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ZADEVA: Povabilo k oddaji ponudb za izvajanje storitev nadzora GOI del pri izvedbi javnega naročila: »Gradnja 
hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter gradnja avtobusnega postajališča in 
semaforizacija križišča pri MS Šmelc v Litiji« (na Portalu javnih naročil je predmetno javno naročilo gradnje 
evidentirano pod št. JN000216/2019-W01) 
  
 

1. Opis predmeta javnega naročila, obseg del, podlage za izdelavo ponudbe: 
 
Naročnik kot investitor namerava izvesti gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski 
cesti ter gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji, tako kot je predvideno v 
razpisni in projektni dokumentaciji, ki je dostopna na spletni strani naročnika na naslovu https://litija.si/objava/170647. 
Predmet ponudbe je nadzor nad izvedbo predmetnih gradbeno obrtniških in instalacijskih del ter strokovna pomoč in 
vodenje postopka za pridobitev dovoljenja za obratovanje objekta.  
 
Obseg predvidenih del je razviden iz razpisne in projektne dokumentacije javnega naročila »Gradnja hodnika za pešce in 
semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter gradnja avtobusnega postajališča in semaforizacija križišča pri 
MS Šmelc v Litiji«, ki se nahajata na zgoraj navedeni spletni povezavi, ostale naloge nadzornika pa so razvidne iz vzorca 
pogodbe, ki ga parafirate in vrnete na naslov naročnika. 
 
Rok za izvedbo del izvajalca strokovnega nadzora je vezan na rok za izvedbo GOI del, ki se bodo predvidoma izvajala od 
maja 2019 do septembra 2019 (predvideni čas gradnje je 100 dni). Ne glede na navedeno je rok za izvedbo del izvajalca 
strokovnega nadzora vezan na napredovanje del izvajalca GOI del in se ne zaključi pred primopredajo del in pred 
pridobitvijo dovoljenja za obratovanje objekta. Ponudnik mora v ceno vkalkulirati tudi morebitno podaljšanje roka za 
izvedbo nadzora nad GOI deli kot posledico morebitne zakasnitve pri izvedbi GOI del ali zaradi nepredvidenih dogodkov. 
 
Postopek oddaje javnega naročila »Gradnja hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnja avtobusnega postajališča in semaforizacija križišča pri MS Šmelc v Litiji« je še v teku, saj izvajalec GOI del še ni 
izbran. Predvideva se, da bo gradbena pogodba podpisana predvidoma v mesecu maju 2019, v kolikor ne bo vloženih 
revizijskih zahtevkov.  
 
 

2. Pogoji in merila za izvajanje storitve: 
 

Izjavo o izpolnjevanju splošnih pogojev izpolnite tako, da jo podpišete, če izpolnjujete vse predpisane pogoje.  
 
Posebni pogoji za sodelovanje:  

- nadzornik mora skladno s 13. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) razpolagati s 
pooblaščenim inženirjem ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki mora imeti ustrezno 
potrdilo o članstvu v inženirski zbornici in ki je pooblaščen za nadzor na gradbenimi deli ter strojnimi in elektro 
instalacijami, 

- izpolnjevati mora pogoje iz 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17): 
o da ima v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno 

klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in 
analiziranje, 

o da ima za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali če 
imajo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji ali gospodarski 
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subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega zakona in je eden 
od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali če je fizična oseba, ki samostojno 
opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih 
primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, sama pooblaščeni arhitekt ali pooblaščeni 
inženir, 

o imeti mora zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 15. členom tega zakona in 
o da ni v stečajnem postopku, 

- minule reference (vsaj eno iz zadnjih 5 let) za uspešno izvedbo gradbenega nadzora na objektu, ki je vseboval 
izvedbo gradnje objekta po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) 211 Ceste in so po investicijski vrednosti 
gradnje presegala 300.000 EUR brez DDV. 
 

Ob izpolnjevanju zgoraj navedenih pogojev je edino merilo za izbor najnižja ponudbena cena. 
 
 

3. Popolna ponudba: 
 
Ponudba se bo štela za popolno, če bo pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. 
Ponudbena cena mora biti izražena v EUR, vsebovati mora vse stroške, popuste in posebej razviden davek na dodano 
vrednost. 
Ponudba mora biti veljavna do vsaj 30.06.2019. 
Ponudbi je potrebno priložiti izjave in druge zahtevane dokumente o izpolnjevanju pogojev, med drugim tudi referenco, 
potrjeno s strani referenčnega naročnika (v primeru, da ponudnik storitev nadzora prijavlja referenčni objekt 
investitorja Občine Litija, ni potrebno potrjevati referenc s strani referenčnega naročnika, mora pa ponudnik kljub temu 
izpolniti in priložiti referenčni obrazec kot pogoj za sodelovanje na tem javnem razpisu). V kolikor nadzornik ne 
razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami (za 
nadzor nad gradbenimi, strojnimi in elektro deli), mora skladno s prvim odstavkom 13. člena GZ skleniti pogodbo z 
drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima, ter naročniku predložiti podatke o teh drugih 
nadzornikih in njihove licence. 
Ponudnik mora predložiti tudi parafiran vzorec pogodbe. 
 
