeljenega javnega naročila ne bomo prenesli na drugega izvajalca;  

- s to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo;  

- brezpogojno pooblaščamo naročnika, da pridobi podatke iz uradnih evidenc glede izpolnjevanje 

obveznih pogojev, vključno z osebnimi podatki tako za pravno osebo kot tudi odgovorne osebe 

ponudnika. 

 

 

 

 

Datum: ____________________                 ţig                      

                      

Podpis odgovorne osebe 

        

____________________ 

           

 



»Izdelava projektne dokumentacije faze PID za območje okolice OŠ Meţica in PZI za območje spominskega parka na starem 

britafu – Celovita obnova mestnega jedra Meţica«  

Občina Meţica                                                                  Objava na Portalu JN:   NMV255/2012 od 30.1.2012 

Štev. zadeve:           430-0005/2012-3                                                                                                                                                                                                    
Zap. štev. NMV:      430-0005/2012-SR-5 

                                                                                                                                          OBR. 2 

PODATKI O PONUDNIKU 

 

 

 

Firma oz. naziv ponudnika  

Naslov  

Elektronska pošta  

Matična številka  

Identifikacijska številka za DDV  

Številka transakcijskega računa  

Številka vpisa v sodni register  

Telefon  

Telefaks  

Mobilni telefon  

Odgovorna oseba za 

podpis pogodbe (navesti 

tudi funkcijo) 

 

Odgovorna  oseba za 

podpis ponudbe 

 

Telefon kontaktne osebe  

Telefax kontaktne osebe  

Elektronska pošta 

kontaktne osebe 

 

 

 

 

 

Datum: __________________                         Ţig:                                  Podpis odgovorne osebe:  

 

 

                                                                                                        _____________________________ 
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OBR. 3 

 

V zvezi z  objavljenim  javnim naročilom za  »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA 

NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na 

portalu JN pod štev. NMV255/2012 z dne  30.1.2012 izdajamo  

 
POOBLASTILO ZA PODPIS SKUPNE PONUDBE,   

KI JO PREDLAGA SKUPINA IZVAJALCEV / PONUDNIKOV 

 

 

Podpisani_________________________________________________________________                      

(ime in priimek pooblastitelja) 

 

z nazivom______________________________iz__________________________________ 

                                 (funkcija)                                                       (naziv in naslov podjetja) 

Podpisani_________________________________________________________________                      

(ime in priimek pooblastitelja) 

 

z  nazivom______________________________iz__________________________________ 

                                 (funkcija)                                                       (naziv in naslov podjetja) 

Podpisani_________________________________________________________________                      

(ime in priimek pooblastitelja) 

 

z nazivom______________________________iz__________________________________ 

                                 (funkcija)                                                       (naziv in naslov podjetja) 

Podpisani_________________________________________________________________                      

(ime in priimek pooblastitelja) 

 

z nazivom______________________________iz__________________________________ 

                                 (funkcija)                                                       (naziv in naslov podjetja) 

 

 

potrjujemo, da smo uradni predstavniki izvajalcev / ponudnikov, ki dajejo skupno ponudbo in s tem 

dokumentom pooblaščamo 

 

gospoda/gospo _______________________ z nazivom _____________________________ 

 

ki se podpisuje _______________________ in parafira _____________________________ 

 

da v našem imenu podpiše ponudbo in pogodbo v primeru, da bomo izbrani v postopku predmetnega 

javnega razpisa za »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE 

OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – 

CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012. 

 

Navedene odgovorne osebe ponudnikov izjavljamo, da za izvedbo predmetnega javnega naročila 

izpolnjujejo pogoje za priznanje sposobnosti o Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 

in nasl.) in sicer: 

1. Kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi 

naslednjih kaznivih dejanj: 

a. hudodelsko zdruţevanje;  

b. sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe); nedovoljeno sprejemanje 

daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za 
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nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,goljufija, 

poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev 

finančnih obveznosti;  

c. pranje denarja; 

2. Kot pravna oseba in naši zakoniti zastopniki, nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi 

goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 

zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, 

3. da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta javnega naročila, ki bi 

nam bila dokazana s sredstvi, ki bi jih naročnik lahko utemeljil, 

4. da pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona o 

javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in nasl.), v tem ali predhodnih postopkih, 

nismo namerno podali zavajajočih razlag ali informacij nismo zagotovili;  

5. Da proti nam ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski 

postopek oz. drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje našega 

poslovanja; da naše poslovanje ne upravlja sodišče; da nismo opustili poslovne 

dejavnosti in da nismo v katerem koli podobnem poloţaju; da ni bil uveden 

katerikoli drug postopek, podoben zgoraj navedenim postopkom v skladu s 

predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ. 

 

Izjavo podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo. 

 

Obenem izrecno izjavljamo in dovoljujemo, da: 

- naročnik lahko pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki jih 

vodijo drţavni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, sam, 

- ima naročnik pravico pridobiti potrdila, ki se nanašajo na naše zakonite zastopnike, 

- bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v dogovorjenem roku, naročniku izročili ustrezna 

potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne vodijo v uradnih evidencah drţavnih 

organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. 

