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1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

1.1. PODATKI O NAROČILU IN PREDMET NAROČILA 

Na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju ZJN-3), Dom 

starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika, vabi vse zainteresirane ponudnike, da 

predložijo svojo pisno ponudbo v skladu s to razpisno dokumentacijo in sodelujejo v postopku oddaje 

javnega naročila.  

Gre za naročilo, ki se vodi po odprtem postopku. 

Naročilo se oddaja celovito.  

1.2. PODATKI O NAROČNIKU 

Naročnik: Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika 

Kontaktna oseba s strani naročnika je Tina Brodarič, e-pošta: splosna.sluzba@dso-metlika.si    

Kontaktna oseba je navedena zgolj za primere tehničnih težav v zvezi s pridobivanjem razpisne 

dokumentacije ali uporabo razpisne dokumentacije (npr. težave pri odpiranju dokumentov). Vsa 

pojasnila v zvezi z vsebino razpisne dokumentacije  lahko ponudniki zahtevajo zgolj preko portala 

javnih naročil. Prav tako so za vsebino razpisne dokumentacije relevantna zgolj pojasnila, ki jih 

potencialnim ponudnikom posreduje naročnik preko portala javnih naročil. Vsa ostala pojasnila, ki 

niso posredovana na zgoraj predviden način so zgolj informativne narave in niso pravno zavezujoča.  

1.3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je energetska sanacija javnega zavoda Doma starejših občanov Metlika, 

»Energetska sanacija Doma starejših občanov Metlika«. Javno naročilo se bo izvajalo na sedežu 

naročnika in bo obsegalo naslednja dela: 

- ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA. 

 

Obseg zahtevanih del je razviden iz dokumentacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. 

Ponudba mora zajemati izvedbo vseh razpisanih del. Naročnik si pridržuje pravico do morebitnih 

sprememb obsega naročila od razpisanega, odvisno od razpoložljivih finančnih sredstev (iz sredstev 

evropske kohezijske politike se bo sofinanciralo največ 40 % upravičenih stroškov energetske 

sanacije). Naročnik še nima zagotovljenih sredstev za sofinanciranje energetske sanacije, zato se 

predmetno javno naročilo oddaja pod odložnim pogojem. V ta namen bosta ponudnik in naročnik 

pogodbo za izvedbo predmetnega javnega naročila sklenila pod odložnim pogojem. Odložni pogoj je 

izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju. Če se odložni 

pogoj ne izpolni v roku enega leta od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, 

da je pogodba razvezana. Za preostali del financiranja energetske prenove ima zavod lastna sredstva. 

 

Za dokončanje del se šteje tisti dan, ko se podpiše končni zapisnik, s katerim se potrdi kvalitetni 

prevzem. 

 

Izbrani izvajalec bo moral izvesti javno naročilo skladno s to razpisno dokumentacijo in njenimi 

prilogami ter po veljavni zakonodaji in veljavnimi predpisi v zvezi s predmetom javnega naročila. 
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1.4. ROK ZAČETKA IN DOKONČANJA DEL 

Začetek del: najkasneje 7 dni po podpisu pogodbe (pogoj za pričetek izvajanja del je pridobitev 

sklepa za sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske politike, zato bo naročnik izbranega 

ponudnika pozval k sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila le v primeru, da pridobi sklep o 

sofinanciranju iz sredstev evropske kohezijske politike). V primeru, da naročnik ne pridobi sklepa 

oziroma odločbe o sofinanciranju izbrani ponudnik ne more zahtevati sklenitve pogodbe v skladu z 

razpisno dokumentacijo niti ni upravičen do nobenih nadomestil, povračil stroškov oziroma 

odškodnin.   

Predviden pričetek del je v mesecu marcu 2018. 

Rok za dokončanje del: 31.07.2018 zaradi sofinanciranja investicije iz sredstev evropske kohezijske 

politike (sofinanciralo se bo največ 40 % upravičenih stroškov energetske sanacije. 

Ponudba mora veljati najmanj do 31.07.2018. 

1.5. PODATKI O PONUDNIKIH 

Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati vse 

pogoje za udeležbo pri tem javnem naročilu. 

Kot ponudnik lahko pri javnem naročilu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za 

dejavnost, ki je predmet javnega naročila, in izpolnjuje ostale pogoje iz te razpisne dokumentacije. Pri 

javnem naročilu lahko konkurira tudi konzorcij pravnih in fizičnih oseb, ki skupaj izpolnjujejo pogoje 

oziroma so registrirani za dejavnost, ki je predmet javnega naročila. 

Ponudnik, ki nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner v 

skupni ponudbi ali kot podizvajalec, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa. Take ponudbe 

bodo izločene. 

Ponudniki s sedežem v tuji državi morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v 

Republiki Sloveniji, razen v kolikor ta razpisna dokumentacija ne določa drugače. 

1.6. PRIDOBITEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisna dokumentacija s popisi je ponudnikom na voljo na portalu javnih naročil oziroma na spletni 

strani naročnika http://www.dso-metlika.si. 

1.7. PREDLOŽITEV PONUDBE 

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe ali umike ponudb na enega od naslednjih  načinov: 

- s priporočeno pošiljko po pošti na naslov Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 

Metlika ali 

- osebno v tajništvu naročnika na naslovu Dom starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 

Metlika, vsak delovni dan do roka, določenega za oddajo ponudb. Naročnik zagotavlja 

osebni prevzem ponudbe med 8.00. in 14.00. uro.  

http://www.dso-metlika.si/
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Ponudba bo štela za pravočasno, če bo predložena ali bo prispela po pošti na zgoraj navedeni naslov 

do dne 02.03.2018 najkasneje do 10.00 ure.  

Vse prepozno predložene oziroma prejete ponudbe (ne glede na datum oddaje na pošto oziroma 

nepravočasno dostavo ponudbe v primeru dostave kurirske službe) bodo izločene iz postopka 

odpiranja ponudb in bodo neodprte vrnjene ponudnikom. 

Ponudniki lahko spremenijo ali umaknejo ponudbe s pisnim obvestilom, ki mora na naslov, določen 

za oddajo ponudb prispeti pred pretekom roka za predložitev ponudb. Po preteku roka, ponudnik 

(razen v okviru dopustnega dopolnjevanja ponudbe oz. odprave računskih napak) ne more več 

spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo. V primeru umika bo ponudba 

neodprta vrnjena ponudniku. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo 

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

Ponudnik mora na ovojnico/ovojnice ponudbe, spremembe ponudbe ali umika ponudbe prilepiti 

obrazec 3.12. »OBRAZEC OVOJNICE« in pri vsebini pošiljke obkrožiti »ponudba« ali »sprememba« ali 

»umik«. Za napačno označene ponudbe naročnik ne prevzema odgovornosti v primeru založitve.  

1.8. ODPIRANJE PONUDB 

Odpiranje ponudb bo javno. Odpiranje ponudb bo dne 02.03.2018 ob 11.00 uri na naslovu Dom 

starejših občanov Metlika, Mestni trg 16, 8330 Metlika. 

Na javnem odpiranju ponudb lahko kot stranka sodeluje samo zakoniti zastopnik ponudnika ali 

njegov pooblaščenec, ki je dolžan komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. 

Pooblaščenci ponudnikov, ki komisiji ne predložijo pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju 

ponudb in drugi prisotni ne morejo dajati pripomb. Zakoniti zastopnik ponudnika mora pred 

pričetkom odpiranja ponudb komisiji izročiti na vpogled osebni dokument. 

Komisija bo na odpiranju ponudbe odpirala po vrstnem redu prispetja. Komisija na javnem odpiranju 

ponudb prebere naziv ponudnika in končno ponudbeno ceno brez DDV. 

O odpiranju ponudb komisija sproti vodi zapisnik. Na koncu javnega odpiranja ponudb bodo zapisnik 

podpisali predsednik in člani komisije ter prisotni zakoniti zastopniki ali pooblaščenci ponudnikov. S 

podpisom zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ponudnika potrdi, da se strinja z načinom odpiranja 

ponudb. Če kdo izmed zgoraj navedenih tega ne stori, se to zavede v zapisnik in navede razloge za 

odklonitev podpisa. V kolikor naročnik ne bo vročil zapisnika o odpiranju ponudb pooblaščenim 

predstavnikom ponudnika na odpiranju ponudb, ga bo najkasneje v petih delovnih dneh po odpiranju 

ponudb posredoval vsem ponudnikom. 

Zakoniti zastopniki ponudnikov ali predstavniki ponudnikov, ki se izkažejo s pooblastilom za 

zastopanje ponudnika, lahko na postopek odpiranja ponudb podajo svoje pripombe. 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika vsa obvestila, zahteve za dopolnitev 

formalno nepopolnih ponudb ter druge informacije o javnem naročilu pošiljala po e-pošti ali 

priporočeno s povratnico kontaktni osebi ponudnika, navedenega v ponudbi. 
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1.9. DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM 

Naročnik bo preko portala javnih naročil posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno 

dokumentacijo najpozneje do dne 23.02.2018 pod pogojem, da je bila zahteva za dodatna pojasnila 

posredovana pravočasno, to je do dne 20.02.2018, do 10. ure. 

Pojasnila glede razpisne dokumentacije se lahko zahteva izključno preko portala javnih naročil. 

Naročnik si pridržuje pravico, da razpisno dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi 

podaljša rok za oddajo ponudb. 

Informacije, ki jih posreduje naročnik ponudnikom na Portalu javnih naročil ali prek njega, se štejejo 

za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine 

informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom 

odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. 

 

1.10 DODATNE ZAHTEVE NAROČNIKA 

 

Ogled. Naročnik bo organiziral ogled lokacije in prostorov, ki so predmet obnove, ki je neobvezen, je 

pa zaželjen, zaradi kvalitetnejše priprave ponudbe. Ogled bo potekal v torek, 13.02.2018 in v četrtek, 

15.02.2018, s pričetkom ob 8.00 in 11.00 uri. 

Naročnik izbranemu ponudniku, iz razloga nepoznavanja lokacije in okoliščin, po sklenitvi pogodbe, 

ne bo priznaval dodatnih stroškov oziroma del.  

Predhodna najava prisotnosti na ogledu ni potrebna, je pa zaželeno, da se zainteresirani ponudniki 

predhodno najavijo na tel. št. 07 30 63 154 ali e-naslov tajnistvo@dso-metlika.si. Ogled ni pogoj za 

oddajo ponudbe. Predstavniki ponudnikov se za ogled zglasijo v tajništvu naročnika. 

Zainteresirane ponudnike izrecno opozarjamo, naj se držijo navedenega časovnega okvira, saj izven 

teh ur ogled zaradi prisotnosti oskrbovancev in delovnega procesa pri naročniku, ne bo mogoč. 

 

Odgovorna oseba naročnika: 

      v. d. direktorice Jerneja Šterk, spec., dipl. med. s.  
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2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDB 

2.1. SPLOŠNI DEL 

2.1.1. PRAVNA PODLAGA 

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov: 

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15); 

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 

43/11 in nasl.); 

- Obligacijski zakonik (OZ) (Uradni list RS, št. 97/07-UPB1); 

- Zakon o javnih financah (ZJF) (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo 

in nasl.) 

- Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) (Uradni list RS, št. 13/11 – uradno 

prečiščeno besedilo in nasl.); 

- Zakon o pravdnem postopku (ZPP) (Uradni list RS, št. 73/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in nasl.); 

- 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 (ZIntPK) (Uradni list RS, št. 69/11 – 

uradno prečiščeno besedilo in nasl.); 

- vsa veljavna zakonodaja, ki ureja to področje. 

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo, četudi v tem delu ni eksplicitno navedena. 

Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih 

glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja. 

 

2.1.2. SKUPNA PONUDBA 

Skupna ponudba je ponudba, v kateri enakopravno nastopa več ponudnikov skupaj. 

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora k obrazcu 3.3.1 »Konzorcij« predložiti pravni 

akt o skupnem nastopanju, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje: 

- navedba vseh partnerjev v skupini (naziv in naslov partnerja, zakonitega zastopnika, 

matična številka, davčna številka, številka transakcijskega računa) 

- imenovanje nosilca posla (vodilnega partnerja) pri izvedbi javnega naročila, 

- pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, 

- obseg dobav/storitev, ki jih bo opravil posamezni partner in njihove odgovornosti, 

- izjava, da so vsi partnerji v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in 

razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti 

soglašajo, 
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- izjava, da so vsi partnerji seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije, 

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini in 

- navedba, da vsi partnerji v skupni ponudbi odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno. 

Vsak partner v skupni ponudbi mora izpolnjevati pogoje Razlogi za izključitev. Izpolnjevanje ostalih 

naročnikovih pogojev za priznanje sposobnosti se, če ni pri posameznemu pogoju določeno drugače, 

ugotavlja kumulativno, za vse partnerje skupaj. 

Plačilo bo naročnik opravil preko nosilca posla (vodilnega partnerja). 

Partnerjev v skupni ponudbi tekom izvajanja predmetnega postopka javnega naročanja ter izvajanja 

pogodbe ni dopustno spreminjati.  

2.1.3. PONUDBA S PODIZVAJALCI 

Ponudnik lahko v celoti sam izvede predmetno javno naročilo ali pa ga deloma izvede s podizvajalci. V 

primeru izvedbe javnega naročila s podizvajalci, je potrebno na obrazcu 3.4 »Udeležba podizvajalcev« 

Izpolniti vse zahtevane podatke in natančno opisati dela, ki jih bo posamezni podizvajalec izvedel.  

Ponudnik mora k ponudbi predložiti: 

- Obrazec 3.4. »Udeležba podizvajalcev« 

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca, 

- Kopijo podizvajalske pogodbe z vsakim podizvajalcem, 

-  Obrazec 3.4.1 »Izjava podizvajalca« v kateri podizvajalec tudi označi ali zahteva 

neposredna plačila. 

