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1. POVABILO K SODELOVANJU 
 

1.1  Naročnik je na Portalu javnih naročil objavil obvestilo o naročilu (v nadaljevanju javni razpis) po 

postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Predmet javnega razpisa 

»Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«. 

 

Vabimo Vas, da v skladu z razpisno dokumentacijo predloţite Vašo ponudbo na ta javni 

razpis. 

 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Branka Lavrih. 

 

 E-pošta: branka.lavrih@litija.si. 

 

1.2 Ponudbe je potrebno oddati najkasneje do 31.7.2017 do 9.00 ure (prejemna teorija).        

 

Ponudniki oddajo ponudbo v zaprti kuverti na naslov: 

 

OBČINA LITIJA 

Jerebova ulica 14 

1270 LITIJA 

 

1.3 Pošiljka naj bo označena z besedilom, ki je kot Priloga 1 priloţeno k tej razpisni dokumentaciji. 

Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. Upoštevane 

bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku ne glede na način prispetja in na naslov, navedenem v 

razpisni dokumentaciji, in bodo pravilno označene. 

 

1.4 Javno odpiranje ponudb bo dne 31.7.2017 ob 10.00 uri v prostorih naročnika (v veliki sejni sobi 

na sedeţu Občine Litija, 2. nadstropje).  

 

  

2. PREDMET JAVNEGA RAZPISA 

Predmet javnega razpisa je »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«.  

 

2.1  Predviden rok izvedbe del: 

 začetek del: od dneva uvedbe v delo 

 zaključek del: do 11.12.2017 

 

Popisi del so sestavni del razpisne dokumentacije. 

 

2.2 Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne 

bodo ponudili izvedbe vseh razpisanih del v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb. 

 

2.3 Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.  

 

2.4 Predmet tega javnega razpisa je potrebno izvesti skladno s popisi del ter skicami prečnih profilov 

in skicami gradbenih situacij, ki so kot priloga sestavni del te razpisne dokumentacije in ki temel-

jijo na sledeči tehnični in projektni dokumentaciji: 

1. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 708044 v naselju Zgornji Hotič, izdelovalec 

Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 32/17, (v dolţini 175 metrov). 

2. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 708581- Prelesje - Dobje, izdelovalec Pino 

d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 24/17, (v dolţini 480 metrov). 

3. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 708811- Prevale 2, izdelovalec Pino d.o.o., 

Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 22/17, (v dolţini 470 metrov). 
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4. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 710461- Radgonica, izdelovalec Pino 

d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 26/17, (v dolţini 296 metrov). 

5. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Sanacija lokalnih poškodb ob-

stoječe asfaltne ceste JP 709031, Pečice (plombe), izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire 

Pregljeve 4, Litija, št. načrta 45/17. 

6. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija javne poti JP 

708971, R3 – 1457 – Tlaka (preplastitev), izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 

Litija, št. načrta 45/17. 

7. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija  javne poti JP 

708971, Tlaka – Resnik in TP Tlaka, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. 

načrta 45/17 (v dolţini 440 m).  

8. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija lokalne ceste LC 

208301, Moravče – Gabrska Gora, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. 

načrta 45/17 (v dolţini 510 m).  

9. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija lokalne ceste LC 

208911, R3-1457- Čateška Gora, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. 

načrta 45/17 (v dolţini 400 m).  

10. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija javne poti JP 

710901, Krţišče pri Čateţu, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 

45/17 (v dolţini 630 m). 

11. Izvedbeni načrt, IZN, Investicijsko vzdrţevalna dela v javno korist na lokalni cesti LC 

208102, Velika Preska – Zglavnica,  izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št.: 

načrta 16/15, (v dolţini 512 metrov). 

12. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija lokalne ceste LC 

208122, Polšnik – Preveg, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 

45/17 (v dolţini 390 m). 

13. Izvedbeni načrt, IZN,  Rekonstukcija in asfaltiranje lpkalne ceste LC 208131, Velika Preska – 

Čeplje, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 21/15, (v dolţini 270 

metrov). 

 

Ta razpisna dokumentacija s prilogami je objavljena na spletni strani Občine Litija: 

http://www.litija.si/objave/58. 

 

Ponudnik mora v ponujeni ceni upoštevati in še pred asfaltiranjem izvesti tudi naslednja dela: 

- izvedba geomehanskih meritev tlačnih trdnosti tamponov, in sicer na vsakem odseku ceste 

vsaj enkrat, na daljših odsekih pa vsaj enkrat na dolţini tekočih 200 metrov ter nato strokov-

nemu nadzoru in naročniku pred asfaltiranjem o tem dostaviti poročilo, 

- strokovnemu nadzoru in naročniku pred končnim obračunom dostaviti izjavo o lastnostih 

vgrajenih materialov. 

 

Naročnik lahko ravna skladno s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 in pred potekom roka za odpiranje 

ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Naročnik lahko skladno s petim odstavkom 90. člena ZJN-

3 v vseh fazah postopka po preteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe, o čemer mora takoj 

pisno obvestiti vse ponudnike in navesti razlog zaradi katerega ni izbral nobene ponudbe ali obvestiti 

vse ponudnike o svoji odločitvi, da začne nov postopek. Naročnik lahko tudi po oddaji javnega 

naročila odstopi od izvedbe javnega naročila, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnihkoli 

zahtevkov iz naslova neoddanega javnega naročila. 

Naročnik se ne glede na izid razpisa ne obvezuje skleniti pogodbe oz. jo lahko sklene v manjšem ob-

segu od predvidenega, in sicer brez obveznosti do ponudnikov in ne da bi zato moral navajati posebne 

razloge. Ponudniki morajo to dejstvo upoštevati pri sestavi ponudbenih cen. Naročnik posledično ne 

odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi dejstva, da pogodba ne bi bila 

sklenjena ali bi bila sklenjena v manjšem obsegu od predvidenega. Ponudnik z oddajo ponudbe potrju-

je, da je z navedenim dejstvom seznanjen in nima pravice do uveljavljanja odškodnine v primeru, da 

se naročnik odloči za zmanjšanje obsega razpisanih del. 

Lep pozdrav, 
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3. PRAVNA PODLAGA 

 

Javni razpis se izvaja na podlagi naslednjih zakonov in predpisov: 

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15), 

 Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-

D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; v nadaljevanju ZPVPJN), 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 

80/16),  

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11-UPB4, 14/13-popr., 101/13, 55/15-ZFisP in 

96/15-ZIPRS1617), 

 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo in 64/16- odl. US), 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 – popr., 

92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-1, 20/11 – odl. 

US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15), 

 Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-uradno prečiščeno 

besedilo),  

 ostali veljavni predpisi, ki veljajo na območju Republike Slovenije in s katerimi se ureja zadevno 

področje; 

 standardi, normativi, strokovne smernice ipd., ki se tičejo predmeta javnega naročila. 

 

 

4. POJASNILA RAZPISNE DOKUMENTACIJE 
 

4.1 Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme gospodarski subjekt zahtevati preko Portala 

javnih naročil. Ponudnik lahko zahteva kakršno koli dodatno pojasnilo glede dokumentacije v 

zvezi z oddajo javnega naročila oziroma v zvezi s pripravo ponudbe izključno preko Portala 

javnih naročil, in sicer najkasneje do 24.7.2017 do 12:00 ure. 

 

4.2 Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo v skladu z ZJN-3.  

 

4.3. Naročnik si pridrţuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila. V primeru, da bo naročnik v roku za predloţitev ponudb spremenil ali dopolnil doku-

mentacijo, bo to objavil na Portalu javnih naročil. 

 

V primeru, da bo naročnik spremenil ali dopolnil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega 

naročila štiri ali manj dni pred rokom, določenim za predloţitev ponudb, bo glede na obseg in 

vsebino sprememb, ustrezno podaljšal rok za predloţitev ponudb. 

 

S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika veţejo 

na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

 

Vsaka sprememba, dopolnitev oziroma pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega 

naročila je sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. 

 

4.4 Vso komunikacijo oz. sporočanje (npr. posredovanje zapisnika o javnem odpiranju ponudb, 

morebitna obvestila v zvezi z zahtevanimi dopolnitvami ponudbe in pozivi k predloţitvi dokazil s 

strani najugodnejšega ponudnika (OBR-5a in OBR-6A) ter vsa ostala obvestila in informacije o 

javnem naročilu) bo naročnik izvedel elektronsko na elektronski naslov kontaktne osebe, naveden 

v obrazcu Ponudba/obrazec ponudbe (OBR-1) / (OBR-1a).  

 

Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla.  
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5. NA JAVNEM RAZPISU LAHKO SODELUJE 
 

5.1 Na javnem razpisu lahko sodeluje vsak gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je 

predmet razpisa in jo prevzema v ponudbi. 

 

5.2 Samostojna ponudba je tista ponudba: 

- v kateri nastopa kot ponudnik samo en gospodarski subjekt, ki sam izpolnjuje vse razpisane 

pogoje in zahteve iz te razpisne dokumentacije ter sam z lastnimi zmogljivostmi in znanji v 

celoti prevzema izvedbo naročila, 

- v kateri nastopa kot ponudnik samo en gospodarski subjekt, ki pa glede pogojev v zvezi z 

ekonomskim in finančnim poloţajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo za javno 

naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov (nastop s podizvajalcem).  

V primeru iz druge alineje mora ponudnik v primeru, da je izbran na javnem razpisu, naročniku 

predloţiti pogodbo, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem. 

 

5.3 Skupna ponudba je ponudba, ki jo predloţi skupina gospodarskih subjektov, ki mora predloţiti 

pravni akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani 

na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge 

in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o 

skupni izvedbi javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih 

subjektov zastopa. V tem primeru naročnik zahteva, da so navedeni subjekti v pravnem aktu 

skupaj solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Zgoraj navedeni pravni akt stopi v velja-

vo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

 

5.4 V primeru nastopa ponudnika s podizvajalcem, morata tako ponudnik kot podizvajalec 

izpolnjevati vse pogoje iz točke 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 in 6.2.5 (pri obeh torej ne smejo biti po-

dani izključitveni razlogi), prav tako morata oba izpolnjevati pogoj iz 6.3.1 (poklicna sposob-

nost), pogoje ekonomske in finančne sposobnosti ponudnika (točka 6.4) in tehnične in kadrovske 

sposobnosti (točka 6.5) pa lahko ponudnik in podizvajalec izpolnjujeta kumulativno.  

 

5.5 V primeru skupne ponudbe morajo vsi skupni ponudniki izpolnjevati vse pogoje iz točke 6.2.1, 

6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 in 6.2.5 (pri vseh torej ne smejo biti podani izključitveni razlogi), prav tako 

morajo vsi izpolnjevati pogoj iz 6.3.1 (poklicna sposobnost), pogoje ekonomske in finančne 

sposobnosti ponudnika (točka 6.4) in tehnične in kadrovske sposobnosti (točka 6.5) pa lahko 

skupni ponudniki izpolnjujejo kumulativno.  

 

 

6. UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 
 

6.1 Ponudnik mora predloţiti naslednjo dokumentacijo: 

 Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-1) / v primeru skupne ponudbe (OBR-1a), 

 Podatke o partnerju v skupni ponudbi (OBR-1b) (v primeru skupne ponudbe) 

 Izjavo o izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev, strinjanju za pridobitev podatkov iz uradnih ev-

idenc in o poklicni sposobnosti (OBR-2),  

o tudi za vsakega morebitnega podizvajalca/skupnega ponudnika 

 Izjavo o plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-3), 

 Izjavo o razpoloţljivi delovni sili in tehničnih zmogljivostih (OBR-4), 

 Izjavo o referencah (OBR-5), 

 Potrdilo (OBR-5a), 

o Naročnik bo to potrdilo zahteval od ponudnika, katerega ponudba bo ocenjena kot 

najugodnejša. Potrdilo bo moral ponudnik predloţiti v 3 (treh) delovnih dneh od 

prejete zahteve s strani naročnika. 

 Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-6), 
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 Potrdilo odgovornega vodje del (OBR-6a), 

o Naročnik bo to potrdilo zahteval od ponudnika, katerega ponudba bo ocenjena kot 

najugodnejša. Potrdilo bo moral ponudnik predloţiti v 3 (treh) delovnih dneh od 

prejete zahteve s strani naročnika. 

 Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-7), 

 Seznam podizvajalcev z navedbo del, ki jih bodo le-ti opravljali (OBR-8) (če ponudnik nasto-

pa s podizvajalci) 

 Podatke o podizvajalcu (OBR-8a) (če ponudnik nastopa s podizvajalci) 

 Zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo in soglasje (OBR-8b) (če ponudnik nastopa s 

podizvajalci), 

 Izjavo o ponudbi brez podizvajalcev (OBR-9) (če ponudnik NE nastopa s podizvajalci), 

 Zavarovanje za resnost ponudbe - bianco menica (1x) z menično izjavo (OBR-10), 

 Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del - bianco menica (1x) z menično izjavo 

(OBR-11), 

 Izjavo o garanciji za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-12)  

 Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-12a) 

 Parafiran vzorec pogodbe (samo na zadnji strani) (OBR-13), 

 Predračun in ovrednoteni popis del v fizični obliki (OBR-14).  

 

6.2 Razlogi za izključitev 
 

Naročnik iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključi gospodarski subjekt v naslednjih pri-

merih:  

 

6.2.1 Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) je bil pravnomočno obsojen 

zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12-

uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr. in 54/15; v nadaljnjem besedilu: KZ-1):  

 terorizem (108. člen KZ-1), 

 financiranje terorizma (109. člen KZ-1), 

 ščuvanje in javno poveličevanje terorističnih dejanj (110. člen KZ-1), 

 novačenje in usposabljanje za terorizem (111. člen KZ-1), 

 spravljanje v suţenjsko razmerje (112. člen KZ-1), 

 trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

 sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. člen KZ-1), 

 kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), 

 goljufija (211. člen KZ-1), 

 protipravno omejevanje konkurence (225. člen KZ-1), 

 povzročitev stečaja z goljufijo ali nevestnim poslovanjem (226. člen KZ-1), 

 oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

 poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

 goljufija na škodo Evropske unije (229. člen KZ-1), 

 preslepitev pri pridobitvi in uporabi posojila ali ugodnosti (230. člen KZ-1), 

 preslepitev pri poslovanju z vrednostnimi papirji (231. člen KZ-1), 

 preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

 neupravičena uporaba tuje oznake ali modela (233. člen KZ-1), 

 neupravičena uporaba tujega izuma ali topografije (234. člen KZ-1), 

 ponareditev ali uničenje poslovnih listin (235. člen KZ-1), 

 izdaja in neupravičena pridobitev poslovne skrivnosti (236. člen KZ-1), 

 zloraba informacijskega sistema (237. člen KZ-1), 

 zloraba notranje informacije (238. člen KZ-1), 

 zloraba trga finančnih instrumentov (239. člen KZ-1), 

 zloraba poloţaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 
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 nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

 nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 

 ponarejanje denarja (211. člen KZ-1), 

 ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1), 

 pranje denarja (245. člen KZ-1), 

 zloraba negotovinskega plačilnega sredstva (246. člen KZ-1), 

 uporaba ponarejenega negotovinskega plačilnega sredstva (247. člen KZ-1), 

 izdelava, pridobitev in odtujitev pripomočkov za ponarejanje (248. člen KZ-1), 

 davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

 tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

 zloraba uradnega poloţaja ali uradnih pravic (257. člen KZ-1), 

 oškodovanje javnih sredstev (257.a člen KZ-1), 

 izdaja tajnih podatkov (260. člen KZ-1), 

 jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

 dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

 sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje (263. člen KZ-1), 

 dajanje daril za nezakonito posredovanje (264. člen KZ-1), 

 hudodelsko zdruţevanje (294. člen KZ-1). 

 

6.2.2 Ponudnik je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih 

naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami ali mu 

je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drţave članice ali tretje drţave dvakrat izre-

čena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (četrti odstavek 75. člena ZJN-3). 

 

6.2.3 Ponudnik 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 drţave, v ka-

teri ima sedeţ, ali predpisi drţave naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti 

na dan oddaje ponudbe ali prijave, znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne 

izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel 

predloţenih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje 

zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave (drugi odstavek 75. člena ZJN-3). 

 

6.2.4 Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v 

naslednjih primerih:  

a) če lahko naročnik na kakršen koli način izkaţe kršitev obveznosti iz drugega odstavka 

3. člena ZJN-3; 

b) 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 druţbe, če njegova sredstva ali poslovan-

je upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali 

če se je v skladu s predpisi druge drţave nad njim začel postopek ali pa je nastal poloţaj z 

enakimi pravnimi posledicami; 

c) če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaţe, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo 

kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta; 

č) če lahko naročnik upravičeno sklepa, da je gospodarski subjekt z drugimi gospodarskimi 

subjekti sklenil dogovor, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati 

konkurenco. Šteje se, da je sklepanje naročnika iz prejšnjega stavka upravičeno, če organ, 

pristojen za varstvo konkurence, na podlagi prijave naročnika v 15 dneh naročniku sporoči, da 

bo uvedel postopek ugotavljanja kršitve; 

d) če nasprotja interesov iz tretjega odstavka 91. člena ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z 

drugimi, blaţjimi ukrepi; 

e) če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pri-

pravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti 
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z drugimi, blaţjimi ukrepi; 

f) če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali 

prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne po-

manjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil 

od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge 

primerljive sankcije; 

g) če je gospodarski subjekt kriv dajanja resnih zavajajočih razlag pri dajanju informacij, 

zahtevanih zaradi preverjanja obstoja razlogov za izključitev ali izpolnjevanja pogojev za 

sodelovanje, ali če ni razkril teh informacij ali če ne more predloţiti dokazil, ki se zahtevajo v 

skladu z 79. členom ZJN-3; 

h) če je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobi-

ti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega 

naročanja, ali iz malomarnosti predloţiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno 

vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila. 

 

6.2.5 Ponudnik z oddajo ponudbe soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi 

podatke iz uradnih evidenc, s katerimi bo preveril obstoj izključitvenih razlogov (za ponudni-

ka, morebitnega skupnega ponudnika in morebitnega podizvajalca).  

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 in 6.2.5 ponud-

nik/skupni ponudnik/podizvajalec predloţi Izjavo o izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev, 

strinjanju za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc in o poklicni sposobnosti (OBR-2). 

 

6.3 Poklicna sposobnost ponudnika 
 

6.3.1 Ponudnik dokazuje sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, tako da podpiše OBR-2. S 

podpisom obrazca zagotavlja, da ima za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v ponudbi, vel-

javno registracijo ter da je vpisan v ustrezen poklicni register, v skladu z nacionalno za-

konodajo, če slednja to predpisuje. 

  

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.3.1 ponudnik/skupni ponudnik/podizvajalec 

predloţi Izjavo o izpolnjevanju vseh razpisnih pogojev, strinjanju za pridobitev podatkov iz 

uradnih evidenc in o poklicni sposobnosti (OBR-2). 

  

6.4 Ekonomska in finančna sposobnost ponudnika 
 

6.4.1 Ponudnik mora sprejemati trideset (30) dnevni plačilni rok po predloţitvi in potrditvi mesečne 

situacije s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.  

 

6.4.2 Ponudnik na dan oddaje ponudbe nima blokiranega nobenega transakcijskega računa, prav 

tako ni imel blokiranega nobenega transakcijskega računa v zadnjih 180 dneh pred rokom za 

oddajo ponudb. 

 

Če drţava, v kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj sedeţ, ne izdaja dokumentov, bo 

naročnik namesto pisnega dokazila sprejel zapriseţeno izjavo prič ali zapriseţeno izjavo 

ponudnika. Izjava mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali 

pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v drţavi, v kateri ima ponudnik svoj 

sedeţ. 

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.4.1 in 6.4.2 ponudnik predloţi Izjavo o 

plačilnih pogojih in neblokiranih računih (OBR-3).  

 

6.5 Tehnična in kadrovska sposobnost 
 

6.5.1 Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za 
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kvalitetno izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, 

pravili stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila. 

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.5.1 ponudnik predloţi Izjavo o razpoloţljivi 

delovni sili in tehničnih zmogljivostih (OBR-4). 

 

6.5.2 Ponudnik je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) sam ali s partnerji v skupni 

ponudbi ţe izvajal primerljiva dela na občinskih ali drţavnih cestah. Ponudnik mora izkazati 

najmanj eno referenco, v višini najmanj 200.000,00 EUR brez DDV. Za primerljiva dela oz. 

primerljive referenčne gradnje se štejejo tista, ki so primerljiva z deli oz. gradnjami v tem 

postopku oddaje javnega naročila. Ponudnik predloţi potrdilo o strokovni in kvalitetni izvedbi 

del.  

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.5.2 ponudnik predloţi Izjavo o referencah 

(OBR-5) in Potrdilo (OBR-5a).  

 

6.5.3 Ponudnik mora zagotoviti najmanj enega odgovornega vodjo del, ki izpolnjuje pogoje za od-

govornega vodjo del po ZGO-1 (Zakon o graditvi objektov) ter je v zadnjih petih letih (od 

dneva oddaje ponudbe) na občinskih ali drţavni cestah ţe vodil vsaj dve primerljivi gradnji oz. 

dela, ki so primerljiva s predmetom tega javnega razpisa. Ponudnik mora za odgovornega 

vodjo del izkazati najmanj dve referenci, vsako v višini najmanj 100.000,00 EUR brez DDV. 

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogoja iz točke 6.5.3 ponudnik predloţi Izjavo o referencah 

odgovornega vodje del (OBR-6) in Potrdilo (OBR-6a). 

 

6.5.4 Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani 

naročnika. 

 

6.5.5 Ponudnik mora imeti v primeru sprejetja njegove ponudbe na voljo zadostne kapacitete 

(orodja, gradbena in tehnična oprema) za izvedbo del. 

 

6.5.6 Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, 

ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 - ZTZPUS-1). 

 

6.5.7 Ponudnik mora upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obvez-

nosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1).  

 

6.5.8 Ponudnik mora gradbišče pred pričetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s Pravilni-

kom o gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08 in 54/09 - popr.). 

 

Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točk 6.5.4, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7 in 6.5.8 ponudnik 

predloţi Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-7).  

 

6.6 Podizvajalci 
 

6.6.1 Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi: 

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava dati v podizvajanje, 

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- priloţiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. 

Ponudbi mora priloţiti tudi s strani podizvajalca podpisano izjavo iz OBR-2. 

 

6.6.2 Ponudnik bo moral med izvajanjem javnega naročila v petih dneh po spremembi naročnika 

obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in predhodno zaprositi 
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naročnika za naknadno vključitev novega podizvajalca v izvajanje del. V primeru vključitve 

novih podizvajalcev mora ponudnik skupaj s predlogom posredovati tudi podatke in dokumen-

te iz prve, druge in tretje alineje prejšnjega odstavka ter priloţiti s strani podizvajalca podpisa-

no izjavo iz OBR-2. 

 

6.6.3 Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, 

drugega, četrtega ali šestega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru situacije iz tretjega od-

stavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma za 

vključitev novega podizvajalca tudi, če bo to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje 

del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v 

zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca ob-

vestil ponudnika najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.  

 

6.6.4 V primeru, da podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. 

člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu ob-

vezno v skladu s tem zakonom in obveznost zavezuje naročnika in ponudnika. Kadar namera-

va ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s 

tem členom, mora: 

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

s strani ponudnika neposredno plačuje podizvajalcu, 

 - podizvajalec predloţiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika podizva-

jalcu poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

 - ponudnik svojemu računu ali situaciji priloţiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, bo naročnik od ponud-

nika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje 

svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena 

dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.  