 

Izjavljamo tudi, da bomo v primeru, da bomo izbrani ponudniki na predmetnem javnem razpisu pred 

podpisom pogodb naročniku izročili pogodbo ali dogovor o poslovnem sodelovanju. 

 

Datum:_______________               ţig podpis pooblastitelja: __________________ 

 

Datum: _______________                ţig podpis pooblastitelja:  _________________ 

 

Datum: _______________               ţig podpis pooblastitelja:  _________________ 

 

Datum: _______________             ţig podpis pooblastitelja: __________________ 

 

 

 

V primeru »Skupne ponudbe« vsak udeleţenec v skupni ponudbi izpolni obrazce štev. 

2., 4. in  5.. 
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OBR. 4 

Ponudnik: 

____________________________  

____________________________ 

____________________________ 

 

IZJAVA PONUDNIKA  

 

o izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega naročila  

 

V zvezi z javnim naročilom za »IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo 

IZJAVLJAMO 

 

A) Osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika iz 42. člena ZJN-2: 

1. da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku  

(Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 40/04, 95/04, 17/06, 55/08 in 66/08): hudodelsko zdruţevanje, 

sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, 

nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje 

daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna 

goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske 

skupnosti, pranje denarja; 

2.  da za tovrstna dejanja niso bili obsojeni niti naši zakoniti zastopniki (v kolikor gre za pravno 

osebo); 

3.  da na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, nismo bili izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil 

zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena Zakona o javnem 

naročanju (ZJN-2); 

4. da mi ali naš zakonit zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi goljufije zoper finančne 

interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske 

skupnosti; 

5.  da nismo v stečajnem postopku; 

6. da naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja finančno 

poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v dveh letih pred 

iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja ni bil druţbenik z lastniškim deleţem 

večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deleţem večjim od 25 odstotkov ali član poslovodstva 

ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je bil začet stečajni postopek ali postopek 

prisilne poravnave ali postopek prisilnega prenehanja; 

7. da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane, nezapadle obveznosti v zvezi s plačili 

prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri imamo sedeţ ali 

določbami drţave naročnika; 

8. da imamo na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb plačane, nezapadle obveznosti v zvezi s plačili 

davkov v skladu z zakonskimi določbami drţave, v kateri imamo sedeţ ali določbami drţave 

naročnika. 

 

Ponudnik izkaţe, da izpolnjuje navedene pogoje z dokazilom iz uradne evidence. Ponudnik lahko 

namesto dokazila v ponudbi z lastno izjavo navede, v kateri evidenci in pri katerem drţavnem organu, 

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

pridobi sam.  

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz 5., 6., 7. in 8. točke 

izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za podizvajalca se po zakonu 
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ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) ponudnikom izpolnjuje kriterije za 

povezano druţbo po zakonu, ki ureja gospodarske druţbe. V tem primeru:   

 

-  se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična 

oseba in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali 

izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega 

naročila;  

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero 

uredi obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 

Ponudniki, ki nimajo sedeţa v Republiki Sloveniji, morajo predloţiti dokazila, da niso storili dejanj iz 

4. točke te izjave. Če drţava, v kateri ima ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, bo 

naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo ponudnika. V 

primerih naročil katerih vrednost je enaka ali presega vrednost iz prvega odstavka 12. člena ZJN-2, 

mora biti ta izjava podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom 

poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ. 

 

Hkrati s to izjavo pooblaščamo naročnika Občino Meţica, da v primeru utemeljenega dvoma o 

osnovni sposobnosti pridobi vse informacije pri pristojnem organu. V kolikor se bo izkazalo za 

potrebno, bomo naročniku izdali posebno pooblastilo za pridobitev vseh potrebnih informacij v 

zvezi s tem. 

 

Hkrati izjavljamo, da smo seznanjeni z določilom 3. odstavka 42. člena ZJN-2, v skladu s katerim je 

naročnik dolţan iz posameznega postopka javnega naročanja izločiti ponudnika ali kandidata, če je le-

ta na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi 

uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena ZJN-2. 

 

B) Sposobnost kandidata ali ponudnika za opravljanje poklicne dejavnosti iz 43. člena ZJN-2: 

     

1. Da smo vpisani v sodni register oziroma da smo vpisani v poslovni register Slovenije, ki ga 

izdaja AJPES (obvezno obkroţi); 

2. Da smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti: da imamo registrirano dejavnost, ki je 

predmet tega javnega naročila oz. da smo vpisani v register poklicev ali trgovski register 

(obvezno obkroţi);  

3. Da imamo dovoljenje za izvajanje storitve, ki je predmet tega javnega naročila, in sicer 

dovoljenje št.____________________ z dne _______________,  skladno z/s 

_____________________________ (ustrezen pravni predpis); 

4. Ponudniki, ki nimajo sedeţa v RS, morajo predloţiti potrdilo. Če drţava, v kateri ima 

ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseţeno izjavo prič ali 

zapriseţeno izjavo zakonitega zastopnika ponudnika. 