 

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu 

obvezno in obveznost zavezuje naročnika in ponudnika.  

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od ponudnika zahteva, da mu najpozneje v 

60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, ali je 

podizvajalec prejel plačilo za storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom 

javnega naročila. V primeru, da naročnik ne prejme pisne izjave ponudnika in pisne izjave 

podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno 

povezano s predmetom javnega naročila bo naročnik zoper ponudnika sprožil prekrškovni postopek 

skladno z določbo iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3. 

V primeru, da se izkaže, da je ponudnik ali nominirani podizvajalec na gradbišču uporabljal 

podizvajalce: 

-  ki jim opravljenih storitev ni poravnal ali  

- ki niso bili priglašeni naročniku v skladu z določbami te razpisne dokumentacije ali 

-  za katere naročnik predhodno ni podal soglasja,  

bo naročnik v celoti unovčil depozit za dobro izvedbo del.   

 

Ponudnik mora med izvajanjem javnega naročila storitve naročnika obvestiti o morebitnih 

spremembah informacij iz prvega in drugega odstavka te točke in poslati informacije o novih 
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podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v  izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer 

najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora ponudnik 

skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz prvega in drugega odstavka te točke. 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz točke 2.1.18 - 

Razlogi za izključitev iz te dokumentacije izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega 

naročila. Podizvajalci morajo izpolnjevati tudi ostale pogoje kjer je to določeno. 

Ponudnik se obvezuje, da bo posamezna dela oddajal v podizvajanje le tistim podizvajalcem, ki 

izpolnjujejo z zakonom (94. člen ZJN-3) in s to razpisno dokumentacijo določene pogoje za priznanje 

sposobnosti. 

Ponudnik v celoti odgovarja naročniku za izvedbo razpisanih del, vključujoč dela, ki jih je oddal v 

izvajanje podizvajalcem.  

 

Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca 

tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del ali če novi podizvajalec na dan 

njegove priglasitve ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi predloga za vključitev ali zamenjavo novega 

podizvajalca obvestil ponudnika najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za zamenjavo ali 

vključitev, pri čemer gre v tem primeru za instrukcijski rok, ki nima vpliva na naročnikovo pravico do 

zavrnitve podizvajalca, če za to obstajajo utemeljeni razlogi. 

Navedena določila veljajo tudi za ostale podizvajalce v podizvajalski verigi (podizvajalci 

podizvajalcev,…) in podizvajalec potrjen s strani naročnika ne sme oddati dela naprej v podizvajanje 

brez soglasja naročnika. 

Naročnik bo v primeru, če bodo dela opravljali tudi podizvajalci, o katerih naročnik ni bil predhodno 

obveščen, zoper ponudnika sprožil prekrškovni postopek skladno z določbo iz 2. točke prvega 

odstavka 112. člena ZJN-3.  

2.1.4 UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV 

Ponudnik lahko glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in 

strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih 

subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo 

in strokovno usposobljenostjo izvajalca storitev in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z 

ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo 

slednji dejansko izvajali storitve, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. Če želi ponudnik uporabiti 

zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na 

primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V primeru, da subjekti, katerih zmogljivosti 

namerava uporabiti ponudnik, ne izpolnjujejo ustreznih pogojev za sodelovanje iz te dokumentacije 

in zanje obstajajo razlogi za izključitev, bo naročnik zahteval zamenjavo subjekta, ki ne izpolnjuje 

pogojev. 

Če ponudnik uporabi zmogljivosti drugih subjektov glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim 

položajem, bo naročnik zahteval, da so ponudnik in navedeni subjekti skupaj odgovorni za dejansko 

izvajanje dela in izvedbo javnega naročila. Pod enakimi pogoji lahko skupina gospodarskih subjektov 

uporabi zmogljivosti sodelujočih v tej skupini ali drugih subjektov.  
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V primeru, da bo ponudnik uporabil zmogljivosti drugih subjektov, bo moral za vsakega izmed 

subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje, predložiti:  

- obrazec 3.5 »Uporaba zmogljivost drugih subjektov« in 

- izpolnjen ESPD obrazec. 

 
2.1.5 USTAVITEV POSTOPKA JAVNEGA NAROČANJA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB  IN ODSTOP OD 

IZVEDBE 

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse prijave oz. ponudbe ali odstopi od 

izvedbe javnega naročila po postopku in v skladu s pogoji določenimi v ZJN-3. 

2.1.6 DOPUSTNE DOPOLNITVE PONUDBE 

Če bodo ali se bodo zdele informacije ali dokumentacija, ki jo mora predložiti ponudnik, nepopolne 

ali napačne oziroma če bodo posamezni dokumenti manjkali, bo naročnik lahko zahteval, da 

ponudnik v ustreznem roku predloži manjkajoče dokumente ali jih dopolni, popravi ali pojasni 

ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je  takšna zahteva popolnoma skladna z 

načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, 

popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe  le, kadar določenega dejstva ne more preveriti 

sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali 

dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom 

roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti. Če ponudnik ne bo 

predložil manjkajočega dokumenta ali ne bo dopolnil, popravil ali pojasnil ustrezne informacije ali 

dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izločil in ponudnika ne bo ponovno pozival k 

dopolnitvi. 

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni 

dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: 

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti 

ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim 

odstavkom 89. člena ZJN-3, in ponudbe v okviru meril, 

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, 

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev 

njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku 

javnega naročanja. 

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju  ponudnika popraviti 

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

enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo 

do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, 

lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen 

na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem 

pravilne matematične operacije. Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju 

ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno. 
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2.1.7 OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA 

Naročnik bo po končanem preverjanju in ocenjevanju obvestil vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi 

v zvezi z oddajo javnega naročila. 

Naročnik bo o odločitvi obvestil ponudnike tako, da bo podpisano odločitev objavil na portalu javnih 

naročil. Odločitev se šteje za vročeno z dnem objave na portalu javnih naročil. 

2.1.8 SKLENITEV POGODBE 

Naročnik bo izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe (najugodnejši ponudnik) pod pogojem, 

da bo prejel sklep oziroma odločbo o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje investicije. V 

primeru, da naročnik ne pridobi sklepa oziroma odločbe o sofinanciranju izbrani ponudnik ne more 

zahtevati sklenitve pogodbe v skladu z razpisno dokumentacijo niti ni upravičen do nobenih 

nadomestil, povračil stroškov oziroma odškodnin.   

Naročnik bo izbranega ponudnika pozval k podpisu pogodbe v roku 7 dni od dneva prejema odločbe 

o višini dodeljenih sredstev za sofinanciranje investicije. 

Če izbrani ponudnik pogodbe ne  bo podpisal v roku 8 delovnih dni od poziva, se šteje, da je odstopil 

od ponudbe. V tem primeru bo naročnik od takšnega ponudnika zahteval povračilo vse nastale škode 

zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika in bo tudi unovčil garancijo za resnost ponudbe. 

Izbrani ponudnik mora naročniku na njegov poziv v postopku javnega naročanja ali pri izvajanju 

javnega naročila posredovati podatke o:  

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarji, komanditistih ali drugih lastnikih in 

podatke o lastniških deležih navedenih oseb; 

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so z njim povezane družbe. 

 

2.1.9 ZAUPNOST PODATKOV IN POSTOPKA 

Podatki, ki jih je ponudnik upravičeno označil za zaupne, bodo uporabljeni samo za namen javnega 

naročila in ne bodo dostopni nikomur izven pooblaščenih oseb naročnika, ki so zadolžene za izvedbo 

predmetnega javnega naročila. Kot zaupne podatke lahko ponudnik označi dokumente, ki vsebujejo 

osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni ter 

druge poslovne podatke v skladu z 39. in 40. členom ZGD-1. Kljub navedenemu naročnik opozarja, da 

so javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena 

na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki bodo 

vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste dokumente  v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo imeli v 

desnem  zgornjem kotu  z velikimi črkami zapisano  »POSLOVNA SKRIVNOST«  ali  »ZAUPNO«. Če naj 

bo zaupen samo določen podatek v dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v vrstici 

ob desnem robu pa mora biti izpisano »POSLOVNA SKRIVNOST« ali »ZAUPNO«. Naročnik ne 

odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je zgoraj navedeno. 

Naročnik bo zagotovil varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih 

podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe, štejejo za osebne ali tajne podatke ali poslovno 

skrivnost. 
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V primeru, da bodo kot zaupno ali kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo pogojem, 

bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna skrivnost umakne. Ponudnik to stori 

tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in se podpiše. Če ponudnik v 

roku, ki ga določi naročnik ne prekliče zaupnosti, naročnik ponudbo zavrne. 

Imena ponudnikov in predložene ponudbe bodo do odpiranja ponudb varovana kot poslovna 

skrivnost. 

2.1.10 REVIZIJA POSTOPKA 

V skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko 

zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi 

ji lahko bila z domnevno kršitvijo nastala škoda. 

Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako 

ravnanje naročnika, razen če ZJN-3 in ZPVPJN ne določata drugače. 

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se vloži v osmih (8) 

delovnih dneh od: 

- dneva objave obvestila o javnem naročilu ali 

- obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali 

popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za 

izbor najugodnejšega ponudnika iz razpisne dokumentacije ali predhodno 

objavljenega obvestila o naročilu ali 

- prejema povabila k oddaji ponudb. 

Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka osem (8) delovnih dni od prejema 

odločitve o dodelitvi naročila. 

Zahtevo za pravno varstvo lahko vloži aktivno legitimirana oseba, kot jo določa 14. člen ZPVPJN. 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: 

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno 

osebo 

- ime naročnika 

- oznako javnega naročila 

- predmet javnega naročila 

- očitane kršitve 

- dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo 

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj 

nastopa s pooblaščencem 

- navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje iz 

evropskih sredstev in iz katerega sklada. 

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 7.000,00 EUR, če se 

zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. 

V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na odločitev o oddaji naročila, mora vlagatelj zahtevku za 

revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini dveh odstotkov od vrednosti izbrane ponudbe z DDV, 

vendar ne več kot 25.000 EUR. 

 

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije za namen plačila taks za 

predrevizijski in revizijski postopek, številka 01100-1000358802 - izvrševanje proračuna RS. Pri tem 

mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na 
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številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, 

oznaka L pa pomeni označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov se na 

manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). 

 

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s 

povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za 

javna naročila. 

 

2.1.11 PROTIKORUPCIJSKO DOLOČILO 

V času naročila naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati in izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbor 

določene ponudbe. V času od izbire ponudbe do pričetka veljavnosti pogodbe, naročnik in ponudnik 

ne smeta pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila 

izpolnjena. V primeru ustavitve postopka nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi 

oteževali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali bi vplivali na nepristranskost 

revizijske komisije. 

Pogodba z izbranim ponudnikom bo vsebovala protikorupcijsko klavzulo iz 1. odstavka 14. člena 

ZIntPK-B. 

2.1.12  OBVEZNA   VSEBINA   PONUDBE   TER   POGOJI   IN   DOKAZILA,   KI JIH MORAJO PREDLOŽITI 

PONUDNIKI ZA DOKAZOVANJE POGOJEV 

Ponudnik mora izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo 

javnega naročila. Vrsta dokazila, s katerim ponudnik izkaže izpolnjevanje zahtevanega pogoja, je 

navedena za vsakim zahtevanim pogojem. 

Naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, sprejme kot predhodni dokaz 

izpolnjen obrazec ESPD. Obrazec ESPD ponudnik pripravi tako, da xml datoteko, ki je sestavni del 

razpisne dokumentacije uvozi iz spletne strani http://ejn.gov.si/espd, ga izpolni in natisnjenega 

podpiše ter ga priloži ponudbi.  

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokazil iz točk 2.1.18 Razlogi za 

izključitev, 2.1.19  Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti, 2.1.20  Ekonomski in finančni 

položaj, 2.1.21 Tehnična in strokovna sposobnost ponudnika in ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz 

navedenih točk v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo. Če ta v 

državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ni predvidena, pa lahko ponudnik da izjavo določene osebe, 

dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali 

trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima ponudnik sedež. 

Naročnik bo pred odločitvijo o usposobljenosti ponudnika,  od ponudnika zahteval, da predloži 

dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev oziroma kot dokaz izpolnjevanja 

pogojev za sodelovanje. Naročnik lahko ponudnike kadar koli med postopkom pozove, da predložijo 

vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah o izpolnjevanju pogojev oziroma obrazca 

ESPD, če dvomi v resničnost predloženih izjav v obrazcu ESPD. 

Naročnik bo, v primeru dvoma v podano izjavo ali dokazilo, kadarkoli v času oddaje naročila ali 

izvedbe pogodbe, sam pridobil potrdila o podatkih, ki se nanašajo na ugotavljanje izpolnjevanja 

razpisnih pogojev in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali 

nosilcih javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, da v postavljenem roku izroči ustrezna 

http://ejn.gov.si/espd


13 

 

potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah 

državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. Gospodarski subjekt s 

sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor 

takšnega potrdila ne bo mogel pridobiti naročnik. 

Če ni v teh navodilih za posamezna dokazila drugače določeno, so lahko dokazila tudi fotokopije (v 

primeru, da bo naročnik naknadno zahteval originalno listino oziroma dokazilo, ga mora ponudnik 

prinesti na vpogled v roku, ki ga določi naročnik, sicer bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz 

postopka oddaje javnega naročila). Dokazila morajo odražati aktualno pravno relevantno stanje. 

Naročnik v nadaljevanju določa obvezne pogoje, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za sodelovanje v 

postopku oddaje javnega naročila in jih mora ponudnik dokazati s predložitvijo zahtevanih 

dokumentov ter izpolnjenimi obrazci. 

2.1.13  PONUDBA 

Ponudnik mora pripraviti ponudbo (obrazec št. 3.1 »Ponudba«) v skladu s pogoji iz javnega razpisa in 

te razpisne dokumentacije.  