 

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, naročnik Drţavni revizijski komisiji poda 

predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 

 

V primeru, da nastopa s podizvajalci, ponudnik predloţi Seznam podizvajalcev z navedbo 

del, ki jih bodo le-ti opravljali (OBR-8), Podatke o podizvajalcu (OBR-8a) in Pooblastilo za 

neposredno plačilo (OBR-8b). 

 

ALI 

 

V primeru, da ponudnik ne nastopa s podizvajalci, predloţi Izjavo o ponudbi brez podizva-

jalcev (OBR-9). 

 

 

7. PREVERJANJE PONUDB 
 

7.1 Naročnik bo ponudbe najprej razvrstil po merilu ponujene cene od najniţje proti najvišji. Za 

ponudnika, ki bo ponudil najniţjo ceno, bo nato naročnik v primeru, če bo podvomil o resničnosti 

ponudnikovih izjav, preveril, ali obstajajo razlogi za njegovo izključitev in ali izpolnjuje pogoje 

za sodelovanje ter ga pozval k predloţitvi dokazil, ki so navedena v razpisni dokumentaciji.  

 

V kolikor se bo v postopku preverjanja morebitnih razlogov za izključitev in dokazil o 

izpolnjevanju razpisnih pogojev ugotovilo, da ta ponudnik teh ne izpolnjuje ali pa obstajajo 

razlogi za njegovo izključitev se bo kot najugodnejši ponudnik smatral ponudnik, ki je ponudil 

naslednjo najniţjo ceno, itn. vse do ponudnika, ki bo izpolnjeval vse zahtevane pogoje. 
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7.2 Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je 

ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na 

odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakršnokoli 

korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika glede ponudbe 

pred, med ali po izbiri ponudnika. 

 

 

8. MERILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 
 

8.1  Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, 

takšna pa bo ponudba z »najniţjo ceno ponudbenega predračuna v EUR z DDV«.  

 

 

9. PONUDBENA CENA IN IZBIRA 

 

9.1 Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih. Končna cena mora vsebovati vse stroške, 

DDV, popuste in rabate. Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v 

ponudbeno ceno. V ponudbeni ceni morajo biti všteta in vračunana tudi naslednja dela: 

- izvedba geomehanskih meritev tlačnih trdnosti tamponov, in sicer na vsakem odseku ceste 

vsaj enkrat, na daljših odsekih pa vsaj enkrat na dolţini tekočih 200 metrov ter nato strokov-

nemu nadzoru in naročniku pred asfaltiranjem o tem dostaviti poročilo, 

- strokovnemu nadzoru in naročniku pred končnim obračunom dostaviti izjavo o lastnostih 

vgrajenih materialov. 

 

9.2 Ponudnik mora priloţiti tudi ovrednotene popise del v fizični obliki (obrazec Predračun in ovred-

noteni popis del v fizični obliki (OBR-14)). 

 

 

10. FINANČNA ZAVAROVANJA 
 

Ponudnik mora priloţiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe: 

10.1 Ponudnik mora priloţiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe - (1x) bianco menica s 

pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi poziv) v 

skupni vrednosti 6.400,00  EUR (OBR-10).  
 

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 

a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi, 

b) da ponudnik ne sklene pogodbe v določenem roku ali  

c) da ponudnik ob sklenitvi pogodbe ne predloţi zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

Zavarovanje mora biti v originalu in veljati vsaj 90 dni od dneva izteka roka za oddajo ponudbe. 

Če zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti zavarovanja ne pride do podpisa pogodbe, 

lahko naročnik zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti zavarovanja, vendar ne več 

kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem zavarovanja morajo biti v pisni obliki. 

 

10.2 Ponudnik bo v primeru, če bo izbran kot izvajalec, naročniku ob podpisu pogodbe predloţil fi-

nančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti - (1x) bianco 

menica s pooblastilom za izpolnitev (menično izjavo z oznako »brez protesta« in plačljivo na prvi 

poziv) v skupni vrednosti 10 % pogodbene vrednost z DDV (OBR-11). Predmetno zavarovanje 

bo naročnik unovčil v primeru: 

a) v primeru, da pondunik ne bo izpolnil predmeta pogodbe v skladu s pogodbenimi pogoji v 

količini, kvaliteti in roku ali  

b) da ne bo poplačal svojih potrjenih obveznosti do podizvajalcev ali  

c) da ob primopredaji del naročniku ne bo izročil zahtevanega zavarovanja za odpravo napak 
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v garancijski dobi. 

 

10.3 Ponudnik bo predloţil izjavo (OBR-12), da bo v primeru, če bo izbran kot izvajalec, naročniku 

izročil finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za od-

pravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 3 (treh) let v višini 5 % končne pogodbene 

vrednosti z DDV in jo predloţil, če bo izbran kot izvajalec, in sicer v obliki in besedilu, kot izhaja 

iz obrazca Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku (OBR-12a).  

Finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi bo moralo biti iz-

dano brezpogojno ter plačljivo na prvi poziv.  

 

 

11. NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE PONUDBE 
 

11.1 Ponudnik, ki v ponudbi nastopa samostojno, predloţi obrazec Ponudba (OBR-1), v katerem 

vpiše ponudbeno ceno za vsa dela skupaj v EUR z DDV. Ponudnik nadalje ustrezno izpolni pol-

ja s podatki o gospodarskem subjektu.  

V primeru skupne ponudbe, vodilni partner v skupni ponudbi predloţi obrazec Ponudba (OBR-

1a), v katerem vpiše ponudbeno ceno za vsa dela skupaj v EUR z DDV in izpolni polja s podat-

ki o gospodarskem subjektu (vodilnem partnerju) in navede polni naziv in področje dela. V pri-

meru skupne ponudbe vodilni partner za vsakega od skupnih ponudnikov predloţi še obrazec 

Podatki o partnerju v skupni ponudbi (OBR-1b). 

 

11.2 Ponudniki morajo izjave in predračune predloţiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodat-

nih pogojev. Vsi dokumenti so lahko predloţeni kot fotokopija originala. 

 

11.3 Ponudnik mora priloţen vzorec pogodbe na zadnji strani ţigosati in parafirati. S tem potrjuje, da 

se strinja z vsebino osnutka pogodbe. 

 

11.4 Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni 

obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisa-

na z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika. 

 

11.5 Ponudniki morajo izpolnjene popise del priloţiti v fizični obliki. Vsebina predloţenih popisov 

(v ponudbi) mora biti skladna s popisi iz razpisne dokumentacije.  

  

11.6 Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno doku-

mentacijo. Popravljene napake morajo biti označene s podpisom/parafo osebe, ki podpiše 

ponudbo. 

 

 

12. SPREMEMBE IN UMIK PONUDB 

 

12.1 Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb. Po 

preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z 

novo. 

 

12.2 Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s Prilogo 1 te 

razpisne dokumentacije. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo 

ponudb in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. 

 

13. VELJAVNOST PONUDBE IN VARIANTNE REŠITVE 

 

13.1 Ponudba mora veljati 90 dni od dneva izteka roka za oddajo ponudb. Variantne rešitve niso 

dovoljene. 
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13.2 Izbran ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. Če zaradi objek-

tivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko naročnik 

zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. 

Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v pisni obliki. 

 

 

 

 

14. POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

 

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

javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I; v 

nadaljevanju: 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 zahtevku za revizijo: 

- zoper vsebino razpisne dokumentacije ali vsebino objave priloţiti potrdilo o plačilu takse v 

višini 2.500,00 EUR, 

- zoper ostala ravnanja oziroma odločitve naročnika (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, 

izločitev posamezne ponudbe, zavrnitev vseh ponudb, ustavitev postopka javnega naročanja, 

kršitve v zvezi z vpogledom v ponudbe drugih ponudnikov) priloţiti potrdilo o plačilu takse v 

višini 2 % od cene najugodnejše popolne ponudbe za javno naročilo z DDV (min. 500 EUR; 

max. 25.000 EUR). 

Takso mora vplačati na TRR pri Ministrstvu za javno upravo, št. 01100-1000358802 – izvrševan-

je proračuna RS, v skladu z 71. členom ZPVPJN, sklic 11 16110-7111290-XXXXXX17. Oznaka 

X pomeni številko objave javnega naročila; v kolikor je številka objave javnega naročila krajša od 

šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj piše 0. 

 

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 javno upravo, Direktorat za javno 

naročanje. 

 

Zahtevek za predrevizijski postopek se vloţi pisno neposredno pri naročniku, po pošti pripo-

ročeno ali priporočeno s povratnico ali z elektronskimi sredstvi, če je zahtevek za revizijo podpi-

san z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom. 

 

 

 

 

Ţupan Občine LITIJA 

Franci Rokavec 
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15. PRILOGA 1: Naslovnica 

  

POŠILJATELJ:  

  

  

 

OBČINA LITIJA 

Jerebova ulica 14  

  

                                                       1270 LITIJA                                                                        

 

 

  

Označi:  Ponudba   Sprememba       Umik  

 

 

 

 

»NE ODPIRAJ – PONUDBA«  

Za javno naročilo male vrednosti: »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«.  

 

 

  

(izpolni naročnik)  

  

Datum in ura prispetja:  ___________ 

 

Način prispetja:  ___________ 

  

Zaporedna številka prispelosti:  ___________ 

  

Podpis prevzemnika:   ___________
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16. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 
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           (OBR-1) 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

Naročnik:  OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

PONUDBA, št. __________ 

 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil dne ………. 2017, pod št. objave: 

______________, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v 

skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 

 

Podatki o gospodarskem subjektu: 

 

Firma oz. ime: _______________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ___________________________________________________________ 

Davčna številka: _____________________________________________________________ 

Matična številka: _____________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________ 

Številka telefona: _____________________________________________________________ 

Številka telefaksa: ____________________________________________________________ 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _______________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: ________________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ____________________________________________ 

 

»Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«: 

 

 

Končna ponudbena cena 

v EUR z DDV (z vključenimi popusti) 

 

 

 

         ____________________________ 

 

Ponudnik mora v ponujeno ceno vračunati tudi naslednja dela: 

- izvedba geomehanskih meritev tlačnih trdnosti tamponov, in sicer na vsakem odseku ceste 

vsaj enkrat, na daljših odsekih pa vsaj enkrat na dolţini tekočih 200 metrov ter nato strokov-

nemu nadzoru in naročniku pred asfaltiranjem o tem dostaviti poročilo, 

- strokovnemu nadzoru in naročniku pred končnim obračunom dostaviti izjavo o lastnostih 

vgrajenih materialov. 

 

Ponudba velja še 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe. 

 

Datum: _____________     Ţig in podpis ponudnika: 
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(OBR-1a) 

Vodilni partner v skupni ponudbi: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

PONUDBA, št. _____________ 
 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne ……….. 2017, pod št. objave: 

______________ se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v 

skladu z Navodili za izdelavo ponudbe. 

 

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi: 

 

Firma oz. ime: _______________________________________________________________ 

Naslov: ____________________________________________________________________ 

Zakoniti zastopnik: ___________________________________________________________ 

Davčna številka: _____________________________________________________________ 

Matična številka: _____________________________________________________________ 

Številka transakcijskega računa: _________________________________________________ 

Številka telefona: _____________________________________________________________ 

Številka telefaksa: ____________________________________________________________ 

Elektronska pošta za obveščanje ponudnika: _______________________________________ 

Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje: ________________________________________ 

Odgovorna oseba za podpis pogodbe: ____________________________________________ 

 

»Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«: 

 

 

Končna ponudbena cena 

v EUR z DDV (z vključenimi popusti) 

 

 

 

 

         ____________________________ 

 

Ponudnik mora v ponujeno ceno vračunati tudi naslednja dela: 

- izvedba geomehanskih meritev tlačnih trdnosti tamponov, in sicer na vsakem odseku ceste 

vsaj enkrat, na daljših odsekih pa vsaj enkrat na dolţini tekočih 200 metrov ter nato strokov-

nemu nadzoru in naročniku pred asfaltiranjem o tem dostaviti poročilo, 

- strokovnemu nadzoru in naročniku pred končnim obračunom dostaviti izjavo o lastnostih 

vgrajenih materialov. 