 

Če morajo kandidati ali ponudniki imeti posebno dovoljenje ali morajo biti člani posebne organizacije, 

da bi lahko v drţavi, v kateri imajo svoj sedeţ opravljali storitev, ki je predmet naročila, si naročnik 

pridrţuje pravico, da od njih zahteva, da predloţijo dokazila o tem dovoljenju ali članstvu. 

 

 

 

Datum: ________________________            Ţig:                    Podpis odgovorne osebe:  

 

                                                                                                    ___________________________ 
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Ponudnik:                     OBR.5

                                                                                                                           

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 

 

 

S podpisom te izjave ponudnik izrecno soglaša in dovoljuje, da lahko naročnik OBČINA MEŢICA za 

namene predmetnega javnega razpisa za »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID 

ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012,  pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc drţavnih nosilcev 

javnega pooblastila za ponudnika in naslednje osebe, ki so pooblaščene za zastopanje: 

 

a) Ponudnik: (pravna/fizična oseba – polni naziv ponudnika, polni naslov) :  

 

 _________________________________________________________________________________ 

  

_________________________________________________________________________________ 

 

 

b) Ime in priimek:________________________________, EMŠO: ____________________, naslov:  

 

___________________________________     Podpis: ________________________ 

 

c) Ime in priimek:________________________________, EMŠO: ____________________, naslov:  

 

___________________________________     Podpis: ________________________ 

 

d) Ime in priimek:________________________________, EMŠO: ____________________, naslov:  

 

___________________________________     Podpis: ________________________ 

 

e) Ime in priimek:________________________________, EMŠO: ____________________, naslov:  

 

___________________________________     Podpis: ________________________ 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga prijave na predmetni javni razpis.  

 

 

Datum:__________________                 Ţig                                         Podpis odgovorne osebe: 
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OBR.6 

Izjava ponudnika, da izpolnjuje pogoje o zagotavljanju  

ustreznih strokovnih kadrov in tehnične zmogljivosti  

 

 

Ponudnik __________________________________ 

 

V zvezi z javnim naročilom za »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo 

 

IZJAVLJAMO 

 

 

- da imamo na razpolago vsaj 1 (enega) odgovornega projektanta (po pogodbi ali zaposlenega), ki 

izpolnjuje pogoje za pooblaščenega arhitekturnega projektanta, z veljavno licenco »A«, »G«, »S« in 

»F« v skladu z ZGO-1,in sicer: 

 

Zap.  

štev. 

Ime in priimek Štev. in oznaka licence 

   

   

   

   

   

   

 

 Naročnik ne zahteva kumulacije licenc v eni osebi. 

 

 

 

 

V _____________________________, dne __________  

 

 

 

Ţig in podpis ponudnika:  
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Ponudnik:                            OBR.7 

                                                                                                                        

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

IZJAVA O IZVAJANJU REFERENČNIH OBJEKTOV 

 

 

V zvezi s predmetnim NMV za »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo 

 

IZJAVLJAMO 

 
 

- da smo v letih 2009, 2010 in 2011 uspešno izvedli vsaj dva projektiranja javnih objektov,  ki so po 

vsebini in obsegu sorodna z razpisanim, v vrednosti posameznega objekta najmanj 1 mio EUR z 

ddv. 

 

Zap. 

Štev. 

Naziv naročnika Predmet  

pogodbe 

Datum 

sklenitve 

pogodbe 

Pogodbena vrednost 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

Datum: __________________               Ţig:                                        Podpis odgovorne osebe:  

 

                                                                                                                _________________________ 
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Ponudnik:                 OBR.8 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

IZJAVA O IZVAJANJU DEL S PODIZVAJALCI 

 

 

V zvezi s predmetnim NMV »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo 

 

IZJAVLJAMO 

 

 

 

 

a) da storitev, ki je predmet tega javnega naročila, NE BOMO izvajali s podizvajalci, pri čemer 

se zavedamo, da bo naročnik v primeru predloţitve neresničnih izjav ali dokazil  podal 

Drţavni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku iz drugega odstavka 109.a 

člena ZJN-2 (ni potrebno izpolniti obrazcev št. 9., 10. in 11.).  

 

b) da BOMO storitev izvedli s podizvajalci in da bomo izpolnili 7, 8 in 9 obrazec. 

 

 

 

(ustrezno obkroţi!) 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________               Ţig:                                        Podpis odgovorne osebe:  

 

                                                                                                                _________________________ 
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Ponudnik:                               OBR.9

                                                                                                                    

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA,  

KADAR NAMERAVA DELA IZVAJATI S PODIZVAJALCI 

 

V zvezi s predmetnim NMV »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo 

 

 

IZJAVLJAMO  

 

 

-  da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje 

podizvajalcem (izrecno soglasje bomo podali tudi v pogodbi ter v drugačni obliki, na zahtevo 

naročnika) ter smo seznanjeni, da so neposredna plačila podizvajalcem v skladu z ZJN-2 

obvezna; 

 

-  da bomo na zahtevo naročnika predloţili soglasje podizvajalca/ev, na podlagi katerega bo 

lahko naročnik namesto glavnega izvajalca poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega 

izvajalca. 