2.1.14  PONUDBENI PREDRAČUN 

Ponudniki morajo za obrazcem 3.1 »Ponudba« priložiti parafiran obrazec 3.2 »Ponudbeni 
predračun«.  Za obrazcem 3.2 »Ponudbeni predračun« mora ponudnik priložiti s svojimi cenami 
izpolnjen »Popis del« v tiskani obliki in v elektronski obliki (zapisano na elektronski medij – CD ali 
USB), ki je objavljen na Portalu javnih naročil oziroma na spletni strani naročnika. V primeru neskladja 
med natisnjenimi obrazci in elektronsko verzijo se upošteva pisna (natisnjena) verzija. V primeru 
neskladja med vpisano ceno v obrazcu 3.2. »Ponudbeni predračun« in cenami v »Popisu del«, se 
upoštevajo cene v »Popisu del«. 
 

Ponudnik mora izpolniti vse cene v »Popisu del«. V primeru, da ponudnik v »Popisu del« ne bo 
izpolnil vseh postavk, ali bo pri posamezni postavki vpisal »0,00« ali »/« ali »-«, bo naročnik smatral, 
da jih ponudnik daje brezplačno. V takem primeru, naročnik za ta dela ponudniku ne bo priznal 
naknadno določenih cen ali podražitev iz tega naslova. 
 

Ponudbeni predračun naročnik preveri zaradi možnosti računskih napak. V primeru, da bo naročnik 

ugotovil očitne računske napake (napake pri seštevanju, množenju ipd.), lahko ob pisnem soglasju 

ponudnika te napake popravi, če se pri tem ne spremenita količina in cena na enoto mere. Če 

ponudnik v danem roku ne bo dal soglasja za popravo napake, bo naročnik ponudbo takega 

ponudnika izločil. Poprava računskih in drugih napak bo mogoča izključno v primerih in pod pogoji, ki 

jih določa 89. člen ZJN-3. 

 

Kljub možnosti preverjanja računskih napak s strani naročnika, ponudnik odgovarja za pravilnost 

svojih izračunov. V kolikor bodo izračuni napačni in jih ponudnik ne bo preverjal ali če računskih 

napak ne bo našel, se upošteva cena z DDV, ki je navedena v »Popisu del«. 

Ponudnik ne sme spreminjati »Popisa del« brez soglasja naročnika. V primeru, da ponudnik brez 

soglasja naročnika spremeni navedeno vsebino »Popisa del«, bo ponudba izločena iz nadaljnjega 

postopka. 

Cene morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse elemente, iz katerih so sestavljene, 

davke ter druge dajatve predpisane s strani države, morebitne popuste, vse stroške za pripravljalna in 
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izvedbena dela, stroške zavarovanja del, stroške za varnost pri delu in druge morebitne stroške. V 

primeru, da ponudnik daje popust na ponujeno delo, ga mora upoštevati v končni ponudbeni ceni. V 

skupni končni ceni brez DDV morajo biti vključeni vsi elementi cene: prispevki, carine, transportni 

stroški, popusti, druge dajatve predpisane s strani države in drugi morebitni stroški ponudnika. Davek 

na dodano vrednost mora biti prikazan posebej. 

2.1.15   PODATKI O PONUDNIKU 

Priložiti izpolnjen obrazec 3.3. »Podatki o ponudniku« in ESPD obrazec za ponudnika. 

2.1.16  SESTAVINE PONUDBE V PRIMERU SKUPNEGA NASTOPA 

Ponudniki morajo predložiti: 

- Obrazec 3.3. »Podatki o ponudniku«  

- ESPD obrazec za vsakega partnerja v skupni ponudbi, 

- obrazec 3.3.1 »Konzorcij«, ki mu predložijo podpisan Akt o skupnem nastopanju pri 

izvedbi javnega naročila (pripravijo ponudniki sami ob upoštevanju zahtev iz točke 

2.1.2 Skupna ponudba). 

2.1.17 UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

Ponudniki morajo priložiti: 

- ESPD obrazec za vsakega podizvajalca, 

- Obrazec 3.4. »Udeležba podizvajalcev«, 

- Kopijo podizvajalske pogodbe z vsakim podizvajalcem, 

-  Obrazec 3.4.1 »Izjava podizvajalca« v kateri podizvajalec tudi označi ali zahteva 

neposredna plačila. 

2.1.18  RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV 

V primeru skupne prijave mora posamezni pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru prijave s 
podizvajalci mora posamezni pogoj izpolniti vsak podizvajalec. V primeru uporabe zmogljivosti drugih 
subjektov, mora posamezni pogoj izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo ponudnik uporabil. 

 

1. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil ali je drugače seznanjen, da je bila 

ponudniku ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega 

gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, 

izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem 

zakoniku  in našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. 

DOKAZILA: 

Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami«) za vse 

gospodarske subjekte v prijavi. 

 

Gospodarski subjekt in vsak njegov član upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali druga oseba, ki ima pooblastila za 
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zastopanje ali odločanje ali nadzor, mora izpolniti obrazec 3.3.2 »Soglasje gospodarskega subjekta za pridobitev podatkov iz 

kazenske evidence« ter obrazec 3.3.3 »izjava članov organov in zastopnikov gospodarskega subjekta in pooblastilo za 

pridobitev podatkov iz kazenske evidence«  

 

Gospodarski subjekt s sedežem izven Republike Slovenije bo moral potrdilo pristojnega organa predložiti sam, v kolikor 

takšnega potrdila iz ustreznega registra ne bo mogel pridobiti naročnik. 

2. Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil ponudnika, če bo pri 

preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovil, da 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 države, v kateri ima sedež, ali predpisi države 

naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 

50 evrov ali več. 

 

Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan, ki je s 

predmetno razpisno dokumentacijo določen za oddajo prijave, ni imel predloženih vseh obračunov 

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

prijave. 

 

DOKAZILA: 

Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za 

socialno varnost« v točkah »Plačevanje davkov« in »Plačevanje prispevkov za socialno varnost«) za vse gospodarske 

subjekte v prijavi. 

3. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če je ta na dan, ko poteče rok za 

oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih 

subjektov z negativnimi referencami. 

 

DOKAZILA: 

Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 

Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« v točki »Nacionalna 

določba – evidenca z negativnimi referencami«) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 

 

4. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če mu je bila v zadnjih treh letih 

pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike 

Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s 

plačilom za delo. 

 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev« v točki  »Nacionalna 
določba – prekršek v zvezi s plačili za delo«) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 
5. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik na kakršen 

koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN – 3. 

 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem 

interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točkah »Kršitev obveznosti na področju okoljskega prava«, »Kršitev obveznosti na 
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področju socialnega prava« in »Kršitev obveznosti na področju delovnega prava) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 

6. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če se je nad gospodarskim 

subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja 

postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki 

ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, 

ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge 

države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem 

interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točkah »Stečaj«, »Insolventnost«, »Dogovor z upniki«, »Položaj, ki je v skladu z 

nacionalno zakonodajo podoben stečaju«, »Sredstva upravlja stečajni upravitelj«, »Poslovne dejavnosti so začasno 

ustavljene«) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 

 

7. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, če lahko naročnik z ustreznimi 

sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je 

omajana njegova integriteta. 

 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem 

interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točki »Hujša kršitev poklicnih pravil«) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 

8. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, 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 

 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem 

interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točki »Dogovori z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja 

konkurence«) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 

9. Naročnik izključi ponudnika tudi iz naslednjih razlogov: 

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

drugimi, blažjimi ukrepi; 

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskega subjekta pri pripravi 

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

blažjimi ukrepi; 

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

koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri 
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izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega 

naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive 

sankcije. 

 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem 

interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točkah »Nasprotje interesov zaradi njegovega sodelovanja v postopku oddaje 

javnega naročila«, »Neposredno ali posredno sodelovanje pri pripravi tega postopka oddaje javnega naročila«, »Predčasna 

odpoved pogodbe, odškodnina ali druge primerljive sankcije«) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 

10. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, 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 predložiti dokazil, ki se zahtevajo v skladu z 79. členom ZJN-3; 

- poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi 

katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali iz malomarnosti 

predložiti zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru 

ali oddaji javnega naročila 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem 

interesov ali kršitvijo poklicnih pravil« v točki »Napačno prikazovanje, prikrivanje informacij, nezmožnost predložitve 

zahtevane dokumentacije in pridobivanje zaupnih informacij o tem postopku«) za vse gospodarske subjekte v prijavi. 

 

2.1.19 SPOSOBNOST ZA OPRAVLJANJE POKLICNE DEJAVNOSTI 

V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev v obsegu, v katerem prevzema 

izvedbo del, v primeru prijave s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec v obsegu, v 

katerem prevzema izvedbo del. V primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov, mora pogoj 

izpolniti tudi subjekt, katerega zmogljivost bo kandidat uporabil. 

Gospodarski subjekt mora biti registriran za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila in 

mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov (če obstajajo), ki se vodijo v državi 

članici, v kateri ima sedež. Če mora imeti gospodarski subjekt določeno dovoljenje ali biti člani 

določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, morajo 

navesti, za katero dovoljenje oziroma članstvo gre, in predložiti dokazilo o tem dovoljenju 

oziroma članstvu. 

Gospodarski subjekt je registriran za opravljanje gradbenih del in zaključnih del v gradbeništvu. 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce in v primeru uporabe zmogljivosti drugih: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek a: skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) s strani 

vseh gospodarskih subjektov v prijavi.) 
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2.1.20 EKONOMSKI IN FINANČNI POLOŽAJ 

V primeru skupne prijave mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev, v primeru prijave s 

podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec. 

1. Gospodarski subjekt v zadnjih 180 dneh pred rokom za oddajo ponudb,  ni imel 

blokiranega  nobenega transakcijskega računa.  

DOKAZILA: Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek a: skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) s strani 
vseh gospodarskih subjektov v prijavi.) 
 
Predloži se potrdilo banke, kjer ima ponudnik odprt račun (za vsak odprt račun) ali BON obrazec izdajatelja AJPES (S.BON - 

1/P, oziroma samostojni  podjetnik S.BON -1), ali drug ustrezen dokument, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja). 

Pogoj, da subjekt ni imel blokiranega računa 180 dni pred rokom za oddajo ponudbe, je izpolnjen, če dokazilo o neblokadi 

računov ni starejše od 30 dni od dneva predložitve ponudbe. 

Tuji ponudniki lahko predložijo bonitetno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II, ene od uveljavljenih mednarodno 

priznanih bonitetnih agencij, kot na primer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's ali enakovredno iz 

katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, ki ne sme biti starejše kot 30 dni od dneva predložitve ponudbe. 

Predložitev zgoraj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno 

naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v 

najugodnejši ponudbi. 

Lahko pa ponudnik že ob oddaji ponudbe predloži zahtevana dokazila. 

 

2. Ponudnik mora izkazati bonitetno oceno podjetja enako ali boljšo od SB6 (torej SB1 do 

vključno SB6), podizvajalec pa boniteto enako ali boljšo od SB6 (torej SB1 do vključno 

SB6). Ponudnike z bonitetno oceno SB6 in slabše (enako velja za podizvajalce za SB7 in 

slabše) bo naročnik izločil. 

DOKAZILA: 
Za ponudnika, partnerje v skupni ponudbi, podizvajalce: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek a: skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) s strani 
vseh gospodarskih subjektov v prijavi.) 
 
Predloži se obrazec AJPES S.BON - 1/P, oziroma samostojni podjetnik S.BON -1  

 

Dokazilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva predložitve ponudbe. 

 

Tuji ponudniki lahko predložijo bonitetno poročilo, izdelano na podlagi metode BASEL II, ene od uveljavljenih mednarodno 

priznanih bonitetnih agencij, kot na primer Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's ali enakovredno, iz 

katerega izhaja izpolnjevanje pogoja, ki ne sme biti starejše kot 30 dni od dneva predložitve ponudbe. Primerjava 

(vzporejanje) bonitetnih ocen Moody's Investors Service, Fitch Ratings in Standard&Poor's z metodologijo AJPES je 

razvidna na spletni strani AJPES: https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica, kar bo 

naročnik upošteval pri ugotavljanju izpolnjevanja tega pogoja. 

 

Predložitev zgoraj navedenih dokumentov bo naročnik zahteval le od ponudnika, kateremu bo nameraval oddati javno 

naročilo, in sicer z namenom, da v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 preveri obstoj in vsebino navedb v 

najugodnejši ponudbi. 

Lahko pa ponudnik že ob oddaji ponudbe predloži zahtevana dokazila. 

https://www.ajpes.si/Bonitetne_storitve/S.BON_AJPES/Bonitetna_lestvica
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2.1.21 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST PONUDNIKA 

POZOR: 

-  v primeru skupne ponudbe lahko pogoje ponudniki izpolnjujejo kumulativno; 

-  v primeru nastopanja s podizvajalci le-tem ni potrebno izpolnjevati tehničnih in strokovnih 

pogojev razen v primeru sklicevanja ponudnika na zmogljivosti podizvajalca 

 

1. Odgovorni vodja del ima opravljen strokovni izpit po 77. členu ZGO-1 in je včlanjen v 

poklicno zbornico v Republiki Sloveniji. 

Odgovorni vodja del izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte v 

skladu z 2. odstavkom 77. člena Zakona o graditvi objektov. Odgovorni vodja del mora biti 

v času izvajanja del dnevno prisoten na gradbišču. 

DOKAZILA: 

- podpisan in žigosan obrazec 3.1.1 »Krovna izjava« 

- podpisan in žigosan obrazec 3.7 »Odgovorni vodja del« 

- kopija strokovnega izpita za odgovornega vodjo del (ne velja za tuje subjekte), 

- kopija veljavnega potrdila o vpisu v poklicno zbornico (ne velja za tuje subjekte), 

- kopija M1/M2 obrazca, če je odgovorni vodja del zaposlen pri ponudniku, 

- Pogodba o poslovnem sodelovanju (podizvajalska pogodba), če odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku. 