 

 

Ponudba velja še 90 dni od dneva roka za oddajo ponudbe. 
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Partner(-ji) v skupni ponudbi in področje dela v skupni ponudbi: 

 

 

 
Polni naziv Področje dela 

Vodilni partner v skupni  

ponudbi 

 

  

Partner v skupni  

ponudbi 

 

  

Partner v skupni  

ponudbi 

 

  

Partner v skupni  

ponudbi 

 

  

 

 

 

 

 

Datum: _____________     Ţig in podpis ponudnika: 
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 (OBR-1b) 

Vodilni partner v skupni ponudbi: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

PODATKI O PARTNERJU V SKUPNI PONUDBI 

 

Popoln naziv partnerja: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naslov: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matična številka: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Davčna številka:    Pristojni finančni urad: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Številka transakcijskega računa: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon:               Telefax:   E-pošta: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odgovorna oseba za izvedbo del: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dela, ki jih bo partner opravljal: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vrednost del brez DDV: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vrednost del z DDV: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Ponudnik: 

Datum:                                                  Ţig                                   Podpis: 

 

 

 

 

Partner: 

Datum:                                                  Ţig                                   Podpis: 

 

 

 

Opomba: 

Predmetni obrazec ponudnik predloţi le v primeru skupne ponudbe. V primeru, da je več partnerjev, je 

potrebno obrazec kopirati in ga priloţiti za vsakega partnerja posebej. 
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(OBR-2) 

 

Ponudnik/skupni ponudnik/podizvajalec: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

 

IZJAVA O IZPOLNJEVANJU VSEH RAZPISNIH POGOJEV, STRINJANJU ZA PRIDO-

BITEV PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC IN O POKLICNI SPOSOBNOSTI 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo: 

- da nam kot gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nad-

zornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali 

odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih 

dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, 

- da kot gospodarski subjekt izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obvez-

nosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s 

predpisi drţave, v kateri imamo sedeţ, ali predpisi drţave naročnika, ter da vrednost 

neplačanih zapadlih obveznosti iz tega naslova na dan oddaje ponudbe ali prijave ne presega 

50 eurov (izključitveni razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3), 

- da kot gospodarski subjekt izpolnjujemo obveznosti glede predloţitve vseh obračunov davčnih 

odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje 

ponudbe ali prijave (izključitveni razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3), 

- da na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb ali prijav, nismo izločeni iz postopkov oddaje 

javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami 

(izključitveni razlog iz četrtega odstavka 75. člena ZJN-3), 

- da nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo 

pristojnega organa Republike Slovenije ali druge drţave članice ali tretje drţave ni bila 

dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo (izključitveni razlog iz četr-

tega odstavka 75. člena ZJN-3), 

- da ni podan kateri od izključitvenih razlogov iz točk a), b), c), č), d), e), f), g) in h) šestega od-

stavka 75. člena ZJN-3. 

 

Nadalje izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITI-

JA za namene javnega naročila »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«, objavljenega na Portalu 

javnih naročil, dne __________ pod št. objave:________________, pridobi podatke o obstoju 

morebitnih izključitvenih razlogov iz 75. člena ZJN-3 v uradnih evidencah drţavnih organov, organov 

lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila (tudi v aplikaciji eDosje).  

 

Spodaj podpisani člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa soglašamo s pooblastilom 

naročniku, da preveri obstoj morebitnega izključitvenega razloga iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 v 

vseh dostopnih uradnih evidencah: 

 

a) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 

 

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, 
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stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

b) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 

 

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, 

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

c) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 

 

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, 

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

 

d) Ime in priimek: _____________________________________ podpis _______________ 

 

EMŠO ____________________, datum in kraj rojstva _____________________________, 

 

stalno bivališče ____________________________________________________________. 

 

S podpisom predmetne izjave obenem zagotavljamo in jamčimo, da imamo za opravljanje dejavnosti, 

ki jo prevzemamo v ponudbi, veljavno registracijo ter da smo vpisani v ustrezen poklicni register, v 

skladu z nacionalno zakonodajo, če slednja to predpisuje. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, 

ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 

javnih naročil. 

 

 

 

 

Datum: _____________  Ţig in podpis ponudnika/skupnega  

 ponudnika/podizvajalca 
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(OBR-3) 

 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik:          OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

IZJAVA O PLAČILNIH POGOJIH IN NEBLOKIRANIH RAČUNIH 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

 

- da sprejemamo trideset (30) dnevni plačilni rok po predloţitvi in potrditvi mesečne situacije s 

strani pooblaščenih predstavnikov naročnika, 

- da izpolnjujemo naslednje ekonomsko-finančne pogoje: da na dan oddaje ponudbe nimamo 

blokiranega nobenega transakcijskega računa, prav tako nismo imeli blokiranih transakcijskih 

računov v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični.  

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, 

ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 

javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: _____________    Ţig in podpis ponudnika 
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(OBR-4) 

 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

 

IZJAVA O RAZPOLOŢLJIVI DELOVNI SILI IN TEHNIČNIH ZMOGLJIVOSTIH 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

 

- da razpolagamo z zadostnim številom oseb, odgovornih za vodenje projektov, 

- da razpolagamo s strokovnim kadrom in ustreznimi tehničnimi zmogljivostmi za kvalitetno 

izvedbo celotnega javnega naročila skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili 

stroke in določili predpisov ter standardov s področja predmeta javnega naročila. 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, 

ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 

javnih naročil. 

 

 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 
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(OBR-5) 

 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

 

IZJAVA O REFERENCAH 

 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih (od dneva oddaje 

ponudbe) sami ali s partnerjem v skupni ponudbi ţe izvajali primerljiva dela na občinskih ali drţavnih 

cestah v višini najmanj 200.000,00 EUR brez DDV. 

 

 

Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 

 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 

 

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________ 

 

 

* Za izpolnitev pogoja ponudnik priloţi potrjeno potrdilo (OBR-5a). Naročnik bo to potrdilo zahteval 

od ponudnika, katerega ponudba bo ocenjena kot najugodnejša. Potrdilo bo moral ponudnik predloţiti 

v 3 (treh) delovnih dneh od prejete zahteve s strani naročnika. 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik,  

ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 

javnih naročil. 

 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 
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(OBR-5a) 

 

POTRDILO 

 

 

 

Podpisani izdajatelj potrdila 

 

(naziv) ______________________________________________ 

 

(naslov) ______________________________________________ 

 

kot naročnik potrjujemo, da je izvajalec 

 

(naziv) ______________________________________________ 

 

(naslov) ______________________________________________ 

 

za nas izvajal naslednje gradnje ____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

kraj: __________________________________________________ 

 

v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV 

 

v obdobju od _______________ do _________________. 

(dan.mesec.leto)  (dan.mesec.leto) 

 

 

V obdobju našega sodelovanja se je ponudnik izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izva-

jalca. Izvajalec je vsa dela izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in 

pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po 

pravilih stroke. Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________________    Ţig in podpis izdajatelja potrdila 
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Javno naročilo male vrednosti: »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017« 

 

(OBR-6) 

 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

IZJAVA O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL 

 

 

Odgovorni vodja del bo 

________________________________________________________________________, 

(ime in priimek) 

 

ki ima naslednjo izobrazbo _____________________________________________________ 

 

ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1. 

 

Odgovorni vodja del je v zadnjih petih letih (od dneva oddaje ponudbe) vodil vsaj dva referenčna 

posla, kjer so se izvajala primerljiva dela na občinskih ali drţavnih cestah, vsak v višini najmanj 

100.000,00 EUR brez DDV. 

 

1. Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________ 

 

2. Pogodbeni partner: _________________________________________________________ 

Predmet pogodbe: _________________________________________________________ 

Vrednost pogodbe v EUR brez DDV: ___________________, leto realizacije: ___________ 

 

* Za izpolnitev pogoja dveh (2) referenc ponudnik priloţi 2x potrdili (OBR-6a). Naročnik bo ti dve 

potrdili zahteval od ponudnika, katerega ponudba bo ocenjena kot najugodnejša. Potrdilo bo moral 

ponudnik predloţiti v 3 (treh) delovnih dneh od prejete zahteve s strani naročnika. 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, 

ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o  prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 

javnih naročil. 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 
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(OBR-6a) 

  

POTRDILO 

 

 

Podpisani izdajatelj potrdila 

 

 

(naziv) ______________________________________________ 

 

(naslov) ______________________________________________ 

 

 

kot naročnik potrjujemo, da je odgovorni vodja del 

 

 

(ime in priimek) ______________________________________________ 

 

(naziv) ______________________________________________ 

 

 

za nas izvajal naslednja dela _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

kraj opravljanja del: ______________________________________________________ 

 

v vrednosti ______________________________________________ v EUR brez DDV 

 

v obdobju od _______________ do _________________. 

(dan.mesec.leto)  (dan.mesec.leto) 

 

 

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in korektnega izva-

jalca. Za prav takšnega se je izkazal tudi zgoraj navedeni odgovorni vodja del izvajalca. Vsa dela je 

izvedel v skladu s pogodbenimi določili. Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni 

količini in kvaliteti ter v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi po pravilih stroke. Priporočilo 

izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 

 

 

 

Datum: _________________    Ţig in podpis izdajatelja potrdila 
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(OBR-7) 

 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

 

IZJAVA O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN UPOŠTEVANJU 

PREDPISOV 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, 

- da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani 

naročnika, 

- da bomo imeli v primeru sprejetja naše ponudbe na voljo zadostne kapacitete (orodja, grad-

bena in tehnična oprema) za izvedbo del, 

- da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki 

se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 - ZTZPUS-1), 

- da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki 

izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, ter da upoštevamo Zakon o varnosti in 

zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri 

delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 83/05 in 43/11 - ZVZD-1), 

- da bomo gradbišče pred pričetkom del označili z gradbiščno tablo v skladu s Pravilnikom o 

gradbiščih (Uradni list RS, št. 55/08). 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, 

ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 

javnih naročil. 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 
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 (OBR-8) 

 

Ponudnik:            __________________________ 

     

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

SEZNAM PODIZVAJALCEV Z NAVEDBO DEL, 

KI  JIH  BODO  LE -TI  OPRAVLJALI 

 

 

 

1. 

 

Podizvajalec: 

 

Dela, ki jih bo opravljal: 

 
 

2. 

 

Podizvajalec: 

 

Dela, ki jih bo opravljal: 

 
 

3. 

 

Podizvajalec: 

 

Dela, ki jih bo opravljal: 

 
 

4. 

 

Podizvajalec: 

 

Dela, ki jih bo opravljal: 

 
5.  

Podizvajalec: 

 

Dela, ki jih bo opravljal: 

 
 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 

 

 

 

Opomba: 

Predmetni obrazec ponudnik predloţi le v primeru, če bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje 

podizvajalcem.  
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(OBR-8a) 

Ponudnik:            __________________________ 

     

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 

 

Popoln naziv podizvajalca: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naslov: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matična številka: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Davčna številka:    Pristojni finančni urad: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Številka transakcijskega računa: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Telefon:    Telefax:    E-pošta: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zakoniti zastopniki podizvajalca:  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Odgovorna oseba podizvajalca za izvedbo del: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dela, ki jih bo podizvajalec opravljal: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vrednost del brez DDV: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Vrednost del z DDV: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 

 

 

 

Opomba: 

Predmetni obrazec ponudnik predloţi le v primeru, če bo posamezna razpisana dela oddal v izvajanje 

podizvajalcem. V primeru, da je več podizvajalcev, je potrebno obrazec kopirati in ga priloţiti za vsa-

kega podizvajalca posebej. 
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(OBR-8b) 

 

Podizvajalec: __________________________ 

     

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

 

ZAHTEVA PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO IN SOGLASJE 

 

 

V skladu s petim odstavkom 94. člena ZJN-3 izjavljamo (ustrezno označite): 

 

 DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil s strani naročnika; 

 

 NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil s strani naročnika. 

