Številka dokumenta: 002EN-2018-OK
Datum: 17.09.2018

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

»Sanacija strehe na športno
medgeneracijskem centru«
Vrsta postopka: evidenčni postopek

Povabilo k oddaji ponudbe

OSNOVNI PODATKI O NAROČILU
Predmet evidenčnega naročila je Sanacija strehe na športno medgeneracijskem centru.
Predmetno naročilo je enovito in ni razdeljeno na sklope.
Naročnik je predvidel, da se bo naročilo izvedlo skladno z načrtovanim terminskim načrtom:
Stadij postopka
Datumi
Rok za postavljanje vprašanj
do 24.09.2018 do 09:00
Rok za predložitev ponudb
do 27.09.2018 do 15.00
KONTAKTNA OSEBA
Kontaktna oseba: Boštjan Horvat
E-poštni naslov: obcina@kobilje.si
Telefonska št.: 02 579 92 20
Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije pri kontaktni osebi. Vsa pojasnila preko
telefona so zgolj informativne narave. Pojasnila posredovana preko dopisov in e-pošte se
upoštevajo za vse ponudnike, če so bila na njih naslovljena, v nasprotnem primeru pa se
upoštevajo zgolj kot informacije konkretnemu ponudniku na katerega so bila naslovljena in se
ne morejo šteti v škodo ostalim ponudnikom, ki o določenem dejstvu niso bili obveščeni.
PREDLOŽITEV PONUDBE
Ponudnik odda ponudbo do roka za predložitev ponudb na način:
•
osebno na naslov: OBČINA KOBILJE, KOBILJE 56, 9227 KOBILJE
•
po pošti na naslov: OBČINA KOBILJE, KOBILJE 56, 9227 KOBILJE
Ponudnik naj ponudbo odda v zapečatenem ovitku z jasno oznako NE ODPIRAJ – PONUDBA
»Sanacija strehe na športno medgeneracijskem centru«. Na vseh ovitkih naj bo navedena
firma, točen naslov, telefonska številka in e-mail ponudnika. V izogib kasnejšim težavam
zahtevajte potrdilo o oddani ponudbi s pravilno navedenim datumom in časom oddaje ponudbe
pooblaščeni osebi naročnika oziroma potrdilo o oddaji pošiljke na pošti (oziroma pri drugem
izvajalcu poštnih storitev).

VELJAVNOST PONUDBE
Čas veljavnosti: najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb

VPRAŠANJA IN ODGOVORI / POJASNILA
Ponudniki lahko do zgoraj navedenega datuma pošljejo zahtevke za pojasnila v zvezi s
predmetom naročila. Zahteve za pojasnila se pošljejo po e-pošti kontaktni osebi navedeni
zgoraj.
Zahteve za pojasnila se pošljejo po e-pošti kontaktni osebi navedeni zgoraj.

JAMSTVA IN ZAVAROVANJE

Zavarovanje za dobro izvedbo
Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: 10 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: najmanj 30 dni od roka za izvedbo del
Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost
pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev
obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino
unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje odgovornosti
Višina zavarovanja: najmanj 41.000,00 EUR.
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
skladno s 33. členom ZGO-1.
Zavarovanje za odpravo napak
Instrument zavarovanja: menica
Višina zavarovanja: 5 % pogodbene vrednosti z DDV
Čas veljavnosti: Najmanj 30 dni po izteku garancijskih rokov za kakovost izvedenih del.
Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v
garancijskem roku, sicer se bo štelo, da evidenčno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik
pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca
iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino
unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

ROK ZA IZVEDBO DEL
Ponudnik mora dela zaključiti do 31.10.2018

POGOJI – v kolikor pogoji niso izpolnjeni,
se ponudba zavrne
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega
organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali
odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba za dejanje, ki ima
elemente kaznivih dejanj opredeljenih v 75. členu ZJN-3.
2. Gospodarski subjekt, ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v
evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami.
3. Ponudnik je vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi
članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež.
2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,
če ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih
nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni
organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če
vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali
več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi,
če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za
dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali
prijave.
3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če mu je bila v
zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo
pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat
izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.
4. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,
če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega
prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,
ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali
poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno
ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa
je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.
5. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt,
če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali
pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v
postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti predložiti zavajajoče informacije, ki bi
lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila.