 

 

 

 

 

 

Datum: __________________               Ţig:                                        Podpis odgovorne osebe:  

 

                                                                                                                _________________________ 
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Ponudnik:                       OBR.10

                                   

                                                                                           

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

SEZNAM PODIZVAJALCEV 

 

V zvezi s predmetnim NMV »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«,objavljeno na portalu JN pod 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo 

s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo njihovo vrednostno udeleţbo: 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeleţen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % 

ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti vrsto del  - izvedbe) 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeleţen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % 

ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti vrsto del - izvedbe) 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeleţen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša ________ % 

ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti vrsto del - izvedbe) 

(v primeru večjega števila podizvajalcev ponudnik ustrezno razširi ali kopira obrazec) 

 

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, sklenili 

pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za predmetno 

naročilo. 
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Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila podizvajalcem, 

pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. 

 

 

 

Opombi:  

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira oz. ustrezno dopolni ali razširi. 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________                Ţig                   Podpis ponudnika:  

 

                                                                                                                         ______________ 
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Ponudnik:                             OBR.11 

                              

___________________________ 

 

___________________________ 

 

V zvezi s predmetnim NMV »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da nastopamo 

s spodaj navedenim podizvajalcem: 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

Polni naziv podizvajalca 

 

 

Sedeţ 

 

 

Matična številka 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 

ID za DDV 

 

 

Številka TRR 

 

 

Telefonska številka in številka faksa 

 

 

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca 

 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca 

 

 

 

Opomba: za vsakega podizvajalca ponudnik v celoti izpolni predpisani obrazec in ga obvezno ţigosa 

in podpiše 

 

 

Datum: ________________                      Ţig                                  Podpis ponudnika:  
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Ponudnik:                              OBR.12               

                                                                                                             

 

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

 

IZJAVA 

 

O STROKOVNI, KADROVSKI IN TEHNIČNI OPREMLJENOSTI 

TER ZAGOTAVLJANJU OSTALIH POGOGEV 

ZA KVALITETNO IZVEDBO PREDMETNEGA NMV 

 

 

V zvezi s predmetnim NMV »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA 

OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da:  

 

- bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodili naročnika; 

- imamo na razpolago zadostne proste kadrovske in tehnične kapacitete za kvalitetno 

izvedbo in dokončanje del; 

- imamo sklenjeno zavarovanje za projektantsko odgovornost skladno z določili Zakona 

o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

126/07 in 108/09), ter da bomo kopijo zavarovalne police ob sklenitvi izvajalske 

pogodbe za predmetni javni razpis ob podpisu pogodbe posredovali naročniku;  

- upoštevamo vse obveznosti, ki izhajajo iz veljavnih predpisov v Republiki Sloveniji in 

se nanašajo na varstvo in zdravje pri delu, zaposlovanje in delovne pogoje.   

 

Obvezujemo se, da bomo v primeru zahteve naročnika, dostavili dokazilo ali listino, iz katere bo 

izhajala resničnost zgornjih navedb. 

 

S to izjavo v celoti prevzemamo vso odgovornost in morebitne posledice, ki iz nje izhajajo. 

 

 

 

 

Datum: ________________                      Ţig                                  Podpis ponudnika:  
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 MENIČNA IZJAVA                                  OBR.13                

za resnost ponudbe in dobro izvedbo posla 

 
 

Ponudnik:  ……………………………………………………………………………………… 

 

Naročniku, Občini Meţica, Trg svobode 1, 2392 Meţica kot garancijo za resnost naše ponudbe in dobro izvedbo 

posla za NMV: »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ 

MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA 

MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu NMV255/2012 z dne 30.1.2012,  izročamo menico za 

resnost ponudbe in dobro izvedbo posla v vrednosti 5.000,00 € (pet tisoč) ter menično izjavo s pooblastilom za 

unovčenje. Menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je podpisana s strani pooblaščene 

osebe: 

 

………………………………………………….., kot  …………………………………………………. 

         (ime in priimek pooblaščene osebe)                                                    (funkcija)                                                                   

 

Naročnika, Občino Meţica nepreklicno pooblaščamo, da s poljubno dospelostjo in besedilom, brez prejšnjega 

obvestila izpolni to priloţeno menico v znesku 5.000,00 € (pet tisoč) in  jo unovči v primeru, če:  

 

- ponudbo umaknemo po roku za oddajo ponudb;  

- če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom v postavljenem roku;  

- če izbrani izvajalec v roku 8 (osem) dni po sklenitvi pogodbe naročniku ne predloţi kopije zavarovalne 

police za njegovo projektantsko odgovornost skladno z določbami ZGO-1;  

- če izvajalec svojih obveznosti iz pogodbe ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, kvaliteti, količini in 

rokih;  

- v primeru delne izpolnitve pogodbenih obveznosti, če opravljena storitev tudi delno ne zadosti 

pogodbenim zahtevam ali pogodbena določila niso spoštovana oziroma realizirana. 

 

Menice naj bodo izpolnjene s klavzulo »brez protesta«.  
 

Menica je plačljiva pri banki______________________ v breme transakcijskega računa št. 

_________________________________________________. 

 

S podpisom te menične izjave prav tako pooblaščamo poslovno banko _____________________ pri kateri ima 

naša druţba odprt transakcijski račun št. _________________________, da naročniku Občini Meţica pri 

predloţitvi menice na unovčenje izplača znesek naveden na menici.  