 

4. Plačilo storitve:  
 
Rok plačil za opravljena dela znaša 30. dan po prejemu računa, pri čemer se izvedena dela obračunavajo v sorazmernem 
deležu potrjene situacije izvajalca glede na celotno vrednost gradnje, zadnjih 10 % pogodbene vrednosti pa se lahko 
naročniku zaračuna po n pridobljenem dovoljenju ministra za infrastrukturo za izročitev ceste prometu v skladu z 
devetim odstavkom 18. člena Zakona o cestah in uspešna primopredaja objekta (z odpravo vseh ugotovljenih 
pomanjkljivosti. 
 

5. Sklenitev pogodbe: 
 
Naročnik bo izbral ponudnika in sklenil pogodbo s ponudnikom, ki bo ponudil najnižjo ceno, ob izpolnjevanju pogojev, 
ki se zahtevajo po tem razpisu. 
 
Naročnik bo sklenil pogodbo z izbranim nadzornikom predvidoma v roku 10 dni od pravnomočne odločitve o oddaji 
javnega naročila ponudniku GOI del. Ponudnik mora v 8 dneh od dneva prejema pogodbe naročniku vrniti podpisani 
izvod pogodbe, sicer se smatra, da je od ponudbe odstopil, naročnik pa bo izbral drugega najugodnejšega ponudnika.  
 
 

6. Finančna zavarovanja: 
 

- za resnost ponudbe: se ne zahteva 
- zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti: menica v višini 10% pogodbene vrednosti (z 

DDV-jem), ki se predloži ob podpisu pogodbe.  
Naročnik in izbrani izvajalec del bosta dogovorila vse druge medsebojne obveznosti v določilih pogodbe. 
 
 

7. Posredovanje ponudbe: 
 
Ponudba se dostavi v zaprti in pravilno označeni kuverti naročniku na naslednji način: 
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➢ prinese osebno:  Občina Litija, soba 43, tajništvo Občine Litija 
➢ pošlje po pošti: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija  
 
Na sprednji strani kuverte mora biti naslov naročnika in oznaka: »NE ODPIRAJ – ponudba za gradbeni nadzor - ukrepi 
trajnostne mobilnosti«, na hrbtni strani kuverte pa mora biti napisan naziv in naslov ponudnika.  
Obravnavali bomo le ponudbe, ki bodo prispele na naročnikov naslov do vključno, ponedeljka 18. 3. 2019 do 12.00 ure 
(prejemna teorija). 
 
 

8. Dodatne informacije:  
 
 
Pristojna oseba za dodatne informacije v zvezi z zbiranjem ponudb v imenu naročnika: Branka Lavrih, tel: 01/8963 452 
ali 051/443 401. 

9. Pravice naročnika 
 
Naročnik si pridržuje pravico, da ne sklene pogodbe za predmetno storitev z nobenim ponudnikom v primeru previsokih 
cen ali neustreznosti ponudb. 
Prav tako si naročnik pridržuje pravico do manjših sprememb oz. dopolnitev v predloženem vzorcu pogodbe. 
Če naročnik zaradi objektivnih okoliščin ne bo izvedel vseh predvidenih GOI del, se lahko sorazmerno zmanjša tudi obseg 
del nadzornika.  
 
Vabimo vas, da podate svojo ponudbo. 
 
 
 
Pripravila Župan Občine Litija 
skrbnica proračunske postavke Franci ROKAVEC 
Branka Lavrih 
 
 
 
 
 
Priloge:  

- Izjave o izpolnjevanju pogojev 
- Obrazec za referenčni objekt  
- Obrazec: Ponudbeni predračun 
- Vzorec pogodbe med naročnikom in nadzornikom del 
- Izjava ponudnika o sprejemanju pogojev javnega naročila 
 
 
 

Ostala dokumentacija je objavljena na spletni strani naročnika na spletnem naslovu: https://litija.si/objava/170647 
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IZJAVA 
o izpolnjevanju splošnih pogojev ponudnika  

 
Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija 
 
Zveza : zbiranje ponudb, povabilo št. 430-6/2019  
 
Predmet javnega naročila:   
 
»Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«   
  
PONUDNIK:   
 
……………………………………………………............................................................................. 
                                                       (točen naziv in naslov ponudnika) 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 

 
1. Imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.  

 
2. Nismo v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku.  

 
3. Nismo (ne ponudnik, niti ne zakoniti zastopnik ponudnika – velja za pravne osebe) pravnomočno obsojeni zaradi 

kaznivih dejanj po Kazenskem zakoniku in sicer hudodelsko združenje, sprejemanje podkupnine pri volitvah 
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje podkupnin, jemanje podkupnine 
(velja 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 obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o 
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja.  

 
4. Imamo poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve.   

 
5. Imamo dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila. 

 
 

6. Smo finančno in poslovno sposobni in imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 
postopkih javnega naročanja.  

 
7. Razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi in kadri za izvedbo JN.  

 
8. Za izvedbo predmetnega JN imamo potrebne izkušnje in izpolnjujemo zahtevane reference. 

 
9. Skladno s 13. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.) razpolagamo s 

pooblaščenim inženirjem ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, ki mora imeti ustrezno 
potrdilo o članstvu v inženirski zbornici in ki je pooblaščen za nadzor nad gradbenimi deli ter strojnimi in elektro 
instalacijami. 
 