 

 

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila in zgoraj obkroţijo DA, s podpisom te 

izjave podajajo soglasje, da sme naročnik namesto ponudnika poravnati podizvajalčeve terjatve do 

ponudnika. 

 

 

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

 

 

 

 

Datum: _____________     Ţig in podpis podizvajalca 

 

 

 

 

 

V strinjanje s predmetno izjavo obrazec podpiše tudi ponudnik: 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 
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(OBR-9) 

 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

 

IZJAVA O PONUDBI BREZ PODIZVAJALCEV * 

 

 

Izjavljamo, 

 

• da v ponudbi NE nastopamo s podizvajalci. 

 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in resnični. 

Če se pri naročniku v postopku javnega naročanja pojavi utemeljen sum, da je posamezni ponudnik, 

ne glede na razvrstitev njegove ponudbe, predloţil neresnične izjave ali dokazila, bo naročnik Drţavni 

revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 112. člena ZJN-3. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis, objavljen na Portalu 

javnih naročil. 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 

 

 

 

* Izjavo predloţijo samo ponudniki, ki nastopajo brez podizvajalcev. 
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(OBR-10) 

 

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje 

 

V zavarovanje resnosti ponudbe z dne ____________ (datum vloţene ponudbe), vloţene v postopku 

izvedbe javnega naročila male vrednosti »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«, izroča 

________________________________ (firma in sedeţ izdajatelja menice) 1 (število) kos podpisane 

bianco menice. Predmetna bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez protesta in je 

podpisana s strani zakonitega zastopnika izdajatelja menice: 

 

 kot    

(ime in priimek)  (funkcija zastopnika)  (podpis) 

 

Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (upravičeni pre-

jemnik menice), ki jo zastopa ţupan Občine Litija Franci Rokavec, da izpolni bianco menico do višine 

6.400,00 EUR. 
 

Obenem izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija  (upra-

vičeni prejemnik menice), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, ter da uporabi 

izpolnjeno menico za izterjavo v primeru, da izdajatelj menice ponudbo v času njene veljavnosti, 

navedene v ponudbi, spremeni ali umakne, da ne sklene pogodbe v določenem roku ali da ob sklenitvi 

pogodbe ne predloţi zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (upravičeni 

prejemnik menice), da menico domicilira pri __________________________________ (ime banke ali 

druge organizacije, ki opravlja plačilni promet), ki vodi TRR izdajatelja menice št. 

_______________________ (številka računa), ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug 

račun izdajatelja menice, v katerega breme je moţno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat vel-

javnimi predpisi. 

 

Izdajatelj menice izrecno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (upravičeni 

prejemnik menice), da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. 

 

Veljavnost menice za resnost ponudbe je 90 dni po preteku roka za oddajo ponudbe. 

 

Priloga: bianco menica 

 

V __________, dne __________ IZDAJATELJ MENICE: 

 

 

 

 (naziv podjetja in sedeţ) 

 zanj 

  

(ime in priimek zakonitega zastopnika, podpis in pečat) 
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(OBR-11) 

 

MENIČNA IZJAVA s pooblastilom za unovčenje 

 

V zavarovanje za dobro in pravočasno izpolnitev svojih pogodbenih obveznosti iz Pogodbe 

“Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017”, št. 430-38/2017 (navedba številke pogodbe), sklenjene 

dne __________________ (navedba datuma sklenitve pogodbe) v postopku izvedbe javnega naročila 

male vrednosti »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«, izroča 

_______________________________________ (firma in sedeţ izdajatelja menice) 1 (število) kos 

podpisane bianco menice. Predmetna bianco menica je neprenosljiva, unovčljiva na prvi poziv, brez 

protesta in je podpisana s strani zakonitega zastopnika izdajatelja menice: 

 

 kot    

(ime in priimek)  (funkcija zastopnika)  (podpis) 

 

Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (upravičeni pre-

jemnik menice), ki jo zastopa ţupan Občine Litija Franci Rokavec, da izpolni bianco menico do višine 

10 % končne pogodbene vrednosti (z DDV), kar znaša  ___________________________ EUR. 

 

Obenem izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (up-

ravičeni prejemnik menice), da izpolni vse druge sestavne dele menice, ki niso izpolnjeni, ter da 

uporabi izpolnjeno menico za izterjavo v primeru, da izdajatelj menice ne bo izpolnil predmeta pogod-

be v skladu s pogodbenimi pogoji v količini, kvaliteti in roku ali da ne bo poplačal svojih potrjenih 

obveznosti do podizvajalcev ali da ob primopredaji del naročniku ne bo izročil zahtevanega zava-

rovanja za odpravo napak v garancijski dobi. 

 

Izdajatelj menice nepreklicno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (upravičeni 

prejemnik menice), da menico domicilira pri ___________________________________ (ime banke 

ali druge organizacije, ki opravlja plačilni promet), ki vodi TRR izdajatelja menice št. 

_______________________ (številka računa), ali pri katerikoli drugi osebi, ki vodi katerikoli drug 

račun izdajatelja menice, v katerega breme je moţno poplačilo te menice v skladu z vsakokrat vel-

javnimi predpisi. 

 

Izdajatelj menice izrecno pooblašča Občino Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija (upravičeni 

prejemnik menice), da na menico vpiše klavzulo »brez protesta«. 

 

Veljavnost menice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti preneha šele 31. dan od 

poteka roka, ki je določen za dokončanje del, oziroma od prevzema izvršenih del po Pogodbi »Asfalti-

ranje cest v Občini Litija v letu 2017«, št. ___________ z dne ____________, oziroma od uspešne 

primopredaje (odvisno kateri datum je kasnejši), v vsakem primeru pa ne pred izdajo zavarovanja za 

odpravo napak v garancijskem roku.  

 

Priloga: bianco menica 

 

V __________, dne __________ IZDAJATELJ MENICE: 

 

 

 

 (naziv podjetja in sedeţ) 

 zanj 

  

(ime in priimek zakonitega zastopnika, podpis in pečat) 
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(OBR-12) 

 

Ponudnik: __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

 

 

Naročnik: OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA 

 

 

 

IZJAVA PONUDNIKA, DA BO DOSTAVIL GARANCIJO ZA 

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 
 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo izbrani za izvedbo 

predmetnega javnega naročila, dostavili brezpogojno in na prvi pisni poziv plačljivo garancijo za od-

pravo napak v garancijskem roku v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV za garancijsko obdobje treh 

(3) let, skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije (obrazec št. 12a), ki je priloga te izjave. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, ki jo podajamo za javno naročilo »Asfaltiranje cest v 

Občini Litija v letu 2017«. 

 

 

 

 

Datum: _____________      Ţig in podpis ponudnika 
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(OBR-12a) 

 

VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

(Glava s podatki o garantu) 

 

Za: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 

Datum: (Vpišite datum izdaje) 

Vrsta garancije: Garancija za odpravo napak v garancijski dobi 

Številka garancije: (vpiše se številka zavarovanja) 

Garant: (Vpišite ime in naslov garanta, razen če sta ţe navedena v glavi) 

Nalogodajalec: (Vpišite ime in naslov) 

Upravičenec: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija 

Osnovni posel: Gradbena pogodba “Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017”, številka: 430-

38/2017 z dne ______________. 

Znesek in valuta garancije: (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto) 

Listine, ki jih je poleg izjave treba priloţiti zahtevi za plačilo in se izrecno zahtevajo v spodnjem 

besedilu: Nobena. 

Oblika predloţitve: V papirni obliki. 

Datum izteka veljavnosti: (Vpiše se datum izteka garancije) 

 

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek 

do višine garancijskega zneska, ko upravičenec predloţi ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni 

obliki predloţitve in skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z 

izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpi-

sani listini, ki je priloţena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem 

smislu nalogodajalec ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla glede odprave napak v gar-

ancijskem roku. 

Katerokoli zahtevo po tej garanciji moramo prejeti na datum izteka garancije ali pred njim v zgoraj 

navedenem kraju predloţitve. 

 

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti, da nalogodajalec v garancijskem roku ni izpolnil svojih ob-

veznosti iz osnovnega posla v predpisanih rokih in/ali kvaliteti in/ali obsegu in/ali na način, kot je bilo 

dogovorjeno v pogodbi v zvezi z odpravo napak v garancijskem roku. 

 

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slov-

enskem pravu. 

 

Za to garancijo veljajo enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri 

MTZ pod št. 758. 

 

 

garant 

(ţig in podpis) 
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(OBR-13) 

GRADBENA POGODBA 

“Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017” 

Številka: 430-38/2017 

 

ki jo sklepata: 

 

OBČINA LITIJA, Jerebova ulica 14, 1270 LITIJA, ki jo zastopa ţupan Franci ROKAVEC  

matična številka:  5874246 

ID za DDV:   SI18369529   

transakcijski račun:  SI56 0126 0010 0002 491  

                                

(v nadaljevanju: NAROČNIK)  

  

in  

_____________________________________________________ (naziv in naslov ponudnika), ki ga 

zastopa _________________________________________  (funkcija, ime in priimek zakonitega zas-

topnika)  

matična številka: ______________  

ID za DDV:          _______________ 

transakcijski račun: ____________________________, odprt pri ___________________ 

 

(v nadaljevanju: IZVAJALEC)  

  

1. člen 

 

Naročnik je na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015, v nadaljevanju: ZJN-

3) izvedel javni razpis za oddajo javnega naročila gradnje po postopku naročila male vrednosti »Asfal-

tiranje cest v Občini Litija v letu 2017«, ki je bil objavljen na Portalu javnih naročil dne 

______________2017, številka objave _____________. 

 

Naročnik je na podlagi javnega razpisa iz prejšnjega odstavka tega člena in prejetih ponudb z odločit-

vijo o oddaji javnega naročila, številka………………. z dne ………………. izbral izvajalca kot naju-

godnejšega ponudnika za izvedbo javnega naročila »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017«.  

 

2. člen 

 

Predmet te pogodbe je izvedba gradbenih del z namenom modernizacije sledečih občinskih kategorizi-

ranih cestah: 

1. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708044 V NASELJU ZGORNJI HOTIČ 

2. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708581- PRELESJE - DOBJE 

3. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708811 - PREVALE 2 

4. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 710461 - RADGONICA 

5. SANACIJA LOKALNIH POŠKODB OBSTOJEČE ASFALTNE CESTE JP 709031, PEČICE 

(PLOMBE) 

6. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708971, R31457-TLAKA (PREPLASTITEV) 

7. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708971, TLAKA - RESNIK IN TP TLAKA 

8. MODERNIZACIJA JAVNE POTI LC 208301, MORAVČE - GABRSKA GORA  

9. MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 208911, R3-1457 - ČATEŠKA GORA 

10. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 710901, KRŢIŠČE PRI ČATEŢU 

11. REKONSTRUKCIJA CESTE LC 208102, VELIKA PRESKA - ZGLAVNICA 

12. MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 208122, POLŠNIK - PREVEG 

13. REKONSTRUKCIJA  LC 208131, VELIKA PRESKA – ČEPLE 

 

Podrobnejši obseg in opis del, ki so predmet izvedbe po tej pogodbi, izhaja iz popisov del ter skic pre-
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čnih profilov in skic gradbenih situacij, ki so sestavni del razpisne dokumentacije javnega naročila iz 

1. člena te pogodbe in ki temeljijo na sledeči tehnični in projektni dokumentaciji: 

1. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 708044 v naselju Zgornji Hotič, izdelovalec 

Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 32/17, (v dolţini 175 metrov). 

2. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 708581- Prelesje - Dobje, izdelovalec Pino 

d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 24/17, (v dolţini 480 metrov). 

3. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 708811- Prevale 2, izdelovalec Pino d.o.o., 

Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 22/17, (v dolţini 470 metrov). 