Menico se lahko unovči najkasneje do vključno 30.7.2012. 

V primeru menično pravnega uveljavljanja menic proti nam se vnaprej odrekamo vsem ugovorom proti 

meničnim plačilnim nalogom. 

 

Naročnik je zavezan, da nam vrne menice, ki jih ne bo uporabil v zgoraj navedene namene, po izteku roka. 

 

V primeru, da bo druţba zaprla transakcijski račun, ki je odprt pri zgoraj navedeni banki in ga odprla pri 

katerikoli drugi poslovni banki v Republiki Sloveniji, ali v primeru, da sredstva na zgoraj navedenem 

transakcijskem računu druţbe ne zadostujejo za pokritje menične vsote, velja to pooblastilo tudi za vse druge 

poslovne banke, pri kateri ima ali bo druţba imela odprt transakcijski račun.  

 

 

Za obveznosti po zgoraj omenjeni pogodbi in po menici jamči druţba z vsem svojim sedanjim in bodočim 

premoţenjem.  
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Datum:  _____________________ 

 

 

 

 

Izdajatelj menice:  

 

__________________________________ (ţig in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika)  

 

 

 

 
PRILOGA:  

- 1 kom. menica 
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Ponudnik:                                 

                                                                                                            

OBR.14                

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

I  Z  J  A  V  A 

 

ponudnika o zagotovitvi vsebine zavarovalne police 

za zavarovanje projektantske odgovornosti 
 

 

Naročniku, Občini Meţica, Trg svobode 1, 2392 Meţica izjavljamo, da bomo za izvedbo NMV: »IZDELAVO 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA 

OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA 

JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. NMV255/2012 z dne 30.1.2012 
 

izročili kopijo zavarovalne police o zavarovanju projektantske odgovornosti zaradi čistih 

premoţenjskih škod, ki izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica in so posledica strokovne napake 

za projektiranje z razširitvijo:  

 

a/ kritje za napake oz. stroške, ki nimajo za posledico fizičnega poškodovanja, temveč le 

potrebo po izdelavi, dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela (mehka škoda);  

 

b/ podaljšanja obdobja za prijavo odškodninskih zahtevkov za dobo 3 (treh) let;  

 

c/ kritje škod zaradi oslabitve ali napake projektiranega objekta  

 

V zavarovalni polici mora biti obvezno vsebovano:  

- da znaša enotna zavarovalna vsota najmanj 5-kratnik (pet) pogodbene vrednosti, pri čemer se 

kot minimalna enotna zavarovalna vsota šteje vsota v višini, kot jo določa ZGO-1 na dan 

sklenitve pogodbe (višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne 

more biti niţja od 41.000 EUR – 3. odstavek 33. člena ZGO-1);  

- da je dovoljena odbitna franšiza največ do 2.500,00 EUR;  

- da je dovoljen letni regres najmanj v višini 3-kratnika (tri) zavarovalne vsote.  

 

V primeru izvajanja pogodbe s podizvajalci mora vsa zavarovanja iz zavarovalne police zajemati tudi 

podizvajalce.  

 

 

 

 

Kraj in datum: Ţig: Podpis: 

 

__________________ 

  

___________________ 
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Ponudnik:                                 

                                                                                                            

OBR.14                

___________________________ 

 

___________________________ 

 

 

Na podlagi zahteve naročnika iz razpisne dokumentacije, ki se nanaša na javni razpis »IZDELAVO 

PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA 

OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA 

JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. NMV255/2012 z dne 30.1.2012, dajemo v 

nadaljevanju naslednji  

 

 

P O N U D B E N I      P R E D R A Č U N  št.:.___________ 

 

 

 

Ponudba za celoto razpisanih del predmetnega JN za »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA 

NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«,  objavljeno na 

portalu JN pod štev. NMV255/2012 z dne 30.1.2012 znaša:  

 

 

 

Cena brez DDV:  

 

Vrednost DDV (20 %):  Znesek z DDV:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Kraj in datum: Ţig: Podpis: 

 

__________________ 

  

___________________ 
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4. SPLOŠNI IN POSEBNI POGOJI, KI BODO SESTAVNI DEL POGODBE  –  

VZOREC POGODBE  
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P O G O D B A 

štev. 430-0005/2012-4 o izvedbi storitve:  

za »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA 

IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA 

MESTNEGA JEDRA MEŢICA«,  objavljeno na portalu JN pod štev. NMV255/2012 z dne 30.1.2012 

sklenjena med: 

 

Naročnikom: 

 

Občina Meţica, Trg svobode 1, 2392 Meţica, ki jo zastopa ţupan Dušan Krebel 

Matična številka:  5883610 

ID za DDV:        SI82400776 

 

in 

 

Izvajalcem:  

______________________ 

______________________ 

______________________ 

 

Matična št: _______________________  

 

ID za DDV: ______________________ 

 

Transakcijski račun:  _________________________________  pri  ______________________ 

 

ki ga zastopa direktor ______________________ 

 

I. UVODNA DOLOČILA 

 

1. člen 

 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:  

- je naročnik izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca za »IZDELAVO PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE 

SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA 

MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. NMV255/2012 z dne 30.1.2012; 

 

- da je na podlagi izvedenega postopka za »IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE FAZE PID 

ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM 

BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. 