 

Ponudnike, katerih ponudbe bodo vključevale odgovornega vodjo del, ki ni njihov zaposlen, izrecno opozarjamo, da 
morajo to osebo ali njenega dejanskega delodajalca prijaviti kot podizvajalca, sicer bo njihova ponudba izločena iz 
izbirnega postopka. 
 
Tuji gospodarski subjekti so zavezani predlagani kader pred začetkom izvedbe del vpisati v imenik IZS. V kolikor predlagani 

kader ne bo vpisan v IZS v času pričetka izvajanja del, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro 

izvedbo del. Naročnik si pridržuje pravico po podpisu pogodbe od tujega gospodarskega subjekta zahtevati predložitev 

potrdila o veljavnem vpisu v poklicno zbornico v Republiki Sloveniji. 

2. Ponudnik izjavlja, da bodo dobavljeni in vgrajeni gradbeni materiali ustrezali vsem 

standardom in certifikatom, ki so obvezni za to vrsto blaga v EU, ter bodo usklajeni s 

Temeljnimi okoljskimi zahtevami za stavbe na podlagi Uredbe o zelenem javnem 

naročanju, kar bo po potrebi potrdil z ustreznimi priloženimi izjavami ali drugo listinsko 

dokumentacijo 

DOKAZILA: 

- podpisan ESPD obrazec »Del VI: Sklepne izjave« in 

- podpisan obrazec 3.1.1 »Krovna izjava«. 

 

Naročnik si pridržuje pravico po podpisu pogodbe od ponudnika zahtevati predložitev ustreznih dokazil glede 

izpolnjevanja pogoja. 

3. Ponudnik je v obdobju zadnjih petih let (glede na 8. odstavek 77. člena ZJN-3) pred oddajo 

ponudbe uspešno izvedel (končal) primerljiva gradbena dela na najmanj: 

•     dveh (2) različnih objektih na območju Republike Slovenije v vrednosti najmanj 

450.000,00 EUR (brez DDV) za klasifikacijo objektov 126, 112, 113021 po Uredbi o 

klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 109/11). 

 

                                                           
1 126 Stavbe splošnega družbenega pomena, 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine, 112 Večstanovanjske 
stavbe. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4992
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Za zaključek del se smatra dan pridobitve uporabnega dovoljenja oz. podpisan primopredajni 

zapisnik, če uporabno dovoljenje ni bilo potrebno (izvedena so vsa dela, odpravljene 

pomanjkljivosti). 

 

Za primerljiva gradbena dela se štejejo rekonstrukcije ali adaptacije objektov v navedenih 

klasifikacijah vrst objektov. 

 

Vrednost posameznih referenc se ne sešteva. 

 

Podrobnejša razvrstitev objektov po klasifikacijskih ravneh je določena v Navodilih za razvrščanje 

objektov v skladu s klasifikacijo vrst objektov (v nadaljnjem besedilu: navodila), ki so objavljena na 

spletnih straneh ministrstva, pristojnega za gradbene zadeve, ter organa, pristojnega za državno 

statistiko (2. člen Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena). Navodila 

vsebujejo tudi podrobnejša pravila za razvrščanje objektov po CC-SI, primere razvrščanja in 

najpogostejša vprašanja ter odgovore v zvezi z razvrščanjem objektov.  

DOKAZILA: 
Ponudniki naj v ponudbi predložijo ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec 3.6. »Referenca ponudnika za primerljiva 

dela.« 

 

Najugodnejši ponudnik bo moral na podlagi poziva naročnika, ki ga bo prejel na elektronski naslov, ki ga bo navedel v 

ponudbi, v roku 3 delovnih dni, naročniku dostaviti originalne potrjene referenčne obrazce 3.6.1 »Referenčno potrdilo«. 

Ponudniki lahko originalne potrjene referenčne obrazce predložijo že ob oddaji same ponudbe. V kolikor najugodnejši 

ponudnik originalnih potrjenih referenčnih obrazcev ne bo dal ob sami ponudbi in jih tudi ne bo dostavil v roku 3 delovnih 

dni od naročnikovega poziva, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega izbirnega postopka. 

 

Najugodnejši ponudnik lahko predloži tudi drugačna potrdila, vendar bo naročnik te obrazce pripoznal kot ustrezne le v 

primeru, če bodo iz teh potrdil dejansko vidni POPOLNOMA VSI podatki, ki so zahtevani oz. navedeni v obrazcu 3.6.1 

»Referenčno potrdilo«, to pomeni, da njihova vsebina ne bo odstopala od obrazcev iz razpisne dokumentacije in bodo le-

ti ustrezali vsem zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije. Če na drugem obrazcu npr. ne bo naveden datum 

primopredajnega zapisnika in/ali naslov, kjer se ta objekt nahaja in/ali jasno razvidni tudi VSI drugi zahtevani podatki, 

takšnih potrdil naročnik ne bo upošteval. 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali 

delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri 

neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. 

 

4. Odgovorni vodja del mora izkazati, da je  v zadnjih petih letih pred oddajo naročila 

uspešno izvedel vodenje del za rekonstrukcijo ali adaptacijo objekta, v vrednosti 

investicije najmanj 450.000,00 EUR brez DDV za posamezni objekt, na najmanj dveh (2) 

različnih objektih na območju Republike Slovenije za klasifikacijo 126, 112, 11302 po 

Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, 

št. 109/11). 

Za zaključek del se smatra dan pridobitve uporabnega dovoljenja oz. podpisan primopredajni 

zapisnik, če uporabno dovoljenje ni bilo potrebno (izvedena so vsa dela, odpravljene 

pomanjkljivosti). 

 

Za primerljiva gradbena dela se štejejo rekonstrukcije ali adaptacije objektov v navedenih 

klasifikacijah vrst objektov. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4992
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Vrednost posameznih referenc se ne sešteva. 

 

DOKAZILA: 

Seznam referenc odgovornega vodje del (obrazec 3.7 »Odgovorni vodja del«) 

 

Najugodnejši ponudnik bo moral na podlagi poziva naročnika, ki ga bo prejel na elektronski naslov, ki ga bo navedel v 

ponudbi, v roku 3 delovnih dni, naročniku dostaviti originalne potrjene referenčne obrazce 3.7.1 »Potrditev referenc s 

strani posameznih naročnikov«. Ponudniki lahko originalne potrjene referenčne obrazce predložijo že ob oddaji same 

ponudbe. V kolikor najugodnejši ponudnik originalnih potrjenih referenčnih obrazcev ne bo dal ob sami ponudbi in jih tudi 

ne bo dostavil v roku 3 delovnih dni od naročnikovega poziva, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega izbirnega 

postopka. 

 

Najugodnejši ponudnik lahko predloži tudi drugačna potrdila, vendar bo naročnik te obrazce pripoznal kot ustrezne le v 

primeru, če bodo iz teh potrdil dejansko vidni POPOLNOMA VSI podatki, ki so zahtevani oz. navedeni v obrazcu 3.7.1 

»Potrditev referenc s strani posameznih naročnikov«, to pomeni, da njihova vsebina ne bo odstopala od obrazcev iz 

razpisne dokumentacije in bodo le-ti ustrezali vsem zahtevam iz predmetne razpisne dokumentacije. Če na drugem 

obrazcu npr. ne bo naveden datum primopredajnega zapisnika in/ali naslov, kjer se ta objekt nahaja in/ali jasno razvidni 

tudi VSI drugi zahtevani podatki, takšnih potrdil naročnik ne bo upošteval. 

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali 

delodajalcem, obračun, potrdilo o izplačilu, ... ) o izvedbi navedenega referenčnega dela, oziroma navedbe preveri 

neposredno pri investitorju oziroma delodajalcu. 

 

5. Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del razpolagati z zadostnim številom strokovno 

usposobljenih kadrov za kakovostno in pravočasno izvedbo predmetnih GOI del. 

DOKAZILA: 

- podpisan in žigosan obrazec 3.1.1 »Krovna izjava« s podpisom katerega izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj in 

- podpisan ESPD obrazec »Del VI: Sklepne izjave«. 

 

Naročnik si pridržuje pravico po podpisu pogodbe od ponudnika zahtevati predložitev ustreznih dokazil glede 

izpolnjevanja pogoja. 

6. Ponudnik mora zagotoviti, da bo v roku 8 dni po podpisu pogodbe predložil zavarovanje 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (depozit) in ob končni primopredaji zavarovanje 

za odpravo napak v garancijskem roku, obe zavarovanji v višini in z veljavnostjo kot je 

opredeljeno v razpisni dokumentaciji v tč. Finančna zavarovanja. 

DOKAZILA: 
 
Izpolnjen obrazec ESPD (v »Del IV: Pogoji za sodelovanje, Oddelek a: skupna navedba za vse pogoje za sodelovanje) s strani 
vseh gospodarskih subjektov v prijavi.) 
 

- Ponudnik mora predložiti podpisane in žigosane obrazce izjave (obrazec 3.9,  3.10 in 3.10.1) s podpisom katerih 

izjavlja, da izpolnjuje navedeni pogoj. 

 

 

2.1.22  DRUGE ZAHTEVE NAROČNIKA 

Ponudnik mora vzorec pogodbe na obrazcu 3.11 »Vzorec pogodbe« parafirati in žigosati, s čimer 

potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe ter ga predložiti k ponudbi. 
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Ponudnik mora predložiti izdelan in podpisan terminski plan, skladen s predvidenimi roki pričetka in 

končanja del (obrazec 3.8 »Terminski plan«). 

2.1.23     DOPUSTNOST PONUDBE 

Dopustna bo tista ponudba, ki jo bo predložil ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev 

in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, 

določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je 

prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil 

za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. 

2.1.24    IZLOČITEV PONUDBE 

Naročnik bo izločil: 

- nepravočasne ponudbe; 

- nedopustne ponudbe; 

- ponudbe, ki ne bodo ustrezale vsem tehničnim zahtevam. 

2.1.25    JEZIK IN OBLIKA PONUDBE 

Ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku, skladno z navodili in obrazci iz 

razpisne dokumentacije. Celoten postopek javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Tako 

dokazila pristojnih institucij kot tudi overjene izjave tujega ponudnika morajo biti prevedene v 

slovenski jezik.  

Ponudniki naj posebno pozornost namenijo vnašanju številčnih podatkov. Ponudbe, ki bodo 

vsebovale takšne napake, ki jih v skladu z ZJN-3 ni dopustno odpraviti, bodo izločene kot nepravilne 

in ponudniki ne bodo pozvani k njihovi odpravi. 

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali po 

vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika, podpisana od osebe ali oseb, ki imajo 

pravico zastopanja ponudnika vsaj v obsegu, ki zadošča namenu ponudbe, in parafirana, kjer je to 

zahtevano. Ponudbeni obrazci naj bodo razvrščeni po vrstnem redu, navedenem v razpisni 

dokumentaciji. 

Ponudnik mora v vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, izpolniti  vsa prazna mesta, 

bodisi s črnilom, kemičnim svinčnikom z jasnimi tiskanimi črkami ali natipkati, in le-te datirati, 

podpisati in žigosati. Na ta način pripravljeni dokumenti morajo biti originali. 

Ponujeno blago in storitve morajo v celoti ustrezati zahtevam iz razpisne dokumentacije. V kolikor 

ponudnik v ponudbi ne ponudi vsega zahtevanega blaga ali je le-to neustrezno, se ponudnika izloči iz 

nadaljnjega obravnavanja. 

Navedbe v listinah morajo izkazovati dejansko stanje in dejstva v času oddaje ponudbe in morajo biti 

dokazljive. Enakovredno veljajo kopije zahtevanih listin razen, če izvirnik ni posebej zahtevan. 

Zaželeno je: 

- da so vse strani v ponudbi oštevilčene, ponudniki pa naj v spremnem dopisu 

navedejo skupno število strani v ponudbi; 

- da si strani v ponudbi sledijo po vrstnem redu oštevilčenja; 
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- da je celotna ponudbena dokumentacija zvezana z vrvico v celoto in zapečatena ali 

drugače zaščitena tako, da posameznih listov oziroma prilog ni možno naknadno 

vložiti, odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov ali pečata; 

- da so vsa zahtevana dokazila ločena s pregradnimi listi; 

- da so ovitki takšni, da omogočajo popoln pregled dokumentacije, tudi če je dokument 

sestavljen iz več listov (omogočeno listanje); 

- da so dokumenti v ponudbi, ki jih naj predložijo ponudniki, zloženi po vrstnem redu. 

Ponudnik predloži ponudbo v zapečateni ali zaprti ovojnici oziroma ovoju, tako da je na odpiranju 

možno preveriti, da je zaprta tako, kot je bila predana. Na ovojnici oziroma ovoju mora biti nalepljen 

izpolnjen Obrazec ovojnice (Obrazec 3.12). 

Ponudnik nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. Ponudniki morajo ponudbe  

oddati tudi v elektronski obliki na CD-ju ali USB ključu. V primeru, da se ponudba v natisnjeni obliki in 

v elektronski obliki razlikujeta, bo naročnik upošteval vsebino pisne (natisnjene) ponudbe. 

2.1.26    VELJAVNOST PONUDBE 

Ponudba mora veljati najmanj do vključno 30. junija 2018. V primeru krajšega roka veljavnosti 

ponudbe se ponudba izloči. 

V izjemnih okoliščinah lahko naročnik zahteva, da ponudnik podaljša čas  veljavnosti ponudbe za 

določeno dodatno obdobje. Zahteva in odgovori ponudnika morajo biti podani v pisni  obliki  ali  

preko  telefaksa.  Ponudnik  lahko  zavrne  zahtevo.  Od  ponudnika,  ki  se z zahtevo strinja, ne bo 

zahtevano ali dovoljeno, da razen podaljšanja veljavnosti ponudbe, kakorkoli drugače spreminja 

ponudbo. 