REFERENCE PONUDNIKA
1.

Ponudnik oz. izvajalec je v zadnjih treh letih, šteto do dneva objave obvestila o tem
naročilu, uspešno izvedel vsaj tri projekte v skupni vrednosti najmanj 20.000,00 EUR.

DOKAZILO: obrazec "Referenčna lista gospodarskega subjekta"

MERILA
Ekonomsko najugodnejša ponudba na podlagi naslednjih meril:
-

cena

(žig)

Občina Kobilje
Robert ŠČAP, žpan

Povabilo k oddaji ponudbe: Obrazci

Št.

Obrazec

Opombe

1

Ponudba

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

2

Referenčna lista gospodarskega
subjekta

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

3

Izjava o lastniških deležih

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

4

Obrazec ovojnica

Izpolnjena, nalepljena na ovojnico.

Priloga

Popis del s ponudbenim
predračunom

Izpolnjen, podpisan in žigosan.

Priloga Vzorec pogodbe

Parafirana, podpisana in žigosana.

Obrazec št: 1

Ponudba

Na osnovi povabila za naročilo »Sanacija strehe na športno medgeneracijskem centru« dajemo ponudbo, kot
sledi:
I. Ponudba številka: _______________
NAZIV PONUDNIKA:
NASLOV PONUDNIKA:

Ponudbo oddajamo (ustrezno označite):
samostojno
z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________
z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________
z uporabo zmogljivosti naslednjih subjektov (navedite samo firme): _____________________________

II. Ponudbena cena
Opis

Vrednost brez DDV

DDV

Vrednost z DDV

Sanacija strehe na športno medgeneracijskem centru
Skupaj
Zavezujemo se, da bomo vsa dela izvršili skladno z zahtevami naročnika, najkasneje v roku določenem v razpisni
dokumentaciji.

III. Rok veljavnosti ponudbe (Ponudba velja najmanj 60 dni od roka za predložitev ponudb, prekratka veljavnost
ponudbe pomeni razlog za zavrnitev ponudbe.)
Ponudba velja do: __________________________

IV. Podatki o plačilu
Plačila se opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Rok plačila situacije je 30 dni od datuma
prejema računa. Če naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska.
Končno situacijo sestavi izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki
plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se
šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika
od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.
V. Podatki o gospodarskem subjektu
KONTAKTNA OSEBA:
E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE:
TELEFON:
ID ZA DDV:
PRISTOJNI FINANČNI URAD:
MATIČNA ŠTEVILKA:
ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH
RAČUNOV:
POOBLAŠČENA OSEBA ZA
PODPIS PONUDBE IN POGODBE:
RAZVRSTITEV DRUŽBE PO ZGD:
(mikro, majhna, srednja ali velika
družba)
ČLANI UPRAVNEGA IN
VODSTVENEGA ORGANA (npr.
zakoniti zastopniki, člani uprave,
ipd.)*
ČLANI NADZORNEGA ORGANA
(če ga gospodarski subjekt ima)*
POOBLAŠČENCI ZA
ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI
NADZOR (npr. prokuristi)
POOBLAŠČENA OSEBA ZA
VROČANJE:
Ime in priimek, ulica in hišna številka,
kraj v Republiki Sloveniji (izpolni
ponudnik, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji)

Priloge:


popis_del_s_ponudbenim_predracunom.xlsx

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 2

Referenčna lista gospodarskega subjekta

Naziv gospodarskega subjekta: _________________________

Zap.
št

Naročnik
(naziv,
naslov)

Vrsta dela
(podroben opis vrste del,
ki jih je izvedel izvajalec
– ali gre za gradbena in
obrtniška dela ali strojne
inštalacije ali elektro
inštalacije in električno
opremo ter navedba
klasifikacije objekta (CCSI), kjer so se izvajala
dela)

Čas
realizacije
(od
mesec/leto
do
mesec/leto)

Pogodbeni
znesek
(brez DDV),
ki se nanaša
na
referenčno
delo

Celotna
vrednost
pogodbe
(brez DDV)

Kontaktna
oseba pri
naročniku
(ime in
priimek ter
telefon in email)

1
2
3
4
5

Ponudnik oz. izvajalec je v zadnjih treh letih, šteto do dneva objave obvestila o tem naročilu,
uspešno izvedel vsaj tri projekte v skupni vrednosti najmanj 20.000,00 EUR.