NMV255/2012 z dne 30.1.2012, izdal obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika z dne 

______________, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejši ponudnik  bil izbran izvajalec iz te 

pogodbe;  
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- da se Operacija izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012, razvojne prioritete: »Razvoj regij«; 

prednostne usmeritve: »Regionalni razvojni programi«. 
 

 

 

II. PREDMET POGODBE  

 

2. člen 

 

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa skladno s pogoji iz javnega razpisa, razpisne 

dokumentacije in pogoji iz svoje ponudbe prevzame v izvedbo vsa dela za »IZDELAVO PROJEKTNE 

DOKUMENTACIJE FAZE PID ZA OBMOČJE OKOLICE OŠ MEŢICA IN PZI ZA OBMOČJE 

SPOMINSKEGA PARKA NA STAREM BRITAFU – CELOVITA OBNOVA MESTNEGA JEDRA 

MEŢICA«, objavljeno na portalu JN pod štev. NMV255/2012 z dne 30.1.2012, skladno s projektno 

nalogo in z razpisno dokumentacijo naročnika. 

 

Razpisna dokumentacija, ponudba izvajalca sta sestavni del te pogodbe. 

 

III. POGODBENA VREDNOST DEL IN OBSEG DEL 

 

3. člen  

 

Vrednost del iz 2. člena te pogodbe znaša na podlagi ponudbe izvajalca, štev. ________________ z 

dne ______________ za celoten obseg ponudbenih del:  

 

 

Cena brez DDV:  

 

Vrednost DDV (20 %):  Znesek z DDV:  

 

 

 

  

 

z  besedo: ( …………………………………………………………………………………… EUR) 

 

za vsa dela, potrebna za izpolnitev pogodbene obveznosti izvajalca uspešno opravljene primopredaje 

projektov.  

 

Vsa dela, ki so predmet tega NMV in te pogodbe, se bodo izvajala po načelu »ključ v roke«, 

ponudbena in dogovorjena cena je nespremenljiva za celoten čas veljavnosti ponudbe, zato se 

ponudnik vnaprej izrecno odpoveduje uveljavljanju klavzule spremenjenih okoliščin zaradi 

spremenjenih cen za elemente, ki so bili podlaga oblikovanju pogodbene vrednosti in spremenjenih 

okoliščin zaradi preseţnih in nepredvidenih del ter vnaprej izključuje uporabo 112. in 656. čl. 

Obligacijskega zakonika (OZ), ker je ponudnik ob oblikovanju ponudbe upošteval vsa tveganja v 

zvezi z omenjenimi spremenjenimi okoliščinami. 

 

Med pogodbenima strankama je še posebej dogovorjeno: 

 da je izključen kakršenkoli vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del na ponudbeno ceno, 
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 da so v ponudbeni ceni vključeni stroški in riziki, ki bodo morebiti nastali zaradi nepopolne, 

pomanjkljive ali nepravilne dokumentacije.  

 

4. člen 

 

Izvajalec bo izvršil dela, ki so predmet te pogodbe, za pogodbeno dogovorjeno ceno na podlagi svoje 

ponudbe v skladu z  vrsto del, materialov in opreme, ki jih predvideva projektna naloga. 

 

 

IV. OBRAČUN IN PLAČILA 

 

5. člen 

 

Naročnik se zaveţe plačati izvedena dela na podlagi izstavljenega računa, ki mora biti sestavljen na 

podlagi prejetega in priloţenega dokumenta o dejansko izvršenih delih – primopredajni zapisnik.  

 

Pri izračunu cen za morebitna pozneje naročena in nepredvidena dela, za katera mora izvajalec pred 

začetkom izvedbe le-teh naročniku predloţiti v potrditev ustrezen predračun, se upoštevajo 

kalkulacijske osnove in normativi iz pogodbenega predračuna. 

 

Izvajalec je dolţan dostaviti naročniku potrjen račun - situacijo v roku 15 dni po končni izvršitvi vseh 

del. Na računu oz. situaciji mora biti prikazan tudi skupni znesek opravljenih del.  

 

Naročnik bo potrdil račun oz. situacijo v roku 15 dni od prejema ali ga bo v istem roku grajal. Za 

grajani del mora izvajalec izstaviti dobropis. 

 

Kot dan plačila oz. izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo 

organizaciji, pri kateri ima svoj račun. Za datum prejema računa oz. situacije naročnika se šteje ţig 

prevzema pri naročniku. 

 

Naročnik bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. 

___________________________,  odprt pri _________________________. 

 

6. člen 

 

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije neposredno plačuje podizvajalcem.  

 

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način, kot to velja za plačila izvajalcu ter skladno 

z določili Uredbe o neposrednih plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri 

javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 19/2010). 
 