2.1.27      CENA 

Cene v ponudbi morajo biti izražene v evrih (EUR) in morajo vključevati vse stroške, davke in 

morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom 

javnega naročila. V kolikor ponudnik ponuja popust, ga mora vključiti v končno ponudbeno vrednost. 

Ponujene cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh del. 

2.1.28    NEOBIČAJNO NIZKA PONUDBA 

Če bo naročnik menil, da je pri določenem naročilu glede na njegove zahteve ponudba neobičajno 

nizka glede na cene na trgu ali v zvezi z njo obstaja dvom o možnosti izpolnitve naročila, bo naročnik 

preveril, ali je neobičajno nizka in od ponudnika zahteval, da pojasni ceno ali stroške v ponudbi. 

Naročnik bo preveril, ali je ponudba neobičajno nizka tudi, če je vrednost ponudbe za več kot 50 

odstotkov nižja od povprečne vrednosti pravočasnih ponudb in za več kot 20 odstotkov nižja od 

naslednje uvrščene ponudbe, vendar le, če je prejel vsaj štiri pravočasne ponudbe. 

Kadar naročnik v postopku javnega naročanja preveri dopustnost vseh ponudb, v skladu s prejšnjim 

stavkom preveri, ali je ponudba neobičajno nizka glede na dopustne ponudbe. 

Preden naročnik izloči neobičajno nizko ponudbo, mora od ponudnika v skladu s 86. členom ZJN-3 

pisno zahtevati podrobne podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere meni, da so 

odločilni za izpolnitev naročila oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. 
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Naročnik bo ocenil pojasnila tako, da se bo posvetoval s ponudnikom. Ponudbo bo zavrnil le, če 

predložena dokazila zadostno ne pojasnijo nizke ravni predlagane cene ali stroškov, pri čemer se 

upoštevajo elementi iz prejšnjega odstavka. 

Če bo naročnik ugotovil, da je ponudba neobičajno nizka, ker ni skladna z veljavnimi obveznostmi iz 

drugega odstavka 3. člena ZJN-3, jo bo naročnik zavrnil. 

2.1.29    VARIANTNA PONUDBA 

Variantne ponudbe niso dovoljene. Ravno tako ni dopustno, da se isti ponudnik pojavi kot ponudnik 

ali skupni ponudnik v več ponudbah. 

Ponudnik, ki je oddal ponudbo (pri tem ni pomembno ali samostojno ali kot skupni ponudnik) ne 

more hkrati nastopati v drugih ponudbah kot podizvajalec. 

Ponudbe, ki bodo pripravljene v nasprotju z določili te točke, bodo izločene iz izbirnega postopka. 

 

2.1.30    MERILO ZA IZBOR 

Merilo za izbor je najnižja ponujena vrednost z DDV. 

Naročnik bo kot relevantno upošteval ceno z DDV, kot bo izhajala iz Popisa del. 

2.1.31    FINANČNA ZAVAROVANJA   

Vsa finančna zavarovanja, navedena v nadaljevanju, morajo biti brezpogojna in plačljiva na prvi pisni 

poziv upravičenca. Izdana morajo biti na obrazcih, ki so predvideni z razpisno dokumentacijo. 

2.1.31.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe 

Kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe je zahtevan brezobrestni denarni depozit, ki mora biti 

v višini 19.000,00 EUR nakazan na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0267 224, odprt 

pri Banki Slovenije, najkasneje 1 delovni dan pred rokom za predložitev ponudb, to je najkasneje do 

01.03.20182. 

Ponudnik na plačilnem nalogu med drugim navede naslednje podatke: 

- Namen nakazila: »garancija za resnost ponudbe – energetska sanacija« 

- Sklic: SI 00 ter davčna številka ponudnika 

Nalogodajalec mora biti ponudnik ali s pravnim aktom o skupni izvedbi naročila dogovorjeni partner 

v primeru skupne ponudbe. V ponudbi mora biti predloženo potrdilo o nakazilu depozita v zahtevani 

obliki in višini. 

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe s trajnim zadržanjem depozita v 

naslednjih primerih: 

- če ponudnik umakne ponudbo ali na nedopusten način spremeni ponudbo v času njene 

veljavnosti; 

                                                           
2 Nakazilo oz. plačilo brezobrestnega denarnega depozita kot garancija za resnost ponudbe mora biti IZVRŠENO najkasneje 

01.03.2018. Priliv mora biti izkazan kot promet na izpisku naročnikovega transakcijskega računa št. SI56 0110 0603 0267 224 z dne 

02.03.2018. Če bo priliv izvršen (to pomeni: izkazan na izpisku iz transakcijskega računa naročnika) šele 02.03.2018 ali kasneje, bo 

takšna ponudba izločena iz izbirnega postopka. 
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- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju ponudbe, 

podpis pogodbe: 

■  odkloni, 

■  pogojuje, 

■  ne izvrši v roku najkasneje 8 delovnih dni od poziva naročnika; 

-               če izbrani ponudnik ne dostavi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del 

skladno s pogodbenimi določili, 

- v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo 

 

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe na način, da s pisnim 

obvestilom o tem obvesti ponudnika. V obvestilu naročnik navede, da mu zahtevani znesek pripada 

zaradi izpolnitve enega od zgoraj navedenih primerov, brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja. 

Naročnik priloži izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek/obvestilo o unovčenju finančnega 

zavarovanja s trajnim zadržanjem depozita podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje 

naročnika. 

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe bo naročnik brezobrestno vrnil neizbranim ponudnikom 

naslednji delovni dan po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, razen v primeru, če bi 

bili podani razlogi za unovčenje. 

 

Izbranemu ponudniku bo naročnik depozit brezobrestno vrnil šele ob predložitvi dokazila o nakazilu 

brezobrestnega denarnega depozita za zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del. 

Ponudbe, ki ne bodo ustrezno zavarovane, bodo izločene iz nadaljnjega izbirnega postopka. 

2.1.31.2 Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti 

Za finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del bo moral izbrani ponudnik najkasneje v 

8 dneh od podpisa pogodbe na transakcijski račun naročnika št. SI56 0110 0603 0267 224 pri Banki 

Slovenije nakazati naročniku brezobrestni denarni depozit v višini 10 % od vrednosti pogodbe (z 

DDV). V primeru skupne ponudbe finančno zavarovanje predloži le ponudnik, ki je nosilec ponudbe 

pri skupni ponudbi. 

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del bo naročnik izbranemu ponudniku v celoti 

ali delno (zmanjšano za unovčena finančna zavarovanja) vrnil naslednji dan po podpisu končnega 

zapisnika, vendar ne prej kot pa na dan, ko bo izbrani ponudnik naročniku dostavil bančno garancijo 

ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku in predložitvi potrdil 

o poplačilu vseh podizvajalcev vključno z njihovimi izjavami. 

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del s trajnim zadržanjem 

depozita v naslednjih primerih: 

-  če ponudnik ne bo kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti, 

-  če ponudnik ne dostavi finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

skladno s pogodbenimi določili, 

- če se izkaže, da je ponudnik ali nominirani podizvajalec na gradbišču uporabljal podizvajalce: 

-  ki jim opravljenih storitev ni poravnal ali  

- ki niso bili priglašeni naročniku v skladu z določbami te razpisne dokumentacije ali 

-  za katere naročnik predhodno ni podal soglasja,  
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- če ponudnik ne bo predložil potrdil o poplačilu vseh podizvajalcev, vključno z njihovimi 

izjavami, 

- v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo. 

 

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del na način, da 

s pisnim obvestilom o tem obvesti ponudnika. V obvestilu naročnik navede, da mu zahtevani znesek 

pripada zaradi izpolnitve enega od zgoraj navedenih primerov, brez kakršnega koli dodatnega 

utemeljevanja. Naročnik priloži izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek/obvestilo o 

unovčenju finančnega zavarovanja s trajnim zadržanjem depozita podpisale osebe, ki so pooblaščene 

za zastopanje naročnika. 

 

Unovčenje zavarovanja ponudnika ne odvezuje dolžnosti izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

 

Ob oddaji ponudbe ponudniki podpišejo samo izjavo, da so s tem pogojem seznanjeni (obrazec 3.9 

»Izjava ponudnika o zagotovitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del«). 

2.1.31.3 Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

Izbrani ponudnik bo naročniku kot jamstvo za brezhibno opravljeno delo v 10 dneh po primopredaji 

predložil eno (1) nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo finančno zavarovanje (bančno 

garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer 

se bo garancija nanašala na vsa izvedena dela, vključno z dobavljeno opremo, gradbeno-obrtniškimi 

deli, vključno z instalacijami. Vrednost finančnega zavarovanja mora znašati 5 % pogodbene vrednost 

z DDV in bo moralo veljati 30 dni več kot traja garancijski rok, to je 5 let in 30 dni od dneva podpisa 

končnega zapisnika. 

 

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano brezpogojno ter 

plačljivo na prvi poziv. V primeru, da naročnik unovči zavarovanje, je izvajalec dolžan priskrbeti 

nadomestno. 

Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen 
prevzem del po pogodbi ni izvršen in naročnik lahko v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Z zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku se izvajalec nepreklicno in brezpogojno 

obvezuje, da bo v primeru napake ali v primeru kakršnega koli drugega dogodka, ki zmanjšuje 

možnost uporabe izvedenih del, opreme ali naprave v garancijskem roku, nemudoma in na lastne 

stroške kvalitetno odpravil napake, v nasprotnem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje. 

Ob oddaji ponudbe ponudniki podpišejo samo izjavo, da so s tem pogojem seznanjeni (obrazec 3.10 

»Izjava ponudnika o predložitvi garancije banke oziroma zavarovalnice za odpravo napak v 

garancijskem roku«) in parafirajo vzorec garancije za odpravo napak v garancijski dobi (obrazec 

3.10.1 »Vzorec: Garancija za odpravo napak v garancijskem roku«), ki ga priložijo k ponudbi. 

2.1.32 ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI 

Vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, podizvajalec), ki bo izvajal gradbeno obrtniška in 

instalacijska (GOI) dela, bo moral imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 s 

spremembami in dopolnitvami) zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati 
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naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.  

Ponudnik mora k ponudbi (obrazcu 3.1.1 »Krovna izjava«) predložiti: 

- kopijo veljavne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti po 33. členu ZGO-1 z izjavo 

zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija plačana ali  

- izjavo zavarovalnice, da bo v primeru izbora gospodarskega subjekta kot izvajalca z 

gospodarskim subjektom sklenila zavarovanje ustrezno zavarovanje v skladu z ZGO-1. 

 

Zavarovalno polico ali izjavo zavarovalnice mora predložiti vsak gospodarski subjekt (kandidat, 

partner, podizvajalec), ki bo izvajal gradbeno obrtniška in instalacijska (GOI) dela. 

 

V kolikor ponudnik ponudbi predloži le izjave zavarovalnice, da bo v primeru izbora gospodarskega 

subjekta kot izvajalca z gospodarskim subjektom sklenila zavarovanje ustrezno zavarovanje v skladu z 

ZGO-1, bo moral kopijo sklenjene zavarovalne police skupaj z izjavo zavarovalnice, da je kritje 

veljavno in premija plačana ponudnik predložiti najkasneje 7 (sedem) dni po podpisu pogodbe. 

2.1.33 PLAČILNI ROKI IN POGOJI ZA PLAČILO  

 

Izvajalec izstavlja mesečne situacije in končno obračunsko situacijo. 

 

Izbrani ponudnik bo izstavljal mesečne situacije, to pomeni vsak tekoči mesec za pretekli mesec. 

Glavni izvajalec mora predlog obračuna del, knjigo obračunskih izmer in osnutek situacije do 5. v 

mesecu za pretekli mesec predložiti v pregled in potrditev nadzorniku. Ko nadzornik podpiše in 

potrdi predlog obračuna del s tem potrdi, da so izvedena dela skladna z zaračunanimi. Ko nadzornik 

podpiše in potrdi predlog obračuna del mora glavni izvajalec najkasneje do 25. v mesecu naročniku 

izstaviti mesečno situacijo kot e - račun, ki je podpisana s strani nadzornika. Izvajalec mora situaciji 

obvezno priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Naročnik bo 

svojo obveznost poravnal 30. dan po prejemu situacij oziroma računov, razen če se z izvajalcem 

oziroma podizvajalcem dogovorita za popust za predčasno plačilo. Popust znaša: za plačilo 10. dan: 2 

%, za plačilo 20. dan: 1%.  

Končno situacijo izvajalec predloži nadzorniku šele po podpisu KONČNEGA ZAPISNIKA. Za potrjevanje 

končne situacije se smiselno upoštevajo postopki, ki veljajo za potrjevanje in plačevanje mesečnih 

situacij. 

2.1.34 POGOJI KAKOVOSTI IZVAJANJA RAZPISANIH DEL IN GARANCIJSKI ROKI 

Ponudnik/izvajalec mora razpisana dela izvršiti pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z 

veljavnimi predpisi Republike Slovenije (zakoni, podzakonskimi akti, standardi, tehničnimi navodili, 

priporočili in normativi) ter v skladu s temi predpisi voditi vso zahtevano dokumentacijo. Pogodbena 

dela se morajo izvajati s strokovno usposobljenim kadrom. 

Zahtevan garancijski rok je pet (5) let. Garancijski rok začne teči od dneva uspešnega kvalitetnega 

prevzema del (od podpisa končnega zapisnika), to je od datuma, ko izvajalec odpravi vse 

pomanjkljivosti iz zapisnika o kvalitetnem pregledu objekta. 
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2.1.35 SPLOŠNI POGOJI POGODBE 

Predlog pogodbe (obrazec 3.11 »Vzorec pogodbe«) je sestavni del te razpisne dokumentacije in se 

ne bo bistveno spremenil. 