10. Izpolnjujemo pogoje iz 14. člena Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17): 
a. imamo v Poslovni register Slovenije vpisano vsaj eno od dejavnosti, ki so s predpisom, ki ureja standardno 

klasifikacijo dejavnosti, opredeljene kot arhitekturno in tehnično projektiranje, tehnično preizkušanje in 
analiziranje, 

b. imamo za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja 
delovna razmerja, zaposlenega vsaj enega pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja; ali 
imamo najmanj polovico deležev v družbi družbeniki, ki so pooblaščeni arhitekti ali inženirji; ali smo 
gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje za opravljanje arhitekturne in inženirske dejavnosti iz tega 
zakona in je eden od pooblaščenih arhitektov ali inženirjev hkrati poslovodni organ; ali smo fizična oseba, 
ki samostojno opravlja arhitekturno ali inženirsko dejavnost za polni delovni čas ali za krajši delovni čas v 
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posebnih primerih v skladu z zakonom, ki ureja delovna razmerja, in ki je sama pooblaščeni arhitekt ali 
pooblaščeni inženir, 

c. imamo zagotovljeno zavarovanje pred odgovornostjo za škodo v skladu s 15. členom tega zakona in 
d. nismo v stečajnem postopku, 

 
11. Imamo reference (vsaj eno iz zadnjih 5 let) za uspešno izvedbo gradbenega nadzora na objektu, ki po enotni 

klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) spada med 211 Ceste in njegova investicijska vrednost gradnje presega 300.000 
EUR brez DDV. 

 
 
Vsi navedeni podatki so resnični in soglašamo, da jih za namen tega postopka naročnik lahko preveri iz uradnih evidenc. 
Podatke, o katerih se ne vodi uradna evidenca, bomo na naročnikovo zahtevo dokazali s predložitvijo ustreznih 
originalnih dokazil. 
 
 
 
                                                                                                                     Odgovorna oseba ponudnika/ 
                                                                                                                             zakoniti zastopnik: 
 
                                                                                                            _____________________ 
Kraj in datum: 
                                                                                                                                 Žig in podpis: 
________________________  
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IZJAVA 
o izpolnjevanju strokovnih pogojev in licenc nadzornika 

 
Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija 
 
Zveza : zbiranje ponudb, povabilo št. 430-6/2019  
 
Predmet javnega naročila:   
 
»Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«   
  
PONUDNIK:   
 
……………………………………………………............................................................................. 
                                                       ( točen naziv in naslov ponudnika) 
 
 
 
SEZNAM POOBLAŠČENIH INŽENIRJEV/ARHITEKTOV: 
 
 
Predmetne storitve nadzora bodo opravljali naslednji pooblaščeni inženirji/arhitekti: 
 
 

- Za gradbena dela: ___________________________________  
 
Strokovni naziv _____________________________________ 
 

- Za strojne instalacije: ________________________________  
 
Strokovni naziv ____________________________________ 

 
 

- Za elektroinstalacije: _________________________________ 
 
            Strokovni naziv _____________________________________ 
 
Za vodjo nadzora se skladno s petim odstavkom 13. člena GZ določi: ______________________ 
 
Situacije in račune izvajalca GOI del izvajalca bo potrjeval ______________________  
 
 
                                                                                            Odgovorna oseba ponudnika/ 
                                                                                                                     zakoniti zastopnik 
 
                                                                                                            _____________________ 
Kraj in datum: 
                                                                                                                       Žig in podpis: 
________________________  
 
Priloga: potrdila pooblaščenih inženirjev/arhitektov (IZS, ZAPS) 
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»POOBLASTILO  ZA  PRIDOBIVANJE PODATKOV« 
 

 
PONUDNIK: 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                            (točen naziv in naslov ponudnika) 
 
 
 
IZJAVA IN POOBLASTILO  ZA PREVERJANJE  PONUDNIKOVEGA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA 
 
 
Zakoniti zastopnik: ……………………………………………. 
 
EMŠO: ………………………………………………………… 
 
Datum in kraj rojstva: …………………………………………. 
 
Naslov bivališča: ………………………………………………. 
 
Državljanstvo: ………………………………………………….  
 
 
pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: 
hudodelsko združenje, sprejemanje podkupnine pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje 
podkupnin, jemanje podkupnine, 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 obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti 
finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja.  
 
 
Spodaj podpisani zakoniti zastopnik, pooblaščam naročnika Občino Litija, da za namen preverjanja nekaznovanosti 
zakonitega zastopnika ponudnika v okviru postopka oddaje javnega naročila:  
 
 »Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«  
 
pridobi potrdilo iz kazenske evidence fizičnih oseb Ministrstva za pravosodje. 
 
 
 
Kraj in datum:                                                                                   Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
 
____________________                                                                  ________________________________ 
                                                                                                                            
                                                                                                                           Podpis: 
 
                                                                                                          ________________________________ 
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OBVEZNA vsaj 1 Referenca ! 

Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija 
 
Zveza: zbiranje ponudb, povabilo št. 430 - 6/2019 
 
Predmet javnega naročila:   
 
»Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«   
 
PONUDNIK:   
 
……………………………………………………............................................................................. 
 (točen naziv in naslov ponudnika) 
 
 
IZJAVLJAMO, da smo v minulih petih letih izvajali storitve gradbenega nadzora na naslednjih objektih in pri naslednjih 
naročnikih:  
 

Objekt - naslov, 
lokacija  

Naročnik - uraden 
naziv 

Ime in Priimek odg. 
osebe naročnika ter 
kontaktni podatki (tel, 
e mail) 

Vrednost  
investicije   
v EUR 
brez DDV 

Vrednost 
pogodbe za 
nadzor  
v EUR brez DDV 

 
 
 
 
 

    

Potrdilo reference s strani referenčnega naročnika 
 
_____________________________________________ (naziv in sedež) 
 
kot naročnik / investitor GOI del , 
 
potrjujemo, da je storitve gradbenega nadzora strokovno in uspešno 
opravil/a: 
 
__________________________________________________________  
 
in ga/jo priporočamo za tovrstno delo. 
 