Opomba:
V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 3

Izjava o lastniških deležih
Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik
gospodarskega subjekta:
- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu
gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):

Ime in priimek

Naslov prebivališča

ali

ali

Firma in sedež pravne osebe

Davčna in matična številka

Delež lastništva
ali
Delež lastništva gospodarskega
subjekta

- izjavljam, da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje,
da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

Firma in sedež

Davčna in matična številka

Delež lastništva gospodarskega
subjekta

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski
subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim
subjektom.
Kraj in datum:

Ime in priimek: _____________________
(žig in podpis)

Obrazec št: 4

Obrazec ovojnica

odreži
-------------------------------------------------------------------------------------

NE ODPIRAJ – PONUDBA
Predmet naročila:
»Sanacija strehe na športno medgeneracijskem
centru«

POŠILJATELJ:
______________________________
______________________________
Kontaktna oseba:________________

NASLOVNIK:
OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje

Telefon:_______________________
E-naslov:______________________

(izpolni vložišče naročnika):

[

] ponudba

Datum prispetja:________________

[

] sprememba

Ura prispetja:___________________

[

] umik

Zaporedna št. ponudbe:__________
Podpis: _______________________

------------------------------------------------------------------------------------odreži

VZOREC POGODBE

POGODBA
sklenjena med
NAROČNIKOM: OBČINA KOBILJE, Kobilje 56, 9227 Kobilje,
ki ga zastopa Robert Ščap, župan
Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za
DDV):
Transakcijski račun (TRR):

5874734000
SI 47774720
SI56 0124 7010 0013 119
in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,
Matična številka:
Identifikacijska številka (ID za
DDV):
Transakcijski račun (TRR):

I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:




evidenčnega naročila, objavljenega na spletni strani občine kobilje št.
____________
z
dne
____________
z
naslovom
_____________________________
naročnikove odločitve o oddaji številka ___________ z dne ____________

izbran izvajalec del v okviru omenjenega evidenčnega naročila, zaradi česar se sklepa
predmetna pogodba.
II. PREDMET POGODBE
2. člen
S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo del pri Sanacija strehe na
športno medgeneracijskem centru po ponudbi izvajalca številka {_______________} z dne
{_______________}.
3. člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:




Ponudba številka {_____________} z dne {___________};
Popis
del
s
ponudbenim
predračunom
vsebovan
v
ponudbi
številka {___________} z dne {___________};
Razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje evidenčnega naročila
številka {_____________} z dne {__________}.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.
Za tolmačenje pogodbe se upošteva prioriteta dokumentov po vrstnem redu navedbe v
zgodnjem odstavku
4. člen
Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo,
objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.
5. člen
Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe skupaj s popustom, ki
ga dodatno ponuja izvajalec.
III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL
6. člen
Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša:
{___________________________________} EUR brez DDV
{___________________________________} davek na dodano vrednost (DDV) v EUR
{___________________________________} pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR
Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih
količinah del in po fiksnih cenah za enoto.
Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na
dodano vrednost.
Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški,
taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec
v zvez z tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov.
Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta,
vendar so po svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih
mora kot izvajalec izvesti na podlagi veljavnih predpisov.
Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena v:
{podatki o viru sredstev},