Ponudniki morajo s podpisom priloženega vzorca in parafiranjem vsake strani potrditi, da se s 

pogodbenimi določili v celoti strinjajo. Parafiran vzorec pogodbe se priloži k ponudbi. 

V pogodbo ni potrebno vnašati manjkajočih podatkov. 

2.1.36 PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA 

Naročnik si pridržuje pravico, da javnega naročila pod pogoji, ki jih določa ZJN-3, ne odda. 

2.1.37 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 

Tehnične specifikacije so zajete v popisih del, ki so priloga temu povabilu k oddaji ponudbe. 

Ponudniki morajo izpolnjen obrazec oddati v natisnjeni obliki in hkrati v obliki Excelove preglednice. 

V primeru neskladja med natisnjenimi popisi del in elektronsko verzijo se upošteva pisna (natisnjena) 

verzija. 

Količin in enot mere ni dovoljeno spreminjati, prav tako ni dovoljeno popravljati opisa del oziroma 

blaga. 

V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse navedene in druge pričakovane stroške, ki so očitno 

neposredno povezani s predmetom javnega naročila, četudi niso eksplicitno navedeni v okviru 

popisa.  

V primeru, da se na posameznih mestih v okviru popisa tehnične specifikacije nanašajo ali sklicujejo 

na posameznega proizvajalca ali vir ali na posebni postopek ali blagovne znamke, patente, tipe ali 

posebno poreklo ali proizvodnjo, je potrebno to razumeti zgolj kot opis predmeta naročila. Ponudnik 

lahko ponudi tudi drugo, po kvaliteti in tehničnih karakteristikah enakovredno blago, pri čemer pa 

bo na zahtevo naročnika moral ponudnik dokazati, da gre dejansko za enakovredno blago. V 

primeru, da ponudnik ponuja enakovredno blago, bo izbrani ponudnik moral še pred oddajo 

naročila priložiti tudi kataloge za tovrstne proizvode, iz katerih bo mogoče potrditi, da gre 

dejansko za enakovredno blago. 

Ponudnik skladno z Uredbo o Zelenem javnem naročanju, objavljeno v Uradnem listu RS št. 

102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 89/2014 poda izjavo, da bo predmetno javno 

naročilo izvedel tako, da bo izvedba po tehničnih karakteristikah predstavljala blago, ki zagotavlja oz. 

je usklajeno s Temeljnimi okoljskimi zahtevami in zahtevami, ki so zajeti v Prilogi 73 - Temeljne 

okoljske zahteve za stavbe in sicer v Prilogi 7.2.2 (Tehnične specifikacije), objavljene v navedenih 

Uradnih listih v obsegu kot je to mogoče glede na podano predhodno izdelano projektno 

dokumentacijo - obrazec 3.1.1 »Krovna izjava« in ESPD obrazec. 

Temeljne okoljske zahteve za gradnjo, redno in investicijsko vzdrževanje ter nakup, vgradnjo oziroma 

                                                           
3 Ta priloga se uporablja, kadar je predmet javnega naročila: 

- gradnja stavbe (CC-SI 1), redno ali investicijsko vzdrževanje stavbe (CC-SI 1) ter nakup, vgradnja oziroma montaža 

naprav in proizvodov v stavbi (CC-SI 1). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
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montažo naprav in proizvodov so navedene v prilogi 7.2.2. omenjene Uredbe. Praktično to pomeni, 

da se npr. lahko uporabi le les, ki izvira iz zakonitih virov, da se ne sme uporabljati proizvodov, ki 

vsebujejo žveplov heksafluorid (SF6) ter notranjih barv in lakov, ki vsebujejo hlapne organske spojine 

z vreliščem največ 250 °C v vrednostih več kot 30 g/l, brez vode, za stenske barve itd. 

 

Pred pripravo ponudbe si naj ponudniki pogledajo omenjeno prilogo ter bodo pozorni, da bodo 

ponudbeni elementi skladni s temeljnimi okoljskimi zahtevami. 

V kolikor je to primerno lahko naročnik za izkazovanje navedenega od ponudnikov zahteva tudi 

druga dokazila v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. 

2.1.37.1 Splošne specifikacije 

Projektna dokumentacija je izdelana s strani podjetja Adesco d.o.o. Velenje. Projektna dokumentacija 

bo predložena izbranemu ponudniku ob uvedbi v posel. 

Izbrani ponudnik bo moral po podpisu pogodbe v roku 7 koledarskih dni po uvedbi v posel izdelati in 

naročniku predložiti detajlni terminski plan izvedbe del usklajen z predvidenimi roki pričetka in 

zaključka vseh del. 

Izbrani ponudnik bo moral gradbišče pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s 

Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008 in 54/2009). 

Izbrani ponudnik bo moral gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščil na gradbišču tako, da ne 

ovirajo delovanje doma, da ne ovirajo dostopa do objekta, da ne ovirajo dostopa vozilom 

komunalnega podjetja za odvoz odpadkov doma, da ne onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih 

odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo 

odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). Izbrani ponudnik bo moral tudi 

zagotoviti, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v 

zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni za odvoz 

gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), če hramba ali začasno/skladiščenje 

gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču. 

2.1.38 RAZPISNI OBRAZCI IN PRILOGE K PONUDBI 

Razpisnih obrazcev ni dovoljeno spreminjati po vsebini. 

 

Ponudniki v obrazce in izjave lahko le vpisujejo manjkajoče podatke in jih razmnožujejo. 

 

Najugodnejši ponudnik bo moral najkasneje pred podpisom pogodbe priložiti tehnično 

dokumentacijo proizvajalca ali ustrezno dokazilo, iz katerega izhaja, da so izpolnjene zahteve iz 

Priloge 7.2.2 Uredbe o zelenem javnem naročanju. 
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Ponudnik v ponudbi zloži obrazce po istem vrstnem redu, kot so navedeni v nadaljevanju. 

1.  3.1 – PONUDBA 

2.  3.1.1 – KROVNA IZJAVA  

3.  3.2 - PONUDBENI PREDRAČUN 

4.  3.3 – PODATKI O PONUDNIKU 

5.  3.3.1 – KONZORCIJ 

6.  3.3.2 - SOGLASJE PONUDNIKA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 

7.  3.3.3 – IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN 

POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 

8. 3.3.4 – IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH 

9.  3.4 – UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

10.  3.4.1 – IZJAVA PODIZVAJALCA 

11. 3.5 – UPORABA ZMOGLJIVOSTI DRUGIH SUBJEKTOV 

12. 3.6 - REFERENCA PONUDNIKA ZA PRIMERLJIVA DELA V ZADNJIH PETIH LETIH 

13.  3.6.1 – REFERENČNO POTRDILO 

14. 3.7 – ODGOVORNI VODJA DEL 

15. 3.7.1 - POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV 

16. 3.8 – TERMINSKI PLAN 

17. 3.9 – IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTOVITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO 

DEL  

18. 3.10 – IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZIROMA ZAVAROVALNICE ZA 

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

19. 3.10.1 – VZOREC: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU  

20. 3.11 - VZOREC POGODBE 

21. 3.12 – OBRAZEC OVOJNICE 
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OBRAZCI 

3.1   PONUDBA 

 

Za oddajo javnega naročila po postopku za »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV 

METLIKA«,  objavljenega  na   Portalu javnih naročil št. _____________ z dne ____________, dajemo 

ponudbo, kot sledi: 

 

Številka: __________________ 

Datum: ___________________ 

 

I. Ponudnik oz. partnerji v skupnem nastopu: 

 

   ______________________________________________ 

   

Naslov: ___________________________________________________ 

Matična številka: _______________________   

 

Identifikacijska številka:    

Izjavljamo, da dajemo ponudbo (označite): 

 samostojno 

 z naslednjimi partnerji (navedite samo firme): ___________________________________ 

 z naslednjimi podizvajalci (navedite samo firme): ________________________________ 

Vrednost ponudbe (V primeru, da se končna ponudbena cena v tem obrazcu razlikuje od končne 

ponudbene cene v Popisu del, bo naročnik upošteval ceno navedeno v Popisu del): 

II.  

V skladu z razpisno dokumentacijo znaša (v EUR): 

1. Vrednost del po predračunu brez DDV: ______________________ 

2. DDV: _________________________ 

3. Končna ponudbena cena z DDV: ___________________________ 
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III. Pogoji ponudbe: 

 

1. Pričetek del: najkasneje 7 dni po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila (pogoj za 

pričetek izvajanja del je pridobitev sklepa za sofinanciranje iz sredstev evropske kohezijske 

politike, zato bo naročnik izbranega ponudnika pozval k sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega 

naročila le v primeru, da pridobi sklep o sofinanciranju iz sredstev evropske kohezijske 

politike). 

2. Rok izvedbe razpisnih del: do 31.07.2018, ne glede na datum podpisa pogodbe oziroma 

uvedbe v delo.  

3. Veljavnost ponudbe je do 31.07.2018. 

4. Rok plačila najmanj 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega  računa. Plačila se 

opravijo na podlagi izdelanih in potrjenih mesečnih situacij. Če naročnik izpodbija del zneska, 

ki je obračunan s situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Končno situacijo sestavi 

izvajalec in jo predloži v izplačilo po opravljenem sprejemu in izročitvi izvedenih del. Roki 

plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki 

(eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa 

računa v sistem UJPnet. 

5. Cene v ponudbi vključujejo vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne 

bremenijo kakršni koli drugi stroški, povezani s predmetom javnega naročila. Popust je 

vključen v končno ponudbeno vrednost. Ponujene cene so fiksne in nespremenljive za ves 

čas trajanja pogodbe. 

6. Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter  da v 

primeru odstopa naročnika od javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški 

v zvezi z izdelavo ponudb. 

7. Ponudbeno dokumentacijo smo pripravili v skladu s predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju 

in delovnih pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Svoje pogodbene obveznosti bomo 

izpolnili po navodilih naročnika in predpisi o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih 

pogojih, ki veljajo v Republiki Sloveniji. 

8. V celoti sprejemamo pogoje v zvezi z oddajo javnega naročila in vse pogoje, navedene v 

razpisni dokumentaciji, pod katerimi dajemo svojo ponudbo. Soglašamo, da bodo ti pogoji v 

celoti sestavni del pogodbe, ki ne more biti kontradiktorna tem pogojem. 

 

Kraj in datum: ______________________ 

 

Ponudnik:___________________ 

  

Žig in podpis: __________________ 
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3.1.1 KROVNA IZJAVA (Izpolni jo ponudnik in vsak partner v skupni ponudbi) 

V zvezi z javnim naročilom »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA.«, 

objavljeno  na portalu javnih naročil  

____________________________________, 

(naziv ponudnika, partnerja v skupni ponudbi) 

s polno odškodninsko in kazenskopravno odgovornostjo izjavljamo, da: 

• vse kopije dokumentov, ki so priloženi ponudbi, ustrezajo originalom; 

• ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo 

izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali 

odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve nobenih stroškov, ki smo jih imeli s 

pripravo ponudbene dokumentacije; 

• vse navedbe iz ponudbe ustrezajo dejanskemu stanju - ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih 

preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če 

jih bo ta zahteval; 

• vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju; 

• v celoti sprejemamo pogoje javnega razpisa in vse pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji, pod 

katerimi dajemo svojo ponudbo, ter soglašamo, da bodo ti pogoji v celoti sestavni del pogodbe; 

• smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov 

o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; 

• smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni 

izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za 

izvedbo javnega naročila; 

• bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi 

predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi 

ter okoljevarstvenimi predpisi; 

• bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; 

• ima odgovorni vodja del opravljen strokovni izpit po 77. členu ZGO in je včlanjen v poklicno zbornico v 

Republiki Sloveniji, oziroma za tuje subjekte bo včlanjen v poklicno zbornico v Republiki Sloveniji pred 

začetkom izvedbe del; 

• bomo glede na obseg in rok za  izvedbo del zagotovil zadostno število strokovno usposobljene delovne 

sile in opreme ter s tem omogočili izvajanje del na celotnem objektu hkrati in doseganje dogovorjenih 

rokov in dogovorjene kakovosti; 

• bomo redno izpolnjevali minimalne zahteve iz kolektivne pogodbe; 

• bomo v primeru zamenjave priglašenih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo 

pridobili pisno soglasje naročnika; 

• bomo v primeru uvedbe novih podizvajalcev, ki niso priglašeni v ponudbi, predhodno pridobili pisno 

soglasje naročnika; 

• bodo vsi novi podizvajalci, ki niso navedeni v ponudbi, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih 

morajo izpolnjevati podizvajalci; 

• bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je 

ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma 

najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili te podizvajalci navedeni v sami 

ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; 

• bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik 

v razpisni dokumentaciji; 

• se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po 

njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k 
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izvedbi predmeta javnega naročila; 

• se zavedamo, da je pravočasen rok za dokončanje teh del bistvenega pomena za naročnika in da bo 

naročnik v primeru prekoračitev rokov, v skladu s pogodbenimi določili unovčil inštrument finančnega 

zavarovanja za dobro izvedbo del; 

• bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla; 

• bomo imeli ves čas trajanja investicije sklenjeno polico za zavarovanje splošne civilne odgovornosti 

(33. člen ZGO-1), ki bo krila tudi predmet javnega naročila; 

• smo ob izdelavi ponudbe pregledali in upoštevali vso razpoložljivo razpisno dokumentacijo; 

• smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila; 

• smo v celoti seznanjeni z obsegom in zahtevnostjo razpisanih del, z lokacijo ter vsemi drugimi 

okoliščinami za izvedbo predmetnih del; 

• bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne 

dokumentacije za oddajo tega javnega naročila; 

• bodo dobavljeni in vgrajeni gradbeni materiali ustrezali vsem tehničnim opisom, predpisom, 

standardom, količini, značilnostim, kakovosti in tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije; 

• bodo dobavljeni in vgrajeni gradbeni materiali ustrezali vsem standardom in certifikatom, ki so obvezni 

za to vrsto blaga v EU, kar bomo na zahtevo naročnika potrdili z ustreznimi certifikati, izjavami ali 

drugo listinsko dokumentacijo; 

• bodo gradbena dela, ki so predmet tega javnega naročila izvedena skladno z Uredbo o Zelenem javnem 

naročanju, objavljeno v Uradnem listu RS št. 102/2011, 18/2012, 24/2012, 64/2012, 2/2013 in 

89/2014 v obsegu kot je to podano v izdelani projektni dokumentaciji; 

• smo pri sestavi ponudbe upoštevali obveznosti do svojih morebitnih podizvajalcev; 

• za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; 

• so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni; 

• bomo dela izvajali tako, da bo bivanje oskrbovancev v času obnove čim manj moteno in bomo v ta 

namen usklajevali dela z naročnikom; 

• bomo zaščitili obstoječe objekte pred vremenskimi in drugimi vplivi; 

• bomo ves čas sodelovali z naročnikom in izbranim nadzornikom; 

• bomo sami nosili vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe; 

• bomo v roku predložili vsa zahtevana finančna zavarovanja za dobro izvedbo del in odpravo napak v 

garancijskem roku, v skladu z določbami razpisne dokumentacije; 

• bomo pred pričetkom del poskrbeli za označitev gradbišča ter varnostne ukrepe, kot to določajo 

področni predpisi. 