 

 
 

 
Kraj  

in datum: 

ime in priimek: 
 
______________ 
 
Telefon: 
 
______________ 
 

žig in podpis 
odgovorne 

osebe 
referenčnega 

naročnika: 

 
Opomba: Ponudniku, ki je opravljal storitve nadzora v zadnjih 5 letih za gradbene projekte v Občini Litija, ni potrebno 
potrjevati referenc s strani referenčnega naročnika, mora pa kljub temu izpolniti in priložiti ta obrazec kot pogoj za 
sodelovanje na tem javnem razpisu. 
 
Ponudnik lahko predloži tudi po obliki drugačno, a vsebinsko ustrezno referenco, iz katere so razvidni vsi zgoraj zahtevani 
podatki in dokazila o referenčnem delu. 
 

Odgovorna oseba ponudnika/zakoniti zastopnik: 
 

_____________________          
 
       žig in podpis: 
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»PONUDBENI  PREDRAČUN« 

 
Naročnik: Občina Litija, Jerebova 14, Litija 
 
Zveza: zbiranje ponudb, povabilo št. 430-6/2019 
 
Predmet javnega naročila:   
»Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«   
 
PONUDNIK:   
 
……………………………………………………............................................................................. 
 (točen naziv in naslov ponudnika) 
 
………………………………………………………………………………………………………... 
(ime in priimek zakonitega zastopnika) 
 
……………………………………………………………………………………………………………………  
(ime in priimek pooblaščene osebe za podpis pogodbe) 
 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
(kontakt:  telefonska številka,  telefaks,  e - pošta) 
 
ID št za DDV: _____________________  MŠ:  ___________________  
 
TRR / banka, ki ga vodi: ______________________________________  
 
Naša ponudba / predračun - številka: ________________________________  
 
za izvajanje storitev nadzora nad:  
 

 CENA POPUST SKUPAJ 
BREZ DDV 

SKUPAJ Z 
DDV 

Gradnja hodnika za pešce in 
semaforiziranega prehoda za pešce na 
Zasavski cesti – Sklop 1 
 

    

Gradnja avtobusnega postajališča in 
semaforizacija križišča pri MS Šmelc v 
Litiji - Sklop 2 
 

    

 

 
CENA SKUPAJ ZA OBA SKLOPA (s popustom in z DDV):  
 
…………………………………………………………………. 
 
z besedami: ………………………………………………………………………eurov  in ………… centov 

 
Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji in obsegom storitev, za katere smo podali ceno. 
 
 
                                                                                                                            Ponudnik 
Kraj in datum:                                                                                   Ime in priimek zakonitega zastopnika: 
 
____________________                                                                  ________________________________ 
                                                                                                                            
                                                                                                                           Žig in podpis: 
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                      »VZOREC POGODBE«  

OBČINA LITIJA, Jerebova 14, 1270 LITIJA, ki jo zastopa župan Franci Rokavec, matična številka: 5874246000, davčna 
številka: 18369529 (v nadaljevanju: naročnik) 
in  
 
 
………………………, ……………………, ……………, matična številka: _____________  davčna št: ________________ , TRR: 
_____________________________, odprt pri: __________________ 
(v nadaljevanju: izvajalec/nadzornik) 
 
 
 
skleneta na podlagi 10.člena Gradbenega zakona in izvedenega postopka zbiranja ponudb za oddajo javnega naročila 
»Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«  
 

 
 

P O G O D B O   
o izvedbi storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 

gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji 
 
 
 

PREDMET POGODBE 
 

 
1. člen 

Naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo: 
 
Strokovni nadzor nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter gradnjo 
avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«, 
 
in sicer po ponudbi št.: ………….   z dne …………….., ki je skupaj z izjavami in drugo dokumentacijo izvajalca, priloženo k 
vlogi v okviru izvedenega postopka zbiranja ponudb, sestavni del te pogodbe. 
 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da bodo storitve opravljene v skladu s predpisi in zakonodajo, ki velja za področje 
graditve tovrstnih objektov ter v gospodarsko in ekonomsko v korist naročnika. 
 
Dela na gradbišču se bodo vršila v kraju Litija, na glavni cesti G2-108/1182 Ribče – Litija, in sicer na Zasavski cesti in na 
Ljubljanski cesti. 
 
Pogodbeni stranki sta seznanjeni, da naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija. 
 