 

Skladno s ponudbo projektanta, bodo podizvajalci izvedli naslednje storitve: 
 

Zap. št. Podatki o podizvajalcu Opis del, ki jih bo izvedel  (Vrsta oz. 

predmet del, količina, vrednost ter kraj in rok 

izvedbe del) 
 Naziv:  
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Naslov: 

Mat. št.: 

ID za DDV:  

TRR: 

 Naziv: 

Naslov: 

Mat. št.: 

ID za DDV:  

TRR: 

 

 Naziv: 

Naslov: 

Mat. št.: 

ID za DDV:  

TRR: 

 

 

(po potrebi glede na število podizvajalcev ponudnik razširi oz. kopira tabelo v zadostnem 

obsegu).  

 

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da v primeru, če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila 

zamenja podizvajalec ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec, ki je 

sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5 dneh po spremembi predloţiti:  

 svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, 

 pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu 

podizvajalcu in  

 soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu. 

 

Izvajalec s podpisom te pogodbe soglaša, da bo v primeru morebitne zamenjave enega oziroma več 

podizvajalcev naročniku predloţil v potrditev nov seznam le teh. Če naročnik ugotovi, da posamezna 

dela izvaja podizvajalec, ki ga projektant ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico odpovedati pogodbo. 

Naročnik si tudi pridrţuje pravico, da kadarkoli preveri resničnost glede navedb podizvajalcev. Vsi 

delavci so naročniku dolţni podati verodostojne podatke. 

 

Izvajalec se tudi zavezuje, da bo imel v primeru nastopanja s podizvajalci, ob sklenitvi pogodbe z 

naročnikom ali v času njenega izvajanja, s podizvajalci sklenjene ustrezne pogodbe. 
 

 

 

 

V. ROK PRIČETKA IN DOKONČANJA DEL 

 

7. člen 

 

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po podpisu pogodbe in jih 

za sklop spominskega parka dokončati najkasneje v 2 (dveh) mesecih po podpisu pogodbe za sklop 

okolice OŠ Meţica pa do 30. 7. 2012.    
 

Rok dokončanja vseh pogodbenih del pomeni uspešno izvedena primopredaja, vključno z odpravo 

vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri prevzemu ter izročitev vse potrebne dokumentacije.   
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Pogodbeni roki se lahko spremenijo le v primeru višje sile, ki jo definirajo zakonska določila. 

Spremenjene roke mora potrditi odgovorni predstavnik naročnika in odgovorni nadzorni organ. 

 

V primeru prekoračitve pogodbenih rokov je stranka, ki je povzročila prekoračitev, dolţna nositi vse 

stroške, ki nastanejo zaradi zamude in so dogovorjeni s to pogodbo. 

 

8. člen 

 

Če izvajalec zamuja z izvrševanjem del glede na postavljen končni rok dokončanja del, je o tem 

dolţan nemudoma po nastanku zamude pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka 

dokončanja. Če se naročnik s tem strinja, se podaljšanje roka dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa 

k osnovni pogodbi. 

 

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predloţiti ustrezno 

podaljšano veljavnost garancije za dobro izvedbo del. 

 

VI. OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

 

9. člen 

 

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v posel s tem, da mu bo ob podpisu pogodbe predal 

projektno nalogo ter izvedel usklajevalni sestanek. 

 

V času izvajanja pogodbenih del se naročnik obvezuje: 

 sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko 

zadovoljstvo, 

 predati izvajalcu vso obstoječo tehnično dokumentacijo, 

 tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv 

na izvršitev prevzetih storitev.  

 

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 

 

10. člen 

 

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je 

seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno 

izvedbo del. 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za 

to zahteval posebna denarna nadomestila. 

 

Izvajalec izjavlja, da ima sklenjeno zavarovanje za projektantsko odgovornost v skladu z določbami 

Zakona o graditvi objektov – ZGO-1 (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 

in 108/09) ter se zavezuje, da bo kopijo  zavarovalne police v roku 8 (osem) dni po sklenitvi izvajalske 

pogodbe za predmetna dela iz te pogodbe  izročil naročniku.  

 

11. člen 
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Izvajalec se zavezuje naročniku v roku 8 (osem) delovnih dni po sklenitvi pogodbe izročiti kopijo 

zavarovalne police o zavarovanju projektantske odgovornosti zaradi čistih premoţenjskih škod, ki 

izvirajo iz opravljanja strokovnega poklica in so posledica strokovne napake za projektiranje z 

razširitvijo:  

 

a/ kritje za napake oz. stroške, ki nimajo za posledico fizičnega poškodovanja, temveč le 

potrebo po izdelavi, dobavi ali vgradnji novega elementa ali dela (mehka škoda);  

 

b/ podaljšanja obdobja za prijavo odškodninskih zahtevkov za dobo 3 (treh) let;  

 

c/ kritje škod zaradi oslabitve ali napake projektiranega objekta  

 

V zavarovalni polici mora biti obvezno vsebovano:  

- da znaša enotna zavarovalna vsota najmanj 5-kratnik (pet) pogodbene vrednosti, pri čemer se 

kot minimalna enotna zavarovalna vsota šteje vsota v višini, kot jo določa ZGO-1 na dan 

sklenitve pogodbe (višina letne zavarovalne vsote, ki se jo določi v zavarovalni pogodbi, ne 

more biti niţja od 41.000 EUR – 3. odstavek 33. člena ZGO-1);  

- da je dovoljena odbitna franšiza največ do 2.500,00 EUR;  

- da je dovoljen letni regres najmanj v višini 3-kratnika (tri) zavarovalne vsote.  