 

 Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

  
 

Žig in podpis: 

  

PRILOGA: 

• kopija veljavne zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti po 33. členu ZGO-1 z izjavo 

zavarovalnice, da je kritje veljavno in premija plačana ali  

• izjava zavarovalnice, da bo v primeru izbora gospodarskega subjekta kot izvajalca z gospodarskim 

subjektom sklenila zavarovanje ustrezno zavarovanje v skladu z ZGO-1. 

Zavarovalno polico ali izjavo zavarovalnice mora predložiti vsak gospodarski subjekt (ponudnik, partner, 

podizvajalec), ki bo izvajal gradbeno obrtniška in instalacijska (GOI) dela. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3639
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3.2 PONUDBENI PREDRAČUN 

Javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA.«, objavljeno  na 

portalu javnih naročil  

 

Ponudnik oz. skupina ponudnikov (obvezno navesti vse skupne ponudnike): 

 

 

 

 

 

 

A: ENERGETSKA SANACIJA 

A: GRADBENO OBRTNIŠKA DELA € 

B: ELEKTRO INSTALACIJE € 

C: STROJNE INSTALACIJE € 

SKUPAJ A: (A+B+C) € 

 

B: DODATNA DELA 

RAZNA DODATNA NEPREDVIDENA DELA € 

 

SKUPAJ VSA DELA (A+B) BREZ DDV € 

+ DDV v višini 9,5 % € 

KONČNA PONUDBENA CENA Z DDV € 

 

 

 

Kraj in datum: ______________________ 

 

Ponudnik:___________________ 

 

 

 

 

Žig in podpis: __________________ 

 

OPOMBA: Za tem obrazcem ponudnik predloži s svojimi cenami izpolnjen »POPIS DEL« v tiskani in 

elektronski obliki (npr: CD, USB) 
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3.3 PODATKI O PONUDNIKU  

Javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA.«, objavljeno  na 

portalu javnih naročil  

NAZIV PONUDNIKA: 
 
 

NASLOV PONUDNIKA: 
 
 

KONTAKTNA OSEBA: 
 
 

ELEKTRONSKI NASLOV KONTAKTNE OSEBE 
 
 

TELEFON: 
 
 

TELEFAX: 
 
 

DAVČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 
 
 

PRISTOJEN URAD FINANČNE UPRAVE RS: 
 
 

MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: 
 
 

ŠT. TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: 
 
 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE 
IN POGODBE: 
 

 
 

V primeru skupne ponudbe ta obrazec izpolni vsak partner v ponudbi. 

 

Obvezna priloga k temu obrazcu:  

- ESPD obrazec za ponudnika 

 

 

 

Kraj in datum: _____________________ 

 

Ponudnik:______________________ 

 Žig in podpis:___________________ 
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3.3.1 KONZORCIJ (izpolniti le v primeru skupne ponudbe) 

 

Javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA.«, objavljeno  na 

portalu javnih naročil  

 

PARTNERJI V SKUPNI IZVEDBI NAROČILA 

 

Partner v skupni 

izvedbi naročila (firma 

in sedež) 

Vrsta del, ki jih bodo 

izvajali* 

Vrednost del, ki jih 

bodo izvajali (v EUR 

brez DDV) 

Zakoniti zastopnik ali 

oseba, pooblaščena za 

zastopanje 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

* vrsta del mora biti identična vsebini pogodbe o skupni izvedbi naročila;  

 

Obvezna priloga k temu obrazcu:  

- sklenjena konzorcijska pogodba (pogodba o skupni izvedbi javnega naročila) 

- ESPD obrazec za vsakega partnerja v skupni ponudbi 

 

 

 

 

Izvajalec v skupni izvedbi naročila: 

 

Kraj in datum: _____________________ 

 

Žig in podpis:______________________ 

 

Izvajalec v skupni izvedbi naročila: 

 

Kraj in datum: _____________________ 

 

Žig in podpis:______________________ 

 

Izvajalec v skupni izvedbi naročila: 

 

Kraj in datum: _____________________ 

 

Žig in podpis:______________________ 
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3.3.2 SOGLASJE GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE 

 

V zvezi z javnim naročilom »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA« 

objavljeno  na portalu javnih naročil  

izjavljamo, da naročniku Dom starejših občanov Metlika, dajemo soglasje za pridobitev podatkov iz 

ustreznih kazenskih evidenc, da kot ponudnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih 

dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. Člena ZJN-3. Obenem izjavljamo, da: 

• gospodarskemu subjektu ni bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo 

ponudb/prijav s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge 

države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za 

delo, 

• lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki 

jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

• bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročili ustrezna 

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

državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

POOBLASTILO 

Pooblaščamo naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16, 8330 Metlika, da za 

potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva za pravosodje 

pridobi potrdilo iz kazenske evidence in evidence o prekrških. 

Firma:  

Poslovni naslov:  

Sedež:  

Občina sedeža:  

Davčna številka:  

Matična številka:  

Namen izdaje potrdila: Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku oddaje 

javnega naročila. 

Kraj in datum: Ponudnik: 

 

 Žig in podpis: 

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca/tretjega katerega zmogljivosti se bo uporabilo) 

izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži 

ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za 

pravosodje. 
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3.3.3  IZJAVA ČLANOV ORGANOV IN ZASTOPNIKOV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA IN POOBLASTILO 

ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ KAZENSKE EVIDENCE  

Javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA«, objavljeno  na 

portalu javnih naročil  

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da nisem bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi 

kaznivih dejanj, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3. Obenem izjavljam, da: 

• lahko naročnik sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih evidenc, ki 

jih vodijo državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, 

• bom, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku naročniku izročil/a ustrezna 

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

državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil. 

POOBLASTILO 

Spodaj podpisani pooblaščam naročnika DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16, 8330 

Metlika, da za potrebe preverjanja izpolnjevanja pogojev v postopku javnega naročila od Ministrstva 

za pravosodje pridobi potrdilo iz kazenske evidence. Moji osebni podatki so naslednji: 

Ime in priimek:   

Funkcija v gospodarskem subjektu:   

EMŠO:   

Datum rojstva:  

Kraj in občina rojstva:   

Naslov stalnega prebivališča:   

Naslov začasnega prebivališča:   

Državljanstvo:   

Namen izdaje potrdila: 
Preverjanje izpolnjevanja pogojev iz 75. člena ZJN-3 v postopku 
oddaje javnega naročila. 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

 Žig in podpis:  

NAVODILO: Obrazec se (za vsakega ponudnika/partnerja/podizvajalca/tretjega katerega zmogljivosti se bo uporabilo) 

izda v 2 originalnih izvodih, od katerih se enega vpne v z vrvico zvezano ponudbo/prijavo, drugega pa zgolj priloži 

ponudbi/prijavi in se ne vpenja vanjo. Slednjega lahko naročnik uporabi za preverjanje v uradnih evidencah Ministrstva za 

pravosodje. Izjava članov UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA gospodarskega subjekta in 

pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence mora osebno podpisati oseba, na katero se izjava nanaša. Teh 

izjav ni mogoče podpisati prek pooblaščencev.  
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3.3.4 IZJAVA O LASTNIŠKIH DELEŽIH  

Javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA«, objavljeno  na 

portalu javnih naročil  

Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti 

zastopnik gospodarskega subjekta: 

- izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v 

lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov): 

Ime in priimek 

ali 

Firma in sedež pravne osebe 

Naslov prebivališča 

ali 

Davčna in matična številka 

Delež lastništva 

ali 

Delež lastništva gospodarskega 

subjekta 

      

      

      

      

- izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske 

družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom 

Firma in sedež Davčna in matična številka 
Delež lastništva gospodarskega 

subjekta 

      

     

      

oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo 

gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane 

družbe z gospodarskim subjektom. 

Kraj in datum: Ime in priimek: _____________________ 

 Žig in podpis 

OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži 

nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki. 
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 3.4. UDELEŽBA PODIZVAJALCEV 

 
V  zvezi  z  javnim  naročilom  »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA«,  
objavljenega  na   Portalu javnih naročil izjavljamo (obkrožiti in po potrebi izpolniti): 
 

a) da ne nastopamo s podizvajalcem 

b) da nastopamo s podizvajalci, in sicer v nadaljevanju navajamo podatke o njih: 

Firma podizvajalca:  

Poslovni naslov:  

Matična št.:  

Davčna št.:  

TRR:  

e-naslov:  

Telefonska št.:  

Vrsta del:  

 

 

 

Vrednost del (brez DDV)  

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

 

OBVEZNA PRILOGA K TEMU OBRAZCU:  

- Pogodba ponudnika s podizvajalcem,  

- priložen izpolnjen ESPD obrazec za vsakega podizvajalca (79. člen ZJN-3). 

Izjavljamo, da: 

- bomo ob morebitni zamenjavi podizvajalca ali uvedbi novega podizvajalca, ki ni priglašen v 

prijavni/ponudbeni dokumentaciji, predhodno pridobili pisno soglasje naročnika. Seznanjeni 

smo z dejstvom, da ima naročnik, če ne bomo priglasili vseh podizvajalcev, iz tega razloga 

pravico krivdno odpovedati sklenjeno pogodbo, če naknadno ugotovi, da nastopamo s 

podizvajalci ali s podizvajalci, ki jih nismo priglasili; 

- se zavedamo, da bo naročnik v primeru, če bodo dela opravljali tudi podizvajalci, ki niso 

navedeni v zgornji preglednici in k njihovi (naknadni) vključitvi naročnik ne bo prehodno izdal 

pisnega soglasja, zoper nas kot ponudnika sprožil prekrškovni postopek skladno z določbo 2. 

točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3; 

- se zavedamo, da bo naša ponudba v primeru, če podizvajalec, ki je naveden v tej preglednici, 
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ne bo izpolnjeval pogoja iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena in tudi iz šestega 

odstavka 75. člena ZJN-3, izločena iz izbirnega postopka, 

-  bomo imeli ob sklenitvi pogodbe z naročnikom in v času njenega izvajanja sklenjene pogodbe s 

podizvajalci, 

- s pogodbo o izvedbi javnega naročila pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa 

oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, kateri so podali zahtevo za neposredna 

plačila, 

-  smo pridobili pisno soglasje vseh podizvajalcev kateri so podali zahtevo za neposredna plačila, 

na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do 

glavnega izvajalca,  

- da bomo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložili račune oziroma situacije svojih 

podizvajalcev, ki so podali zahtevo za neposredna plačila, ki jih bomo predhodno potrdili. 

 

Kraj in datum: _____________________ Ponudnik:______________________ 

  

Žig in podpis:___________________ 

 

Če ponudnik nastopa z več podizvajalci, se ta obrazec ustrezno razmnoži. 
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3.4.1 IZJAVA PODIZVAJALCA  

 

Podizvajalec ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

V  zvezi  z  javnim  naročilom  »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA«,  

objavljenega  na   Portalu javnih naročil, pod kazensko in materialno odgovornostjo                        

i z j a v l j a m o,  

 

1. da izpolnjujemo vse pogoje za sodelovanje, ki jih je za podizvajalce določil naročnik; 

2. da bomo v primeru, če bo ponudba ponudnika, kjer nastopamo kot podizvajalec izbrana kot 

najugodnejša, predložili kopijo pogodbe, ki jo imamo s ponudnikom 

3. da bomo obvestili glavnega izvajalca in nadzornika o vseh morebitnih naših podizvajalcih, ki bodo 

dejansko opravljali dela na gradbišču; 

4. da bomo poravnali svoje obveznosti do morebitnih svojih podizvajalcev, saj smo seznanjeni s 

tem, da bo v nasprotnem primeru naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno 

izvedbo del. 

Naročnika hkrati pooblaščamo, da navedbe pod točko 1 preveri na FURS, Ministrstvu za pravosodje 

in pri preostalih subjektih, ki vodijo uradne evidence. 

SOGLASJE PODIZVAJALCA (IZBERI IN OBKROŽI ENO OD MOŽNOSTI): 

-  soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno na 

naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo 

predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam oz. računom, ki jih bo naročniku izstavil 

izvajalec. 

-  soglašam, da neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno in bomo najpozneje v 60 dneh od 

plačila končnega računa oziroma situacije poslali svojo pisno izjavo kot podizvajalec, ali smo 

prejeli plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s 

predmetom javnega naročila. 

Kraj in datum: ______________________ Podizvajalec:__________________ 

 

 

 

Žig in podpis: __________________ 
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3.5. UPORABA ZMOGLJIVOST DRUGIH SUBJEKTOV  
       

 
 

Prilogo izpolni samo ponudnik, ki bo uporabil zmogljivost drugih subjektov. 
 