 

OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

2. člen 
Izvajalec se zavezuje, da bo vestno, odgovorno in strokovno pravilno opravil naslednje storitve: 

- pregled izdelane projektne dokumentacije in eventuelne tehnične uskladitve v praksi, 
- uvedba izvajalca v delo ter predaja projektne in tehnične dokumentacije, 
- tolmačenje načrtov in projektnih rešitev v sodelovanju s projektanti posameznih del, 
- nadzor in kontrola kvalitete in količine izvršenih del, gradbene knjige in dnevnikov, 
- pregledovanje in podpisovanje mesečnih situacij izvajalca ter priprava in podpis obračunske situacije, 
- tekoči nadzor izvajanja gradnje po tehnični dokumentaciji in projektantskem popisu, 
- nadzor nad vgrajenimi materiali, napeljavami, napravami in opremo, 
- organizacija tekočih sestankov na gradbišču v skladu z napredovanjem del in tekoče informiranje naročnika o 

poteku gradnje,  
- nadzor nad uporabo predpisov, 
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- priprava dodatnih strokovnih poročil in analiz cen v primeru nepredvidenih dogodkov, 
- skrb za upoštevanje dogovorjenih rokov izgradnje po terminskem planu izvajalca, 
- organizacija odprave ugotovljenih napak ter nadzor nad odpravo pomanjkljivosti GOI del, 
- organizacija primopredaje del in sodelovanje pri pregledu ceste skladno z 18. členom Zakona o cestah (Uradni list 

RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18) in v skladu z določili Pravilnika za izvedbo investicijskih 
vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist na javnih cestah (Uradni list RS, št. 7/12), 

- izvedba kvalitetnega pregleda, končnega obračuna in sodelovanje pri pridobitvi dovoljenja za izročitev ceste, 
cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, 

- priprava zaključne izjave o poravnanih medsebojnih obveznostih med investitorjem in izvajalcem del, 
- predaja kompletne dokumentacije v zvezi z izvedenimi deli ter   
- eventuelne druge storitve, ki pri zastopanju interesov naročnika zadevajo gradbeni nadzor. 

 
Nadzornik mora v okviru nadzora zlasti: 

- sodelovati pri zakoličenju objekta in redno spremljati gradnjo objekta na gradbišču, 
- v skladu z Gradbenim zakonom in pravili stroke zagotoviti kakovost nadzora, ki omogoča dokončanje objekta v 

skladu z dokumentacijo za izvedbo gradnje, v skladu s prostorskim izvedbenim aktom, gradbenimi in drugimi 
predpisi ter gradbenim dovoljenjem, 

- ustno in pisno opozoriti udeležence pri graditvi objektov, če ugotovi kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z 
določbami Gradbenega zakona, 

- ustaviti gradnjo objekta, če se kršitve iz prejšnje alineje kljub opozorilu nadaljujejo ali napake, nastale kot 
posledica teh kršitev, niso pravočasno odpravljene ter v teh primerih ugotovljene kršitve prijaviti gradbenemu in 
drugim inšpektorjem, 

- morebitne potrebe po spremembi ali dopolnitvi dokumentacije za izvedbo gradnje pravočasno sporočiti 
investitorju in jih z njim ter s projektantom uskladiti, 

- nadzorovati pravilnost vpisa sprememb, nastalih med gradnjo, v dokumentacijo za izvedbo gradnje, ki jih 
zabeleži izvajalec gradbenih del in so podlaga za izdelavo dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izročitev 
ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, 

- udeležencem pri pripravi in zagotavljanju predpisanih dokumentov zagotoviti informacije in strokovno podporo s 
svojega področja dela, 

- opozoriti na tehnične rešitve v dokumentaciji za izvedbo gradnje, ki bi lahko bile v nasprotju z Gradbenim 
zakonom, z gradbenim dovoljenjem, predpisi, s katerimi se podrobneje določijo bistvene in druge zahteve, in 
drugimi predpisi, 

- pri preverjanju tehničnih rešitev iz prejšnje alineje upoštevati le tehnične rešitve, ki se nanašajo na izpolnjevanje 
bistvenih zahtev, določenih z Gradbenim zakonom, 

- od vseh izvajalcev prevzemati, zbirati in preverjati potrdila o skladnosti in ustreznosti gradbenih in drugih 
proizvodov, materialov ter naprav in s kakovostnimi zahtevami investitorja, 

- vsebinsko preveriti in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev dovoljenja za izročitev ceste, 
cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, 

- sodelovati pri odpravi pomanjkljivosti po opravljenem kvalitetnem pregledu izvedenih del, 
- sodelovati pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj, 
- zagotoviti koordinacijo udeleženih strokovnjakov ter 
- izvajati nadzor upoštevajoč dejstvo, da naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika 

Slovenija. 
 
Izvajalec se zaveže opraviti strokovno nadzorstvo pri gradnji objekta v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 
61/17 in 72/17 – popr.). Nadzornik mora nadzor izvajati tako, da se zagotovi izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona, 
preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak. Če nadzornik glede na vrsto objekta in vrsto del ne 
razpolaga s svojimi pooblaščenimi arhitekti in inženirji ustreznih strok s primernim strokovnim znanjem in izkušnjami, 
mora skleniti pogodbo z drugim nadzornikom, ki takšne pooblaščene arhitekte in inženirje ima. Vsak pooblaščeni 
arhitekt in inženir odgovarja za strokovni del nadzora, ki ga je prevzel. 
 
Nadzornik ne sme izdelovati sprememb projektne dokumentacije, razen če pri istem objektu nastopa kot projektant. 
 
Nadzornik mora za vodenje nadzora določiti pooblaščenega arhitekta ali pooblaščenega inženirja iz stroke, ki glede na 
vrsto del prevladuje (vodja nadzora) in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni od predpisanih oblik v skladu z zakonom, ki 
ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost. Vodja nadzora izvaja in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti. 
 