4. Izvedbeni načrt, IZN, Modernizacija javne poti JP 710461- Radgonica, izdelovalec Pino 

d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 26/17, (v dolţini 296 metrov). 

5. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Sanacija lokalnih poškodb ob-

stoječe asfaltne ceste JP 709031, Pečice (plombe), izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire 

Pregljeve 4, Litija, št. načrta 45/17. 

6. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija javne poti JP 

708971, R3 – 1457 – Tlaka (preplastitev), izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 

Litija, št. načrta 45/17. 

7. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija  javne poti JP 

708971, Tlaka – Resnik in TP Tlaka, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. 

načrta 45/17 (v dolţini 440 m).  

8. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija lokalne ceste LC 

208301, Moravče – Gabrska Gora, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. 

načrta 45/17 (v dolţini 510 m).  

9. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija lokalne ceste LC 

208911, R3-1457- Čateška Gora, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. 

načrta 45/17 (v dolţini 400 m).  

10. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija javne poti JP 

710901, Krţišče pri Čateţu, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 

45/17 (v dolţini 630 m). 

11. Izvedbeni načrt, IZN, Investicijsko vzdrţevalna dela v javno korist na lokalni cesti LC 

208102, Velika Preska – Zglavnica,  izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št.: 

načrta 16/15, (v dolţini 512 metrov). 

12. Idejna zasnova, IDZ, Modernizacija cest v Občini Litija 2017, Modernizacija lokalne ceste LC 

208122, Polšnik – Preveg, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 

45/17 (v dolţini 390 m). 

13. Izvedbeni načrt, IZN,  Rekonstukcija in asfaltiranje lpkalne ceste LC 208131, Velika Preska – 

Čeplje, izdelovalec Pino d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, Litija, št. načrta 21/15, (v dolţini 270 

metrov). 

 

Vsa dela po tej pogodbi se izvedejo na osnovi in v skladu z navedeno dokumentacijo. Predmet te 

pogodbe je tudi izvedba sledečih obveznosti, ki so vračunane v ponudbeno ceno izvajalca in posledič-

no tudi v vrednost te pogodbe: 

- izvedba geomehanskih meritev tlačnih trdnosti tamponov, in sicer na vsakem odseku ceste 

vsaj enkrat, na daljših odsekih pa vsaj enkrat na dolţini tekočih 200 metrov ter nato strokov-

nemu nadzoru in naročniku pred asfaltiranjem o tem dostaviti poročilo, 

- strokovnemu nadzoru in naročniku pred končnim obračunom dostaviti izjavo o lastnostih 

vgrajenih materialov. 

 

Pogodbena dela obsegajo vsa dela, ki so potrebna za popolno izvedbo modernizacije navedenih cest, 

in dobavo vsega potrebnega materiala in opreme, ki je predvidena z dokumentacijo, navedeno v tem 

členu pogodbe. 

 

3. člen 

  

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno z določili razpisne dokumentacije, z vso doku-

mentacijo, navedeno v 2. členu pogodbe, in s svojo ponudbo z dne __________, na podlagi katere je 
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bil izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmeta te pogodbe.  

  

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme niso dopustne brez 

predhodnega pisnega soglasja naročnika.  

  

4. člen 

  

Sestavni deli te pogodbe so: 

- razpisna dokumentacija v zvezi z javnim naročilom iz 1. člena te pogodbe in dokumentacija, 

navedena v 2. členu te pogodbe,  

- popis del, ki je sestavni del razpisne dokumentacije v zvezi z javnim naročilom iz 1. člena te 

pogodbe,  

- terminski plan,  

- ponudba izvajalca z dne __________. 

  

Izvajalec jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet te pogodbe in da je preveril vse 

informacije o gradbišču. Izvajalec izjavlja, da je podrobno pregledal vso dokumentacijo, navedeno v 2. 

členu te pogodbe, in da iz tega naslova ne bo imel nobenih dodatnih zahtevkov do naročnika. Izvajalec 

tudi izjavlja, da je seznanjen z lokacijo, moţnostjo dostopa, geološkimi razmerami, ki bi lahko vpliva-

le na obseg izvedbe pogodbenih del ali njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi in nanje nima 

pripomb. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika iz tega naslova, posebej tis-

tim, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji in sestavnimi deli te pogodbe, stan-

jem na terenu in dokumentacijo, navedeno v 2. členu te pogodbe.  

 

Kakršnakoli sprememba je dovoljena samo v primeru pisnega soglasja naročnika.  

 

5. člen 

 

Izvajalec bo izvedel vsa dela iz te pogodbe po pravilih gradbene stroke, skladno s predpisi, ki urejajo 

posege v okolje ter skladno z veljavnimi predpisi, normativi, standardi in priporočili, ki veljajo za 

področje predmeta te pogodbe.   

  

6. člen 

 

Naročnik bo izvajalcu ob uvedbi v delo predloţil: 

- po en izvod izvedbenih načrtov iz 2. člena te pogodbe, 

- prosto zemljišče za gradnjo. 

 

V roku treh (3) dni po uvedbi v delo mora izvajalec naročniku izročiti terminski plan.   

  

Izvajalec je dolţan dela po tej pogodbi s terminskim planom načrtovati tako (in jih skladno s tako potr-

jenim terminskim planom tudi izvesti), da bodo ob upoštevanju 30-dnevnega plačilnega roka situacije: 

- vezane na modernizacijo cest v Krajevni skupnosti Dole v višini 38.000 EUR, 

- vezane na modernizacijo cest v Krajevni skupnosti Polšnik v višini 28.000 EUR,   

- vezane na modernizacijo cest v Krajevni skupnosti Gabrovka v višini 136.000 EUR, 

zapadle v letu 2018. 

 

Časovni načrt izvedbe je veljaven, ko ga potrdi naročnik in s tem postane sestavni del te pogodbe.  

Naročnik bo časovni načrt izvedbe, v primeru da bo za ustrezen, potrdil najkasneje v 5 (petih) dneh od 

predloţitve s strani izvajalca. 

  

7. člen 

 

Izvajalec bo naročniku izročil eno bianko menico z menično izjavo kot obliko zavarovanja za dobro in 

pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v roku 5 dni od dneva podpisa te pogodbe, skladno v 
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vzorcem iz razpisne dokumentacije v višini 10 % vrednosti pogodbenih del z DDV z veljavnostjo do 

vključno 30 dni dalj, kot je v tej pogodbi določen skrajni rok za izvedbo naročila (upošteva se datum, 

ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri kvalitetnem pregledu). Če se bo rok za izvedbo 

naročila podaljšal, mora izvajalec temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost zavarovanja.  

  

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik lahko unovči, če izvaja-

lec svojih obveznosti do naročnika ne bo izpolnil skladno s to pogodbo, v dogovorjenem roku, po s 

strani naročnika potrjenem terminskem planu, dogovorjeni kvaliteti ali obsegu. 

 

Če izvajalec naročniku v roku iz prvega odstavka tega člena ne izroči zahtevane oblike zavarovanja za 

dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da ta pogodba ni sklenjena, naročnik pa 

bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.  

  

8. člen 

 

Izvajalec se odpoveduje kakršnim koli zahtevkom z vidika morebitnih nejasnosti ali pomanjkljivosti v 

dokumentih, navedenih v 2. členu te pogodbe, in s podpisom te pogodbe potrjuje, da je ta dokumenta-

cija izdelana v zadostnem kvalitativnem in kvantitativnem obsegu in zadostuje za kvalitetno izvedbo 

vseh del, ki so predmet te pogodbe.  

  

9. člen 

 

Ob izstavitvi končne obračunske situacije bo izvajalec naročniku izročil bančno garancijo ali ustrezno 

kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo 3 (treh) let in v višini 5% 

od vrednosti te pogodbe z DDV.   

  

V primeru, če izvajalec napake ne bo odpravil v zahtevanem roku, lahko naročnik naroči odpravo 

napake drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe oziroma z vnovčitvijo bančne garancije 

ali ustreznega kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.  

 

Če izvajalec v 5 (petih) dneh po uspešni primopredaji izvedenih del naročniku ne bo izročil bančne 

garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, bo naročnik 

unovčil dano zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.  

   

10. člen 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo izvedel vsa dela, ki so predmet te pogodbe in določena v dokumentaciji, 

navedeni v 2. členu te pogodbe, in v razpisni dokumentaciji naročnika po javnem razpisu ter skladno s 

svojo ponudbo z dne ____________, na podlagi katere je bil izbran.  

  

Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo skladno s pogoji iz raz-

pisne dokumentacije in to pogodbo. Ta dan se začne voditi gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih 

izmer.  

 

Izvajalec se zaveţe pričeti s pogodbenimi deli z dnem uvedbe v delo. 

 

Izvajalec se zaveţe vsa dela izvesti do 10.12.2017. Za rok dokončanja se smatra datum uspešne pri-

mopredaje in odprave vseh pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu izvedenih del. 

 

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbenem roku, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro in pra-

vočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik lahko enako ukrepa tudi če izvajalec neupravičeno 

prekine ali ustavi dela ali če zaostaja več kot 30 dni glede na potrjen časovni načrt izvedbe.  
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11. člen 

 

Pogodbeno dogovorjeni rok se lahko podaljša samo v primeru, če se tako odloči naročnik in je zato 

sklenjen ustrezen dodatek k pogodbi. 

 

V primeru podaljšanja roka mora izvajalec izročiti naročniku novo zavarovanje za dobro in pravočas-

no izvedbo pogodbenih obveznosti, z rokom veljavnosti, ki ga bo upoštevaje podaljšanje roka za izve-

dbo del določil naročnik.   

 

Izvajalec in naročnik sporazumno izključujeta vpliv vremenskih razmer na rok izgradnje. 

 

V primeru podaljšanja roka izvajalec nima pravice do povišanje cen ali kakšnega drugega finančnega 

nadomestila.  

  

Nepoznavanje lokalnih in ostalih razmer ne more biti razlog za uveljavljanje raznih dodatnih stroškov 

in podaljšanje roka izvedbe del.  

  

12. člen 

 

Izvajalec je dolţan vsa dela izvršiti sam oziroma s svojimi delavci in materialom. Podizvajalca po 

lastni izbiri izvajalec ne sme vključiti v delo po tej pogodbi, razen v izjemnih primerih, ko je to nujno 

za nemoteno in kvalitetno izvedbo potrebnih del in ob predhodnem soglasju naročnika ter skladno z 

določili ZJN-3, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključi-

tev podizvajalca v dela po tej pogodbi.  

 

Podizvajalec mora izpolnjevati pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Nominiranje podiz-

vajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri mora biti priloţena naslednja dokumentacija: 

- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno 

novemu podizvajalcu; 

- vsa dokumentacija, ki se v razpisni dokumentaciji zahteva za podizvajalca. 

Naročnik mora o izvajalčevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od 

prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej 

pogodbi. 

 

V primeru, da naročnik poda soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi mora izvajalec 

pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:  

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

račun),  

- podatke o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec,  

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del, 

- morebitno soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalcu poravnava 

podizvajalčeve terjatve do izvajalca, 

- morebitno pooblastilo naročniku za plačilo opravljenih in prevzetih dobav neposredno podiz-

vajalcu. 

 

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi 

navede, da nima podizvajalcev). 

 

Izvajalec je dolţan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi z dne 

___________, dani na javni razpis, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in 

materialom podizvajalca.   

 

(opomba: četrti odstavek bo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi navede, da ima 

podizvajalce). 
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13. člen 

 

Vrednost pogodbeno sprejetih del je določena na osnovi ponudbene cene iz ponudbe izvajalca in znaša 

__________________ EUR brez DDV oziroma ____________________ EUR z vključenim DDV. 

 

Pogodbena cena je fiksna in se ne spreminja tekom veljavnosti pogodbe. Navedeno pomeni, da je 

izključen morebiten vpliv sprememb nabavnih cen materiala in del, da se izvajalec odpoveduje vsem 

zahtevkom iz naslova sprememb enotnih cen nad 10 % (izključena je uporaba 656. člena Obligacij-

skega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo in 30/10 - Odl. US) ter da so v 

navedeni pogodbeni ceni zajeti vsi materialni in drugi stroški za izvedbo dogovorjenih del (tudi stroški 

del iz tretjega odstavka 2. člena te pogodbe), pa tudi dela, ki v trenutku sklepanja te pogodbe niso bila 

predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za 

uspešno izvedbo predmeta te pogodbe. Cena iz prejšnjega 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. 