 

V primeru izvajanja pogodbe s podizvajalci mora vsa zavarovanja iz zavarovalne police zajemati tudi 

podizvajalce.  

 

VIII.  PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK 
 

12. člen 

 

Odgovorna oseba naročnika po tej pogodbi je Igor FRIC, direktor OU, ki je pooblaščen, da ga zastopa 

glede vprašanj, ki so vsebinsko povezana s to pogodbo. 

 

Odgovorna oseba izvajalca po tej pogodbi je ____________________, ki je pooblaščena, da ga 

zastopa glede vseh vprašanj, ki so povezana s predmetom te pogodbe. 

 

V primeru, da pride do spremembe predstavnikov, sta si pogodbeni stranki to dolţni sporočiti 

najkasneje 3 (tri) dni pred spremembo. 
 

IX. ODSTOP OD POGODBE 

 
13. člen 

 

Naročnik lahko, s pisnim obvestilom izvajalcu,  kadarkoli odstopi od pogodbe. V tem primeru je 

naročnik dolţan izvajalcu povrniti vse stroške in mu plačati do tedaj opravljeno delo. 

 

Naročnik ima pravico do odstopa od pogodbe, če: 

- izvajalec ni pričel z deli v dogovorjenem roku, 

- izvajalec kakorkoli huje krši pogodbo in je bil na to opozorjen, 

- izvajalec tako odstopa od terminskega plana ali predvidenega obsega del, da postane gotovo, da del 

ne bo mogel končati v dogovorjenem roku, in je bil na to opozorjen, 

- izvajalec del ne izvaja v dogovorjeni kakovosti in tudi ne popravi kakovosti oz. ne odpravi napak v 

naknadnem roku, ki mu ga da naročnik, 

- izvajalec s svojim ravnanjem ali opustitvami povzroča nevarnost nastanka škode za naročnika in ga 

je na moţnost odpovedi iz tega razloga naročnik posebej opozoril. 

 



»Izdelava projektne dokumentacije faze PID za območje okolice OŠ Meţica in PZI za območje spominskega parka na starem 

britafu – Celovita obnova mestnega jedra Meţica«  

Občina Meţica                                                                  Objava na Portalu JN:   NMV255/2012 od 30.1.2012 

Štev. zadeve:           430-0005/2012-3                                                                                                                                                                                                    
Zap. štev. NMV:      430-0005/2012-SR-5 

V primeru odstopa od pogodbe je naročnik dolţan izvajalcu plačati vrednost pravilno izvedenih del 

Sočasno lahko naročnik izvajalcu obračuna pogodbeno kazen in morebitno škodo zaradi neizpolnitve 

obveznost.  

 

V primeru odstopa od pogodbe po 2. odstavku tega člena je izvajalec dolţan povrniti naročniku vse 

stroške povezane z novim razpisom in izborom, kot tudi škodo, ki nastane naročniku zaradi zamude. 

 

Če v primeru prenehanja pogodbe iz razlogov na strani izvajalca škode ni mogoče ugotoviti, se 

obračuna pavšalna odškodnina v višini 25% pogodbene vrednosti. 

X. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 

 

14. člen 

 

Pogodbeni stranki soglašata, da je na podlagi 14. člena ZIntPK (Ur. list RS št. 45/10) obvezna 

sestavina pogodbe protikorupcijska klavzula. 

 

Pogodbeni stranki se izrecno dogovorita, da je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge 

pogodbene stranke, predstavnika ali posrednika 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 dolţnega 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 predstavnika organa ali 

organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, 

zastopniku, posredniku,  

nična.  

XI.  KONČNE DOLOČBE 

 

15. člen 
 

Vse spremembe in dopolnitve te pogodbe se sklenejo v obliki pisnih dodatkov k tej pogodbi. 

 

16.  člen 

 

Sestavni del te pogodbe so naslednje priloge: 

 razpisna dokumentacija naročnika št._______________; 

 ponudba izvajalca št._________ z dne ______________; 

 predračun št._______________ z dne_______________; 

 projektna naloga naročnika 

 

Pogodbena določila se v dvomu razlagajo na podlagi Obligacijskega zakonika in Zakona o graditvi 

objektov (ZGO-1).  
 

17. člen 

 

Morebitne spore iz te pogodbe bosta stranki reševali sporazumno, v nasprotnem primeru pa bo spor 

reševalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu. 
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18. člen 
 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 2 

(dva) izvoda, veljati pa začne z dnem, ko je podpisana s strani obeh pogodbenih strank. 
 

 

 

 

Datum podpisa: _______________     Datum podpisa: ________________ 

 

 

Naročnik:        Izvajalec:  

 

OBČINA MEŢICA                                   _____________________________ 

 

Ţupan Dušan KREBEL                   

                                                                                                     _____________________________ 

   

        _____________________________ 

 

 

 

 

 