Če vodja nadzora med izvajanjem gradnje ugotovi, da ni pridobljeno predpisano pravnomočno gradbeno dovoljenje, da 
ni prijavljen začetek gradnje ali da gre za neskladje, ki presega dopustna odstopanja iz 66. člena Gradbenega zakona, 
neskladje z gradbenimi predpisi, ali pa, da vgrajeni gradbeni in drugi proizvodi, inštalacije, tehnološke naprave in 
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oprema ter izvedeni postopki niso dokazani z ustreznimi dokumenti, mora o tem takoj obvestiti investitorja in izvajalca 
gradbenih del ter ugotovitve in predloge, kako stanje popraviti, vpisati v gradbeni dnevnik. 
 
Vodja nadzora svoje ugotovitve vpisuje v gradbeni dnevnik. Z lastnoročnim podpisom gradbenega dnevnika potrjuje, da 
so podatki oziroma vpisi, vneseni v gradbeni dnevnik, resnični. 
 
Če se med gradnjo zamenja vodja nadzora, se gradnja ustavi, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora. Izvajajo se lahko 
le dela za zaščito objekta ter okolice zaradi zavarovanja zdravja in življenja ljudi. 
 
Izvajalec se zaveže aktivno sodelovati pri postopku pridobivanja dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali 
cestnega objekta v neomejeno uporabo. Nadzornik je za resničnost izjav iz 68. člena Gradbenega zakona kazensko in 
odškodninsko odgovoren. 
 

3. člen 
Pogodbeno delo bo izvedeno na osnovi: 

- pogojev naročnika, s katerimi se izvajalec strinja, kar jamči s podpisom te pogodbe, 
- ponudbe izvajalca št. ____________ z dne ____________. 

 
Izvajalec pod materialno odgovornostjo zagotavlja, da bo v celoti zadostil naslednjim zahtevam: 

- redna prisotnost na objektu in opravljanje vseh del v skladu z določili GZ (redno tedensko in po potrebi dnevno 
preverjanje stanja na gradbišču), 

- obveščanje predstavnika investitorja o problematiki izvedbe del, 
- kontrola izvajanja zakonskih in podzakonskih določil, ki zavezujejo izvajalca GOI del, 
- sodelovanje pri reševanju problematik pri izvedbi del, 
- spremljanje izvajanja pogodbenih obveznosti ter ostalih določil pogodbe, sklenjene med naročnikom in 

izvajalcem gradbenih del, in tedensko poročanje investitorju o napredovanju del v obliki zapisnikov oziroma 
opravljenih sestankov, 

- svetovanje naročniku tekom izvedbe del v zvezi z vsemi problemi, ki se pojavljajo med izvajanjem del, pri čemer 
je dolžan upoštevati predvsem kriterije ekonomičnosti in funkcionalnosti objekta. 

 
Izvajalec nadzora je dolžan sodelovati na sestankih, ki jih po potrebi sklicuje naročnik tekom izvedbe del, da strokovno 
obrazloži rešitve in detajle, ki so vezani na predmet te pogodbe. 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo dela iz te pogodbe izvajal s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in po pravilih stroke ter v skladu 
z veljavnimi predpisi, ki urejajo področje gradenj in področje nadzora gradenj, ter v korist naročnika. 
 
Izvajalec nadzora jamči, da ima sklenjeno zavarovanje za svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in 
tretjim osebam v zvezi z opravljanjem strokovnega nadzora po tej pogodbi, in sicer v skladu z določili Zakona o 
arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17). 
 
Brez soglasja naročnika izvajalec nadzora ne sme opustiti dnevne prisotnosti na gradbišču. 
 
Izvajalec pod kazensko in materialno odgovornostjo zagotavlja: 

- da izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost, za izvajanje strokovnega nadzora 
na podlagi te pogodbe, 

- da pri izvedbi GOI ne nastopa kot izvajalec gradbenih del in ni v poslovni povezavi z izvajalcem GOI del,  
- da strokovnjak, ki bo opravljal naloge nadzora na podlagi te pogodbe v imenu nadzornika, v zvezi z izvedbo GOI 

del ne nastopa kot strokovnjak, ki bo opravljal naloge vodje del v imenu izvajalca GOI del ali ki bo opravljal druge 
naloge izvajalca GOI del. 

 
 

OBVEZNOSTI NAROČNIKA 
 

4. člen 
Naročnik se obvezuje, da bo tekom izvajanja storitev:   

- zagotavljal tekoče sodelovanje in druge potrebne aktivnosti za izvedbo pogodbene storitve, 
- tekoče obveščal izvajalca nadzora o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev 

pogodbenih obveznosti, 
- zagotovil pravočasno plačilo izvršenih del po določilih te pogodbe. 

 



 

 
»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.« 

 
POGODBENA CENA, PLAČILNI POGOJI 

 
5. člen 

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca št.: ______________ z dne ______________, in znaša 
z DDV:  
 

__________________________________________  EUR za gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za 
pešce na Zasavski cesti - sklop 1 
 
(z besedami: ……………………………………………… evrov in   ……centov) 

 
in  
 

__________________________________________ EUR za gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča 
pri MS Šmelc v Litiji sklop 2 
 
(z besedami: ……………………………………………… evrov in   ……centov), 
 

 
skupaj torej z DDV: 
 

______________________________________ EUR (z besedami: ……………………………………………… evrov in   ……centov). 

 
V ponudbeni ceni so vključeni vsi stroški za izvedbo : 

- storitev nadzora nad GOI deli ter  
- vseh potrebnih postopkov za uspešno pridobitev dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega 

objekta v neomejeno uporabo. 
 