 

Naročnik se obvezuje svoje obveznosti poravnavati 30-ti dan po prejemu s strani strokovnega nadzora 

potrjene situacije. Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca, št. ____________, odprt pri 

____________. 

 

Izvajalec in naročnik sta sporazumna, da se opravljena dela po tej pogodbi obračunajo po cenah iz 

predračuna in po dejansko izvršenih količinah, evidentiranih v knjigo obračunskih izmer. 

  

Sredstva ima naročnik zagotovljena v proračunu Občine Litija za leti 2017 in 2018, in sicer v okviru  

naslednjih proračunskih postavk: 

- 1360 JP v KS Dole, 

- 1376 LC v KS Polšnik, 

- 1369 JP v KS Hotič, 

- 132090 Sanacija občinskih cest Eles 2x400Kv. 

 

14. člen 

  

Izvajalec je dolţan dobaviti in vgraditi ves potreben material in vso opremo ter proizvode, ki so dolo-

čeni z dokumentacijo, navedeno v drugem odstavku 2. člena te pogodbe in popisom del in skladno s 

svojo ponudbo z dne ___________.  

  

Izvajalec mora dobaviti na gradbišče vzorce predvidenih materialov in opreme brez posebnega dopla-

čila ter pred vgradnjo ali montaţo predloţiti veljavne ateste zanje. Izvajalec lahko začne z vgradnjo 

takrat, ko naročnik ali odgovorni nadzornik pisno odobrita vzorce oziroma ateste.  

  

Izvajalec bo opravljena dela zaračunaval naročniku na osnovi začasnih mesečnih situacij in s končno 

obračunsko situacijo za celoten obseg izvršenih del.  

  

Situacije za izvedena dela iz te pogodbe se bodo obračunavale v obsegu, ugotovljenem s strani nad-

zornika. 

 

15. člen 

 

Izvajalec mora imeti v trenutku sklenitve te pogodbe in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s 

podizvajalci in jih mora naročniku skupaj s popisi pogodbenih obveznosti, ki jih bo opravil podizvaja-

lec, predloţiti v potrditev. 

 

V primeru nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo (peti odstavek 94. člena ZJN-3), 

izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca, 

neposredno plačuje podizvajalcu. Podizvajalec predloţi soglasje, na podlagi katerega naročnik names-
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to izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloţi 

račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

 

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od 

plačila končnega računa oziroma situacije posredovati svojo pisno izjavo in izjavo podizvajalca, da je 

podizvajalec s strani izvajalca prejel plačilo za izvedeno delo, neposredno povezano s predmetom 

javnega naročila. 

 

16. člen 

 

Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci: 

 

1. ___________________________________________________________________________ 

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) 

 

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 

 

___________________________________________________________________________ 

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) 

 

2. ___________________________________________________________________________ 

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) 

 

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 

 

___________________________________________________________________________ 

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) 

 

3.___________________________________________________________________________ 

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) 

 

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 

 

___________________________________________________________________________ 

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) 

 

4. ___________________________________________________________________________ 

(naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun) 

 

Za izvajalca bo podizvajalec opravil naslednja dela: 

 

___________________________________________________________________________ 

(predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del) 

 

Izvajalec se obvezuje, da bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v 

ponudbi in da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja 

naročnika in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumen-

tacije. Zamenjavo podizvajalca ali nominiranje novega podizvajalca predlaga izvajalec s pisno vlogo, 

kateri mora biti priloţena naslednja dokumentacija: 

- lastna izvaja, da je poravnal se nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu (v kolikor 

zamenjuje podizvajalca); 

- morebitno pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih pogodbenih obveznosti neposredno 

novemu podizvajalcu; 

- vsa dokumentacija, ki se v razpisni dokumentaciji zahteva za podizvajalca. 
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Naročnik mora o izvajalčevem predlogu za zamenjavo podizvajalca odločiti v desetih (10) dneh od 

prejema popolne vloge. Zamenjavo podizvajalcev pogodbeni stranki uredita s pisnim dodatkom k tej 

pogodbi. 

 

(opomba: prvi, drugi in tretji odstavek bodo v končni pogodbi v primeru, da izvajalec v svoji ponudbi 

navede, da ima podizvajalce). 

 

Če naročnik ugotovi, da pogodbene obveznosti izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji 

ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro in pravočas-

no izvedbo pogodbenih obveznosti in/ali odstopiti od te pogodbe. 

 

 

17. člen 

 

Nadzorni organ mora pisno potrditi ali zavrniti začasno situacijo v roku 7 (sedem) dni od prejema. V 

primeru delne potrditve začasne situacije mora naročnik plačati nesporni del začasne situacije. V pri-

meru, da se naročnik v roku 10-ih dni od dneva prejema s strani nadzora pregledane situacije pisno ne 

izreče o izdani situaciji, se šteje, da je situacija v celoti potrjena.  

   

18. člen 

 

Plačilo bo naročnik izvedel na osnovi s strani nadzornega organa potrjenih mesečnih in končne situaci-

je. 

 

19. člen 

 

Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. 

 

20. člen 

 

Končni obračun pogodbenih del se izvrši v roku 8 (osem) dni po odpravi vseh v zapisniku o kvalitet-

nem prevzemu ugotovljenih pomanjkljivosti. 

 

O končnem obračunu se izdela zapisnik, ki vsebuje: 

- vrednost vseh opravljenih del; 

- vrednost do tedaj zaračunanih del;  

- vrednost do tedaj plačanih del; 

- znesek preostanka dolga - končno vrednost za plačilo; 

- rok dokončanja del;   

- morebitni zahtevki iz naslova pogodbene kazni ali povzročene škode;  

- morebitna druga sporna vprašanja in druge okoliščine, pomembne za končni obračun.  

 

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predloţil v 8 dneh po sklenitvi končnega obračuna del. 

Naročnik mora pisno potrditi ali zavrniti končno obračunsko situacijo v roku 10 dni od dneva prejema 

s strani nadzora pregledane končne obračunske situacije. Naročnik mora morebitno delno ali popolno 

zavrnitev situacije pisno obrazloţiti z navedbo razlogov za zavrnitev. V primeru delne potrditve konč-

ne obračunske situacije mora naročnik plačati nesporni del končne obračunske situacije. V primeru, da 

se naročnik v roku 10-ih dneh pisno ne izreče o s strani nadzora pregledani situaciji v skladu s to 

pogodbo, se šteje, da je situacija v celoti potrjena.  

  

Naročnik bo končno situacijo plačal 30. dan od uradnega prejetja s strani nadzora potrjene situacije ter 

ob pogoju, da mu bo izvajalec ob izstavitvi končne situacije predloţil tudi bančno garancijo ali ustrez-

no kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.   

  

 



45 
Javno naročilo male vrednosti: »Asfaltiranje cest v Občini Litija v letu 2017« 

21. člen 

 

V primeru zamude pri izvedbi del bo naročnik za vsak dan zamude zahteval plačilo pogodbene kazni v 

višini 0,1% od vrednosti pogodbenih del z DDV, vendar skupno ne več kot 10% skupne pogodbene 

vrednosti z davkom na dodano vrednost.  

 

V primeru zakasnitve del v primerjavi s terminskim planom v posameznem mesecu obračunskega 

obdobja za več kot 30 dni ima naročnik pravico zadrţevati vrednosti izplačila po posamezni situaciji 

(največ do 5% vrednosti pogodbenih del z DDV), do izpolnitve pogodbenih obveznosti po terminskem 

planu. V tem primeru ima naročnik pravico unovčiti tudi zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti. 

 

 

22. člen 

 

Naročnik se obvezuje:  

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno dokumentacijo, v obsegu in vsebini, navedeni v 

prvem odstavku 6. člena te pogodbe; 

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

zadovoljstvo;  

- plačevati pogodbene obveznosti v skladu s to pogodbo,  

- prijaviti gradbišče pristojnemu inšpektoratu za delo še pred pričetkom del,  

- izročiti izvajalcu prosto zemljišče, potrebno za gradnjo,  

- zagotoviti strokovni nadzor nad izvedbo del. 

 

23. člen 

  

Izvajalec se zavezuje in jamči:   

1. da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del; 

2. da je detajlno seznanjen z razpisnimi zahtevami in dokumentacijo, navedeno v 2. členu te 

pogodbe; 

3. da bo dela izvedel skladno s to pogodbo in veljavnim predpisi in standardi ter pravili gradbene 

stroke;   

4. da bo vodil knjigo obračunskih izmer in gradbeni dnevnik, ki morata biti podpisana s strani 

nadzornega organa naročnika in izvajalca;  

5. da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi;  

6. da bodo vsa izvedena dela in dobavljena oprema ustrezala projektni dokumentaciji ter zahte-

vam naročnika;  

7. da bo zagotovil varnost delavcev ter mimoidočih,  

8. da bo zagotovil vso potrebno delovno in ostalo opremo, potrebno za varnost delavcev na grad-

bišču, 

9. da so v pogodbeni ceni vključeni tudi:  

- vsi zunanji in notranji transporti;  

- vsa pomoţna dela in dela, vezana na pospravljanje in čiščenje gradbišča;  

- vsi postopki za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu;  

- stroški za vse, z veljavnimi predpisi, zahtevane preiskave, ateste in certifikate ter druga doka-

zila o kakovosti, ustreznosti in funkcionalnosti materialov, konstrukcijo in vse ostale elemen-

te, vgrajene v objekt; 

- stroški pridobitve garancij oz. zavarovanj;   

- stroški pripravljalnih del;  

- odvoz odpadkov na komunalno deponijo, vključno s stroški taks in izdelavo končnega    poro-

čila o ravnanju z odpadki z vsemi potrebnimi dokazili (evidenčnimi listinami); 

- stroški porabljene električne energije in vode v času gradnje (v kolikor bo el. energijo in vodo 

odjemal iz omreţja, bo zagotavljal ustrezne meritve porabe in mesečna plačila stroškov porab-

ljene el. energije in vode iz uporabnikovega omreţja); 
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- stroški za koordinacijo varnega dela med vsemi podizvajalci;  

- strošek varovanja gradbišča, naprav in opreme na gradbišču;  

- stroški izdelave vse dokazne dokumentacije;  

- geodetski posnetek po končani gradnji; 

- stroški projekta izvedenih del; 

- stroški zakoličb; 

- strošek izvedbe geomehanskih meritev tlačnih trdnosti tamponov, in sicer na vsakem odseku 

ceste vsaj enkrat, na daljših odsekih pa vsaj enkrat na dolţini tekočih 200 metrov, ter strošek 

izdelave poročila o tem; 

- strošek izjave o lastnostih vgrajenih materialov; 

10. da bo za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela nadzoru naročnika pred vgradnjo 

predloţil predpisane ateste, certifikate in/ali opravil predpisane preizkuse; 

11.  da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, 

naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo 

stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik;  

12. da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale, naprave in opremo v kvaliteti, predvideni s 

tehnično dokumentacijo, Zakonom o graditvi objektov in Zakonom o gradbenih proizvodih;  

13. da bo še pred pričetkom del pripravil načrt organizacije gradbišča, naročniku pa bo predal 

podatke, potrebne za prijavo gradbišča pristojni inšpekciji za delo;  

14. da bo pred primopredajo izvedenih del naročniku predal vso potrebno tehnično dokumentacijo 

po ZGO (v treh izvodih) in ostalo predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (atesti, 

certifikati, garantni listi, meritve...);  

15. da bo poskrbel, da bodo vsa izvedena dela dosegala parametre, načrtovane v projektni doku-

mentaciji;  

16. da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri 

delu, varstva okolja in varstva pred poţarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove 

morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost;  

17. da bo izvršil zavarovanje izvajanja del, delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja 

del, od začetka del do primopredaje izvedenih del naročniku, pri čemer mora zavarovanje 

vključevati tudi zavarovanje tretjih oseb in stvari in mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavaro-

valni druţbi;  

18. da bo urejal vse zadeve v zvezi z odlaganjem gradbenih odpadkov skladno s predpisi in nosil 

vse stroške v zvezi s tem;  

19. da bo povrnil infrastrukturo (vključno z vsemi cestami, ki jih bo uporabljal za transport) in 

okolico v prvotno stanje;  

20. da bo, v kolikor bo potrebno, sodeloval in podajal pojasnila naročniku ali zainteresirani javno-

sti in zagotovil udeleţbo na morebitnih koordinativnih oziroma uskladitvenih sestankih. 