PP – {__________},
konto {_______________}.
{Podatki o sofinanciranju, če je naročilo sofinancirano s strani EU ali drugega vira}
7. člen
Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob
upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih
izmer.
Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot
uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.
Izvajalec bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v
potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. V kolikor
se vročitev in potrditev situacij s strani naročnika poveri v pristojnost inženirju, je naročnik
o tem dolžan obvestiti izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji
situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske
uporabnike.
Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema.
V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s
posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije
plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v
roku 8 dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče izvajalcu.
Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po končni primopredaji del.
8. člen
Naročnik bo nakazoval zneske v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij
in z dokončnim plačilom končne situacije po predhodnem odstavku 30. dan po uradnem
prejemu potrjene začasne mesečne ali končne situacije na transakcijski račun glavnega
izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe.
IV. PODIZVAJALCI
9. člen
Podatki o podizvajalcih:
Podizvajalec 1
(firma, naslov):
VRSTA DEL Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:
(predmet,
količina): % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena
ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu
obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.
V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94.
člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:






glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi
potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno
plačuje podizvajalcu,
je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje,
na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo
terjatev do ponudnika,
glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo
podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti
neposredno plačilo podizvajalcu.
Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.
Izvajalec mora med izvajanjem evidenčnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih
spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih
podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh
po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom
posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena
ZJN-3.
Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega,
drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75.
člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za
izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za
zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo
na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki
jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo evidenčnega naročila. Naročnik bo
o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od
prejema predloga.
Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni
izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo
pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene
gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom
evidenčnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega
postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi
izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.
V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA
10. člen
Naročnik se obvezuje pred pričetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja,
tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del
ter potrditi predvideni terminski plan izvajanja del.

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA
11. člen
V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje:






















izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih
pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo
dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi,
standardi in gradbenimi normativi ter Zakonom o graditvi objekov;
vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in
tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške
odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo
na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;
pred pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih
objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na
svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …);
na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter
druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci
onesnažili s svojimi vozili ali deli;
od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena
dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter
vremenskimi vplivi;
na lastne stroške pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za prometne
zapore cest in izvedel zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika;
v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih,
ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil investitorju vse potrebne
dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu
zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi
neupoštevanja teh predpisov;
izvajati na lastne stroške redne odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih
materialov na organizirano deponijo ne glede na oddaljenost, razen kadar je v
popisih del predvideno obračunavanje vseh ali dela stroškov odvoza odpadkov
(izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo predloži naročniku na njegovo
zahtevo);
organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil,
lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške
pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije;
zagotavljal stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del
(gradbeni delovodja ali odgovorni vodja del);
zagotovil obvezno prisotnost odgovornega vodja del in gradbenega delovodja
najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih, na inšpekcijskih
pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju
uporabnega dovoljenja;
sodeloval z naročnikom do pridobitve uporabnega dovoljenja in primopredaje ter
v času garancijskih rokov.

Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno
z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del.

VII. STROKOVNI NADZOR
12. člen
Naročnik imenuje za inženirja (nadzorni organ) _______________________
ki ga na gradbišču zastopa:
_________________________
Za
naročnikovega
pooblaščenca
______________________.

in

skrbnika

te

pogodbe

imenuje

Nadzorni organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del.
VIII. VODSTVO GRADBIŠČA
13. člen
Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje
_______________________, ki ga na gradbišču zastopa kot odgovorni vodja del.
Izvajalec mora poskrbeti z odločbo za imenovanje in določitev odgovornega vodje del in
odgovornih vodij posameznih del ter odgovornega vodje gradbišča in s tem pisno seznaniti
naročnika v roku 8 dni od podpisa pogodbe.
Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika.
IX. ROKI IZVAJANJA DEL
14. člen
Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in
da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje do
{________________}.
Izvajalec je dolžan v roku 8 dni od podpisa izdelati natančen terminski plan dinamike
napredovanja del.
Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden končni tehnični pregled, vključno z odpravo
vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri končnem tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu
ter izročitev vse potrebne dokumentacije.
15. člen
Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del:



zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in
zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso
posledica ravnanja izvajalca.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno
podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodbeni stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne
nesreče kot posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljšanje roka izvedbe.
V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana,
morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za
dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik in nadzorni inženir, v nasprotnem
primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del
ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne
prekinitve del izvajalec, nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega
finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po
postopku iz prvega odstavka tega člena

X. POGODBENA KAZEN
16. člen
Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za
vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti
pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti
brez DDV.
Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu.
Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega
vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom
pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
XI. PREVZEM DEL
17. člen
O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank
primopredajni zapisnik.
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe
začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar
ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del.
Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z
investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku evidenčnega naročila.
XII. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA
18. člen
Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo
njegovo solidnost deset (10) let, za kakovost izvedenih del pa pet (5) let od sprejema in
izročitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe.

Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in
ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela.
Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z
dnem prevzema.
Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V
primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo
mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti
o nastali napaki.
Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča
namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, zahteva od izvajalca
odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve
škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel
XIII. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA
19. člen
ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO
Instrument zavarovanja: _____________
Višina zavarovanja: _____________
Čas veljavnosti: _____________
Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost
pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.
Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere
kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi
z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
20. člen
ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI
Višina zavarovanja: najmanj 41.000,00 EUR.
Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
skladno s 33. členom ZGO-1.
21. člen
ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK
Instrument zavarovanja: _____________
Višina zavarovanja: _____________
Čas veljavnosti: _____________

Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak
v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da evidenčno naročilo ni uspešno izvedeno,
naročnik pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca
iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino
unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.
XIV. DOLOČILA UREDBE O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
22. člen
Vezano na izvrševanje določb veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju se izvajalec
zavezuje, da bo:






priložil program in način usposabljanja upravljavca stavbe ter po končanih
gradbenih ali obnovitvenih delih usposobil upravljavca stavbe za energijsko
učinkovito uporabo stavbe, s čimer se najkasneje v dveh letih od začetka uporabe
stavbe zagotovi doseganje načrtovane porabe energije in vode,
najkasneje pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično
dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi
izpolnjujejo naročnikove zahteve,
Ponudnik mora pred primopredajo objekta izvesti preizkus zračne prepustnosti in
tako zagotoviti, da so bili doseženi parametri zračne prepustnosti, predvideni s
projektno dokumentacijo oziroma pravilnikom, ki ureja učinkovito rabo energije.
Preizkus zračne prepustnosti se izvede v skladu s standardom SIST EN 13829.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi
o izvedbi evidenčnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno
prekinitev.
XV. ODSTOP OD POGODBE
23. člen
Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank,
nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje
pogodbe.
Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:




pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo
pogodbenih obveznosti;
izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne
prične z delom;
izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega
plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete
in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu
ga določi naročnik.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi evidenčnega naročila lahko naročnik ne glede na
določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih
okoliščinah:




evidenčno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek
naročanja;
v času oddaje evidenčnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi
katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem
dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku zbiranja ponudb;

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.
Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče
s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s
strani izvajalca pogodbe o izvedbi evidenčnega naročila ali njegovega podizvajalca.
Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5
delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah
delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi evidenčnega
naročila ali njegovega podizvajalca.
XVI. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME
24. člen
Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove
polne vrednosti, do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste
svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.
Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja
graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih.
Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve
objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje
reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega
člena.
XVII. REŠEVANJE SPOROV
25. člen
Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti
sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno,
lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu
naročnika.
XVIII. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA
26. člen
V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi evidenčnega naročila, na podlagi katerega je
podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge
pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali
organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za
pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev

dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali
opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je
omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali
organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku,
zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.
Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega
odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov,
glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka
iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike
Slovenije.
XIX. REVIZIJSKA SLED
27. člen
Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da
zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.
Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z
veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti
Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom
ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim
nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa
ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po
poteku pogodbe o izvedbi projekta.
Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov,
povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v
računovodskih in drugih evidencah zavoda. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so
potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih
povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in
arhiviranje podatkov.
Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost
shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost
in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.
XX. KONČNE DOLOČBE
28. člen
Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod
odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo.
29. člen
Ta pogodba je napisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2)
izvoda in izvajalec dva (2) izvoda.

V/na ________________, dne ________________

Št.:________________________
Kobilje, dne ______________

Št.:_______________________
Kobilje, dne ______________

Izvajalec:

Naročnik:
OBČINA KOBILJE

___________________
DIREKTOR

Datum:
Številka:

Robert ŠČAP
župan
Datum:
Številka:

NAVODILO:
Ta obrazec (pogodba) se izpolni, podpiše in žigosa! Vsaka stran pogodbe se parafira in
žigosa!