Cena je fiksna do dokončanja del oz. izvedbe vseh pogodbenih obveznosti (izvajanja strokovnega nadzora) in se ne 
spreminja ne glede na morebitna dodatna dela po naročilu naročnika ali dodatna dela, ki bi bila posledica 
pomanjkljivosti projektne dokumentacije za izvedbo del ali podaljšanja roka izvedbe del. Navedeno pomeni, da je v ceni 
iz prvega odstavka tega člena vkalkulirano tudi morebitno podaljšanje roka za izvedbo del kot posledica morebitne 
zakasnitve pri izvedbi gradbeno-obrtniških del. 
 
Cena iz prvega odstavka tega člena ostaja fiksna tudi ob morebitnem dvigu stopnje davka na dodano vrednost, kar 
pomeni, da strošek dviga davčne stopnje v celoti prevzame izvajalec iz te pogodbe. 
 
Sredstva ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Litija za leto 2019 na proračunski postavki 134001 Celostna 
prometna strategija in ukrepi trajnostne mobilnosti in v načrtu razvojnih projektov za obdobje 2019-2022 (projekt 
številka: OB 060- 18-0007). 
 

6. člen 
Naročnik bo pogodbeno vrednost del plačal na transakcijski račun izvajalca, številka: ……………………………….. ki je odprt pri 
banki:…………….. .. 30. dan od datuma prejema računa (to pomeni od datuma, ko naročnik prevzame e-račun od UJP in 
ga prenese v svoj dokumentni oziroma informacijski sistem) za opravljeno storitev, in sicer po naslednji dinamiki: 

- v znesku _____ EUR (do 80 %) po rednih mesečnih pregledih situacij izvajalca GOI del, in sicer v sorazmernem 
deležu potrjene situacije izvajalca GOI del glede na celotno vrednost gradnje, 

- v znesku _____ EUR (10 %) po uspešni primopredaji del, izročitvi vse dokumentacije in pridobitvi dovoljenja za 
izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, 

ločeno za vsak sklop posebej. 
 

Plačila za opravljena pogodbena dela se ne izvedejo, če niso opravljena v zahtevani kvaliteti in obsegu, ki se zahteva v tej 
pogodbi oz. veljajo po predpisih za tovrstna dela in storitve. 
 
Izvajalec nadzora nosi objektivno odgovornost in odgovarja za storjene strokovne napake pri gradnji oz. izvedbi 
posameznih del, za kar daje svoje jamstvo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih del - menico in menično izjavo v 
višini 10 % osnovne pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša: _______________ EUR, z veljavnostjo zavarovanja do 
»datum primopredaje (oz. datum pridobitve dovoljenja za izročitev ceste, cestnega odseka ali cestnega objekta v 
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neomejeno uporabo, če je ta datum kasnejši) + 1 leto dni«. Naročnik bo predmetno zavarovanje unovčil, če se napaka 
izkaže kot posledica pomanjkljivega ali nevestnega strokovnega dela izvajalca nadzora. 
 
V primeru, da izvajalec ne bo izvršil pogodbenih del ali pa jih bo izvršil nepopolno oz. v nasprotju z določili te pogodbe, 
lahko naročnik na izključno stroške izvajalca naroči dela pri drugem izvajalcu. 
 
 

POGODBENI ROKI, PENALI 
 

7. člen 
Pogodbenika sta se dogovorila, da bo izvajalec pričel z izvajanjem del in storitev nadzora takoj po podpisu gradbene 
pogodbe z izvajalcem GOI del in jih bo opravljal skladno z napredovanjem del, predvidoma v času 100 dni od meseca 
maja 2019 do avgusta 2019 oz. glede na terminski plan izvajalca GOI del. V kolikor pride do časovnega podaljšanja 
investicije s strani izvajalca GO del, se pogodbena cena storitev nadzora ne spremeni. 
 

8. člen 
Če izvajalec storitev nadzora, po lastni krivdi, zamuja s predvidenimi roki, določenimi v gradbeni pogodbi za 
pregledovanje in potrjevanje obračunskih situacij (ki so določena v pogodbi z izvajalcem GOI del), je naročniku dolžan 
povrniti finančno in materialno škodo, ki bi jo s tem povzročil naročniku, za kar se lahko unovči menica iz 6. člena te 
pogodbe. 
 
Druga škoda, ki bi naročniku nastala zaradi malomarnega ali neodgovornega dela izvajalca, se določi in obračuna 
posebej na podlagi Obligacijskega zakonika. 
 
 

OSTALE  DOLOČBE 
 

9. člen 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da lahko naročnik - brez da bi izvajalec od njega lahko terjal odškodnino za škodo, ki 
bi mu s tem nastala - brez odpovednega roka po poprejšnjem opozorilu odstopi od te pogodbe, če: 

- izvajalec ne izvaja storitev skladno s to pogodbo, 
- izvajalec storitev ne izvaja skladno z veljavnimi predpisi in po pravilih stroke ali 
- izvajalec ne izvaja storitev kot dober strokovnjak in v korist naročnika. 

 
V kolikor izvajalec ne izvrši pogodbenih del v roku, predvidenem s to pogodbo, mora plačati naročniku pogodbeno kazen 
v višini 50 EUR za vsak dan zakasnitve. 
 
Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico uveljaviti od izvajalca vso škodo, ki mu je bila povzročena z 
zamujanjem pogodbenih rokov, in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenega predmeta te pogodbe. Pravico do 
tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja 
pogodbene kazni. 
 