  

24. člen 

 

Izvajalec je dolţan datum dokončanja del v zvezi z  investicijo, ki je predmet te pogodbe, vpisati v 

gradbeni dnevnik in naročnika pozvati k izvedbi kvalitetnega pregleda del. 

 

Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene pri 

kvalitetnem pregledu del (uspešna primopredaja).  

   

O dokončanju in kvalitetnem prevzemu del, ki so predmet te pogodbe, se sestavi zapisnik o kvalitet-

nem pregledu del, v katerem se ugotovi predvsem: 

- ali so dela izvedena skladno z določili te pogodbe, veljavnim zakonskimi predpisi in pravili 

stroke,  

- datum začetka in datum prevzema del,  

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo,  

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave.  

 

Z dnem izročitve podpisanega zapisnika o kvalitetnem pregledu izvedenih del s strani naročnika in 
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izvajalca nastopijo pravne posledice, povezane z izročitvijo in prevzemom del, vendar le pod pogojem, 

da v zapisniku o kvalitetnem pregledu izvedenih del niso ugotovljene pomanjkljivosti, ki jih mora 

izvajalec še odpraviti. V tem primeru šteje primopredaja za uspešno, ko obe pogodbeni stranki zapis-

niško ugotovita, da so vse pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku o kvalitetnem pregledu izvedenih 

del, odpravljene. Od takrat dalje začne teči 3-letni garancijski rok.  

 

Če pogodbeni stranki z zapisnikom o kvalitetnem pregledu del ugotovita, da mora izvajalec določena 

dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, pa tega ne stori, sme naročnik dela naročiti dru-

gemu izvajalcu, ki jih le-ta izvede na izvajalčev račun. Naročnik si v takem primeru zaračuna 5% pri-

bitek za kritje svojih reţijskih stroškov.  

 

Ob primopredaji del mora izvajalec izročiti naročniku vso dokumentacijo v zvezi z investicijo, ki je 

predmet te pogodbe. 

 

Sočasno z obvestilom o dokončanju del je izvajalec naročniku dolţan izročiti tudi vse garancijske liste 

za opremo in proizvode po tej pogodbi.  

   

25. člen 

 

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del in kvaliteto uporabljenega materiala in opreme v 

skladu z garancijskimi roki in Zakonom o graditvi objektov.  

  

26. člen 

 

Izvajalec daje tri (3) letno garancijo za izvedena dela po tej pogodbi.  

  

Garancijski rok mora biti razviden tudi iz dokumentacije, ki jo je izvajalec dolţan naročniku izročiti 

ob dokončnem prevzemu izvedenih del, ki so predmet te pogodbe.  

  

Garancijski rok začne teči z dokončnega prevzema izvedenih del brez ugotovljenih pomanjkljivosti 

(uspešne primopredaje) s strani naročnika.  

 

Za izvršena popravila v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem izvedbe popravila. 

  

27. člen 

 

Izvajalec mora naročniku izročiti bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za odpravo 

napak v garancijskem roku za investicijo, ki je predmet te pogodbe, na dan izstavitve končne obračun-

ske situacije, skladno z določili te pogodbe, v vsakem primeru pa ne kasneje kot pet dni od dneva 

uspešne primopredaje.   

  

V kolikor izvajalec naročniku ne izroči bančne garancije ali ustreznega kavcijskega zavarovanja za 

odpravo napak v garancijskem roku, ima naročnik pravico unovčiti zavarovanje za dobro in pravočas-

no izvedbo pogodbenih obveznosti.  

 

28. člen 

 

V času garancijskih rokov je izvajalec dolţan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse 

pomanjkljivosti in napake v zvezi z izvedenimi deli na podlagi te pogodbe, ki so posledica slabe kvali-

tete izvedenih del.  

  

Izvajalec je dolţan pristopiti k odpravi napak najkasneje v roku, ki mu pisno sporoči naročnik. 

 

Če izvajalec v zahtevanem roku ne odstrani napake, bo naročnik odstranitev napake poveril drugemu 

izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe  Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5% 
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pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Naročnik bo za plačilo stroškov 

unovčil bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti, reklamiranih 

v garancijskih rokih. V kolikor bi bile pri delih izvajalca ugotovljene take pomanjkljivosti, ki jih ni 

mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, 

ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo.  

  

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega 

roka, je izvajalec dolţan naročniku izročiti novo bančno garancijo ali ustrezno kavcijsko zavarovanje 

za odpravo napak v garancijskem roku za čas, ki ga sporazumno določita naročnik in izvajalec.   

 

 

29. člen 

 

Skrbnik pogodbe na strani občine je Andreja Jerant. 

 

Odgovorni vodja del na strani izvajalca je: ____________________________. 

 

Strokovni nadzor s strani naročnika izvaja: __________________________. 

 

30. člen 

 

Naročnik ima pravico do odstopa od pogodbe v primeru, če: 

- izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku niti v nakna-

dnem roku, ki mu ga določi naročnik; 

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih 

obveznosti, 

- izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknad-

nem roku, ki mu ga določi naročnik, 

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika, 

- izvajalec zamuja s kritičnimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu 

ga določi naročnik, 

- izvajalec za več kot 30 dni zamuja glede na s strani naročnika potrjen terminski plan dela, 

- nadzor izda opozorilo, da neodprava določene napake pomeni bistveno kršitev pogodbe, izva-

jalec pa te napake ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi nadzor, 

- izvajalec ne zagotavlja zahtevane varnosti in zdravja pri delu ter splošne varnosti, 

- izvajalec je z izvedbo del v tako veliki zamudi, da je zapadla celotna pogodbena kazen, opre-

deljena v pogodbi, 

- izvajalec pred zamenjavo podizvajalcev ne pridobi pisnega soglasja naročnika. 

 

V tem primeru je izvajalec dolţan plačati tudi pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti (z 

DDV) in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči 

njegov material na objektu in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo ter v polni vrednosti 

unovčiti zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti. 

 

Če je pogodba odpovedana, mora izvajalec takoj ustaviti delo, zavarovati in zaščititi delovišče ter ga 

zapustiti, kakor hitro je mogoče. 

 

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe v skladu z veljavnimi predpisi. 

 

Odpoved pogodbe je lahko samo v pisni obliki z navedbo razloga za njeno prekinitev.  

 

Če pride do prekinitve te pogodbe iz razlogov, navedenih v prvem odstavku tega člena, naročnik do 

izvajalca nima nobenih finančnih obveznosti ne glede na obseg opravljenih del.  
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31. člen 

 

Naročnik je dolţan obvestiti izvajalca o morebitni zamenjavi odgovornih oseb iz 29. člena te pogodbe 

v roku treh dni po njihovi zamenjavi.  

 

Izvajalec mora naročnika o morebitni zamenjavi odgovorne osebe iz 29. člena te pogodbe pisno obves-

titi pred nameravano zamenjavo. Z zamenjavo se mora naročnik strinjati, v nasprotnem primeru zame-

njava ni moţna.  

 

32. člen 

 

Vsa dokumentacija v zvezi s to pogodbo, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko 

preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.  

 

33. člen 

  

Pogodbene obveznosti so zaključene, ko potečejo garancijski roki in so odpravljene vse morebitne 

napake, ki bodo ugotovljene v garancijskem roku.  

 

34. člen 

 

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nastale pri izvrševanju te pogodbe, reševali sporazumno, v 

nasprotnem primeru bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po sedeţu naročnika.   

 

35. člen 

  
Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe se uredijo pisno v obliki aneksov k tej pogodbi.  

  

36. člen 

 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih ima vsak značaj izvirnika in od katerih 

prejme vsaka pogodbena stranka po 2 (dva) izvoda.   

  

37. člen 

 

Izvajalec se zavezuje, da on sam kot tudi nekdo drug v njegovem imenu ali na njegov račun, predstav-

niku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, ne bo obljubil, ponudil ali dal 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 nedovol-

jene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogod-

beni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku. 

 

V primeru kršitve ali poskusa kršitve te klavzule, je ţe sklenjena in veljavna pogodba nična, če pa 

pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. 

 

38. člen 

 

Ta pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni drţavni organ ali sodišče s prav-

nomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca te 

pogodbe ali njegovega podizvajalca. 
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39. člen 

 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odloţnim pogojem, da izvajalec v 5 

dneh po podpisu pogodbe naročniku predloţi ustrezno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo 

pogodbenih obveznosti skladno z določili te pogodbe. V kolikor v tem roku izvajalec ne predloţi pre-

dmetnega zavarovanja, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil zavarovanje za 

resnost ponudbe v obliki menice z menično izjavo. 

 

 

______, dne ________________ 

 

 

Izvajalec: 

_____________________ 

Direktor: _________________ 

Litija dne, ___________________ 

Številka pogodbe: 430-38/2017 

 

Naročnik: 

OBČINA LITIJA 

Ţupan: Franci ROKAVEC 

 

 

 

 

Datum: _____________  Ţig in parafa ponudnika, da se  

 strinja z vzorcem pogodbe 

 

 

 

 

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico do manjših sprememb ali vsebinskih dopolnitev predloženega 

vzorca pogodbe.  

  

JZL
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(OBR-14) 

 

Ponudnik:        __________________________ 

 

Sedeţ: ________________________ 

 

Matična številka: _________________ 

 

PREDRAČUN IN OVREDNOTENI POPIS DEL V FIZIČNI OBLIKI 

SKUPNA REKAPITULACIJA 

1. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708044 V NASELJU 

ZGORNJI HOTIČ 
EUR 

2. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708581- PRELESJE - 

DOBJE 
EUR 

3. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708811 - PREVALE 2 EUR 

4. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 710461 - RADGONICA EUR 

5. SANACIJA LOKALNIH POŠKODB OBSTOJEČE ASFALT-

NE CESTE JP 709031, PEČICE (PLOMBE) 
 

EUR 

6. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708971, R31457-TLAKA 

(PREPLASTITEV) 
EUR 

7. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 708971, TLAKA - RES-

NIK IN TP TLAKA 
EUR 

8. MODERNIZACIJA JAVNE POTI LC 208301, MORAVČE - 

GABRSKA GORA  
EUR 

9. MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 208911, R3-1457 - 

ČATEŠKA GORA 
EUR 

10. MODERNIZACIJA JAVNE POTI JP 710901, KRŢIŠČE PRI 

ČATEŢU 
EUR 

11. REKONSTRUKCIJA CESTE LC 208102, VELIKA PRESKA 

- ZGLAVNICA 
EUR 

12. MODERNIZACIJA LOKALNE CESTE LC 208122, POL-

ŠNIK - PREVEG 
EUR 

13. REKONSTRUKCIJA  LC 208131, VELIKA PRESKA – 

ČEPLE 
EUR 

SKUPAJ: EUR 

POPUST: EUR 

DDV 22% EUR 

SKUPAJ VREDNOST Z DDV:                                EUR 

 

Priloga: 

- izpolnjen popis 

 

 

Datum:  Ţig in podpis ponudnika 

 

  

  