10. člen 
Pogodbeni stranki sta soglasni, da dokumentacija, ki nastane med izvajanjem storitev nadzora (zapisniki, mnenja, 
stroškovne analize ipd.) kot predmet te pogodbe in ki je lahko v tiskani ali elektronski obliki, z izročitvijo naročniku 
postane naročnikova last. 
 

11. člen 
Pooblaščeni predstavnik naročnika za koordinacijo po tej pogodbi je Branka Lavrih, pooblaščeni predstavnik izvajalca pa 
je___________________. 
 
Vodja nadzora po tej pogodbi je __________________. 
 
Pogodbeni stranki smeta v primeru objektivnih razlogov zamenjati v tem členu navedene predstavnike, brez da bi bilo za 
to potrebno skleniti aneks k tej pogodbi (je pa potrebno o tem pisno seznaniti nasprotno stranko). Ne glede na 
navedeno mora izvajalec pridobiti predhodno soglasje pred imenovanjem novega vodje nadzora.  
 

12. člen 
Spremembe in dopolnitve te pogodbe so možne le v pisni obliki, predlagata pa jih lahko obe pogodbeni stranki. 
 



 

 
»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.« 

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta morebitne spore iz te pogodbe reševali sporazumno. Če spornega vprašanja ne 
bosta uspeli rešiti, je za reševanje spora pristojno sodišče. 
 
 

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA 
 

13. člen 
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali 
organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za: 

- pridobitev posla ali, 
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali, 
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali, 
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega 
sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, 

je v primeru predhodno naštetih  ravnanj oziroma poskusa takšnih ravnanj nična. 
 
 

KONČNE DOLOČBE 
 

14. člen 
Ta pogodba je sestavljena v štirih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva izvoda. 
 

15. člen 
Ta pogodba postane pravno veljavna, ko jo podpišeta zastopnika obeh pogodbenih strank, vendar ne prej, dokler 
izvajalec naročniku ne izroči zavarovanja iz 6. člena te pogodbe, preneha pa z izpolnitvijo vseh medsebojnih pogodbenih 
obveznosti. 
 
 
Šifra zadeve: 430-6/2019 -                                                                                    Ponudnikova številka: 
Datum:  _______________                                                                                   …………………… 
 
 
           NAROČNIK:                                                                                           IZVAJALEC: 
 
                         Občina Litija                                                                                    
                     Župan: Franci Rokavec                                                                        ---------------------------- 
 
         …………………….                                                                            ……………………. 
 
 

 
 
Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših popravkov priloženega vzorca pogodbe. 
 
                                                                                                              Parafiranje ponudnika: 
                                                                                                              (strinjanje z vsebino pogodbe) 
 
                                                                                  žig in podpis:__________________________________ 
 



 

 
»Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in Republika Slovenija.« 

IZJAVA o sprejemanju pogojev javnega naročila 
 

IZJAVA PONUDNIKA O SPREJEMANJU POGOJEV JAVNEGA NAROČILA: 
 
»Izvajanje storitev nadzora nad gradnjo hodnika za pešce in semaforiziranega prehoda za pešce na Zasavski cesti ter 
gradnjo avtobusnega postajališča in semaforizacijo križišča pri MS Šmelc v Litiji«  
 
zveza - številka: 430 - 6/2019, povabilo z dne: 15.02.2019 
 
 
 
 
 
Ponudnik: _____________________________________________________________  
                                        (naziv in naslov ponudnika) 
 
 
Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo: 
 
 
- da se v celoti strinjamo in sprejemamo vse pogoje naročnika Občine Litija glede predmeta javnega naročila in druge 

pogoje, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji in pod katerimi dajemo svojo ponudbo; 
 

- da smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del; 
 

- da razpolagamo z ustreznim strokovnim kadrom za izvedbo predmetnih storitev; 
 

- da ne bomo zahtevali dodatnih plačil za opravljanje naših storitev nadzora, če se bo čas gradnje morebiti podaljšal;  
 

- da smo pri izdelavi naše ponudbe pregledali objekt in vso razpoložljivo dokumentacijo in da ne bomo zahtevali 
dodatnih plačil za izvedbo naših storitev iz naslova nepredvidenih okoliščin pri izvedbi del; 

 
- da so podatki, ki so podani v naši ponudbi resnični in točni ter zanje prevzemamo polno odgovornost;  
 
- da soglašamo, da naročnik lahko naknadno pri ustreznih državnih organih in v uradnih evidencah preverja našo 

poslovno sposobnost; 
 

- da bomo hkrati ob podpisu pogodbe predložili ustrezno menico z menično izjavo za dobro in pravočasno izvedbo 
del, ki velja za obdobje: »datum primopredaje objekta (oz. datum pridobitve dovoljenja za izročitev ceste, cestnega 
odseka ali cestnega objekta v neomejeno uporabo, če je ta datum kasnejši) + 1 leto« in ki se glasi na znesek v višini 
10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in ki jo bo naročnik unovčil, če se napaka izkaže kot posledica pomanjkljivega ali 
nevestnega strokovnega dela pri nadzoru GOI del izvajalca, 

 
- bomo izvajati nadzor upoštevajoč dejstvo, da naložbo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada in 

Republika Slovenija. 
 
 
 

 
 
 
Kraj in datum:                                                                           Ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika: 
                                                                                                                      
 
____________________                                                                 _________________________________ 
                                                                                                                            
                                                                                                                           Žig in podpis: 
 
                                                                                                          ________________________________ 