 
Podatki o gospodarskem subjektu, katerega zmogljivost uporablja ponudnik 
 

NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA  
NASLOV  
ZAKONITI ZASTOPNIK   
KONTAKTNA OSEBA  
TELEFON  
FAKS  
ELEKTRONSKI NASLOV  
MATIČNA ŠTEVILKA   
DAVČNA ŠTEVILKA  
PRISTOJNI URAD  FURS-a:  
TRANSAKCIJSKI RAČUN  
TRANSAKCIJSKI RAČUN ODPRT PRI  
VSAK DEL JAVNEGA NAROČILA, ZA 
KATERE NAMERAVA PONUDNIK 
UPORABITI ZMOGLJIVOST 
GOSPODARSKEGA SUBJEKTA 

 

 
 

Datum:   

  (podpis in žig ponudnika) 
 
 
Za vsakega od zadevnih gospodarskih subjektov, katerih zmogljivosti ponudnik uporablja v skladu z 81. členom 
ZJN-3, mora ponudnik predložiti ločen obrazec za ESPD. Obrazec se po potrebi kopira. 
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3.6. REFERENCA PONUDNIKA ZA PRIMERLJIVA DELA (to so: rekonstrukcije ali adaptacije, ki se lahko 

nanašajo na objekte za klasifikacijo 11302 ali za klasifikacijo 126 ali za klasifikacijo 112) V ZADNJIH 

PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE za javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV METLIKA«                              

 

1. Predmet naročila (objekt, 

klasifikacija in vrsta del): 

 

Vrednost del (brez DDV): 

 

Datum primopredajnega zapisnika: 

 

Naročnik – investitor del: 

 

Telefonska št. kontaktne osebe: 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe: 

  

 

2. Predmet naročila (objekt, 

klasifikacija in vrsta del): 

 

Vrednost del (brez DDV): 

 

Datum primopredajnega zapisnika: 

 

Naročnik – investitor del: 

 

Telefonska št. kontaktne osebe: 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe: 

 

 

Ponudniki naj v ponudbi predložijo ustrezno izpolnjen in podpisan obrazec. V primeru več referenc se obrazec 

ustrezno razmnoži. 

Najugodnejši ponudnik bo moral na podlagi poziva naročnika, ki ga bo prejel na elektronski  naslov, ki ga bo 

navedel v ponudbi, v roku 3 delovnih dni, naročniku dostaviti originalne potrjene referenčne obrazce. Ponudniki 

lahko originalna potrjena referenčna potrdila predložijo že ob oddaji same ponudbe. V kolikor najugodnejši 

ponudnik originalnih potrjenih referenčnih potrdil ne bo dal ob sami ponudbi in jih tudi ne bo dostavil v roku 3 

delovnih dni od naročnikovega poziva, bo njegova ponudba izločena iz nadaljnjega izbirnega postopka. 

Naročnik si pridržuje pravico, da ob tem zahteva tudi dodatna dokazila (npr. pogodbo z investitorjem, obračun, 

potrdilo o izplačilu,...) o izvedbi navedenega referenčnega dela. 

 

Kraj in datum: ______________________ Ponudnik:__________________ 

 Žig in podpis: _________________ 
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3.6.1 REFERENČNO POTRDILO 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(navesti pravno oz. fizično osebo, ki izdaja to referenčno potrdilo) 
Potrjujemo, da je v obdobju od ................................. do ............................... za nas izvajalec 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(navesti naziv pravne oz. fizične osebe, ki je za izdajatelja tega potrdila, izvajala dela rekonstrukcije ali 

adaptacije) 

po pogodbi št. :  ....................................................................... z dne ................................................  

izvedel oz. opravil rekonstrukcijo oz. adaptacijo objekta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

(navesti naslov, kjer se ta objekt nahaja ali številko gradbenega dovoljenja) 

ki, sodi v klasifikacijo: ................................................. …………………..(navesti oznako). 

Vrednost del je znašala…………………………………………………………………….….€ brez DDV. 

Dela je / ni (ustrezno obkrožiti) opravljal kot glavni izvajalec. 

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne…………………………………………………………………………………………. 

Potrjujemo, da so bila dela opravljena ODLIČNO, kar pomeni: 

-  v dogovorjenih rokih in 

-  v dogovorjeni kvaliteti in 

-  po dogovorjeni ceni. 

Za dodatna pojasnila lahko kontaktirate (ime, priimek, delovno mesto, telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kraj in datum: ______________________ Investitor/naročnik:__________________ 

 

 

 

Žig in podpis zakonitega zastopnika: 

____________________________ 

Opomba: v primeru večjega števila referenčnih objektov se obrazec fotokopira 
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3.7 ODGOVORNI VODJA DEL 

REFERENCE ODGVORNEGA VODJE DEL ZA PRIMERLJIVA DELA (to so: rekonstrukcije ali adaptacije, ki 
se lahko nanašajo na objekte za klasifikacijo 11302 ali za klasifikacijo 126 ali za klasifikacijo 112) V 
ZADNJIH PETIH LETIH PRED ODDAJO PONUDBE 
 
ODGOVORNI VODJA DEL: ………………………………………………………………………..… (ime in priimek, izobrazba) 
Zaposlen (naziv delodajalca)…..…………………………………………………………………….od ………………………..dalje 
Delovno mesto ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Skupna delovna doba………………………………………………………………………………………………………………………. 
Delovna doba na sedanjem delovnem mestu…………………………………………………………………………………… 
 
OBVEZNA PRILOGA K TEMU OBRAZCU: 

- kopija strokovnega izpita za odgovornega vodjo del (ne velja za tuje subjekte), 

- kopija veljavnega potrdila o vpisu v poklicno zbornico (ne velja za tuje subjekte), 

- kopija M1/M2 obrazca, če je odgovorni vodja del zaposlen pri ponudniku, 

- Pogodba o poslovnem sodelovanju, če odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku. 

 
Ponudnike, katerih ponudbe bodo vključevale odgovornega vodjo del, ki ni njihov zaposlen, izrecno opozarjamo, 
da morajo to osebo ali njenega dejanskega delodajalca prijaviti kot podizvajalca, sicer bo njihova ponudba 
izločena iz izbirnega postopka. 
 
Ponudnik jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kader izpolnjuje zakonske pogoje za 
opravljanje razpisanih storitev skladno z ZGO-1. 
 
Velja za tuje gospodarske subjekte: 
Izjavljamo, da bomo za predlagani kader pred začetkom izvedbe del poskrbeli za vpis kadra v IZS. V kolikor 
predlagani kader ne bo vpisan v IZS v času pričetka izvajanja del, prevzemamo vso odgovornost za 
nepravočasen vpis kadra pri IZS in bomo naročniku povrnili vse stroške, ki bi mu zaradi tega nastali, za kar lahko 
naročnik unovči tudi predloženo finančno zavarovanje.  

 
REFERENCE ODGOVORNEGA VODJA DEL 
1. Naziv referenčnega objekta………………………………………………………………………………………………………. 

Klasifikacija referenčnega objekta…………………………………………………………………………………………………. 

Vrednost brez DDV………………………………………………………………………………………………………………………… 

Čas trajanja del …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vrsta opravljenih del na referenčnem objektu………………………………………………………………………………. 

Kontakt investitorja referenčnega objekta:  tel:................................................................................ 

 e-mail………………………………………………………………………. 

 

2. Naziv referenčnega objekta………………………………………………………………………………………………………. 

Klasifikacija referenčnega objekta…………………………………………………………………………………………………. 

Vrednost brez DDV……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Čas trajanja del …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Vrsta opravljenih del na referenčnem objektu………………………………………………………………………………. 

Kontakt investitorja referenčnega objekta:  tel:................................................................................ 

 e-mail………………………………………………………………………. 

 

Kraj in datum:  Žig: Podpis ponudnika: 
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PRILOGA 3.7.1 POTRDITEV REFERENC S STRANI POSAMEZNIH NAROČNIKOV 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
(navesti pravno oz. fizično osebo, ki izdaja to referenčno potrdilo) 
 
Potrjujemo, da je v obdobju od ................................. do ............................... za nas izvajalec  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(navesti naziv odgovornega vodje del) 

po pogodbi št. :  ....................................................................... z dne ................................................  

kot odgovorni vodja de izvedel oz. opravil rekonstrukcijo oz. adaptacijo objekta 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

(navesti naslov, kjer se ta objekt nahaja ali številko gradbenega dovoljenja) 

ki, sodi v klasifikacijo: ................................................. …………………..(navesti oznako). 

Vrednost del je znašala…………………………………………………………………….….€ brez DDV. 

Primopredajni zapisnik je bil podpisan dne…………………………………………………………………………………………. 

Potrjujemo, da so bila dela opravljena ODLIČNO, kar pomeni: 

-  v dogovorjenih rokih in 

-  v dogovorjeni kvaliteti in 

-  po dogovorjeni ceni. 

Za dodatna pojasnila lahko kontaktirate (ime, priimek, delovno mesto, telefon, e-mail): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kraj in datum: ______________________ Investitor/naročnik:__________________ 

 

 

 

Žig in podpis zakonitega zastopnika: 

____________________________ 

 

Opomba: v primeru večjega števila referenčnih objektov se obrazec fotokopira 
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3.8 TERMINSKI PLAN 

Javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA«, objavljeno  na 

portalu javnih naročil 

Ponudnik (firma in sedež): 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Plan del 

AKTIVNOST začetek in konec aktivnosti 

 datum od – do: 

 

 datum od – do: 

 

 datum od – do: 

 

 datum od – do: 

 

 datum od – do: 

 

 datum od – do: 

 

 

Kraj in datum: ______________________  

 

 

 

Žig in podpis odgovorne osebe: 

__________________ 

 

Opomba: Terminski plan ponudnik sestavi sam. Terminski plan mora biti izdelan in podpisan! Pri rokih izvedbe 

je potrebno upoštevati omejitve rokov iz razpisne dokumentacije. 
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3.9 IZJAVA PONUDNIKA O ZAGOTOVITVI FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO DEL 

 

Ponudnik: ___________________________________________________________________ 

 

pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo v primeru, če bo naša ponudba 

izbrana kot najugodnejša na javnem razpisu za »ENERGETSKO SANACIJO DOMA STAREJŠIH 

OBČANOV METLIKA«, pri katerem se upoštevajo okoljski vidiki, v predpisanem roku nakazali 

brezobrestni denarni depozit za dobro in pravočasno izvedbo del  

Zneska …………….. € (10% vrednosti pogodbenih del z vključenim DDV) kot zavarovanje za dobro in 

pravočasno izvedbo del nam naročnik ne bo vrnil v naslednjih primerih: 

- če ponudnik ne bo kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti, 

-  če ponudnik ne dostavi finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

skladno s pogodbenimi določili, 

- če se izkaže, da je ponudnik ali nominirani podizvajalec na gradbišču uporabljal podizvajalce: 

-  ki jim opravljenih storitev ni poravnal ali  

- ki niso bili priglašeni naročniku v skladu z določbami te razpisne dokumentacije ali 

-  za katere naročnik predhodno ni podal soglasja,  

- če ponudnik ne bo predložil potrdil o poplačilu vseh podizvajalcev, vključno z njihovimi 

izjavami. 

- v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo. 

 

Izjavljamo tudi, da smo dne  ...................................................  na transakcijski račun naročnika nakazali 

19.000,00 EUR kot garancijo za resnost ponudbe in da smo seznanjeni z določbo razpisne 

dokumentacije, da se nam bo ta znesek vrnil: 

- ob predložitvi dokazila o nakazilu brezobrestnega denarnega depozita za zavarovanje za dobro 

in pravočasno izvedbo del, v kolikor bo naša ponudba izbrana kot najugodnejša. 

 

Zneska 19.000,00 EUR kot garancije za resnost ponudbe nam naročnik ne bo vrnil v naslednjih 

primerih: 

- če umaknemo ponudbo ali na nedopusten način spremenimo ponudbo v času njene 

veljavnosti; 

- če podpis pogodbe: 

■  odklonimo, 

■  pogojujemo, 

■  ne izvršimo v roku najkasneje 8 delovnih dni od poziva naročnika; 

-               če ne dostavimo finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del skladno s 

pogodbenimi določili, 

- v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo 

 

 

Datum:   Žig:   Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: 

 

 

PRILOGA: 

- izpis iz TRR, ki dokazuje vplačilo denarnega depozita za resnost ponudbe na TRR naročnika 
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3.10 IZJAVA PONUDNIKA O PREDLOŽITVI GARANCIJE BANKE OZIROMA ZAVAROVALNICE ZA 

ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

Javno naročilo »ENERGETSKA SANACIJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV METLIKA«, objavljeno  na 

portalu javnih naročil pod št.                                                                   dne                                              

PONUDNIK: __________________________________________________________________  

brezpogojno in nepreklicno izjavljamo, da bomo, v kolikor bomo podpisali z naročnikom pogodbo,  

kot jamstvo za brezhibno opravljeno delo v 10 dneh po primopredaji predložili naročniku eno (1) 

nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo (bančno garancijo ali kavcijsko 

zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer se bo garancija 

nanašala na vsa izvedena dela, vključno z dobavljeno opremo, gradbeno-obrtniškimi deli, vključno z 

instalacijami. Vrednost garancije bo znašala  5 % pogodbene vrednost z DDV in bo veljala 30 dni več 

kot traja garancijski rok, to je 5 let in 30 dni od dneva podpisa končnega zapisnika.  

Finančno zavarovanje bo izdano skladno z vzorcem garancije iz razpisne dokumentacije, ki je priloga 

te izjave ter izročena naročniku v skladu z določili pogodbe.  

 

Datum:   Žig:   Podpis zakonitega zastopnika ponudnika: 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA: 

ponudnik parafira vzorec garancije  na obrazcu 3.10.1  s čimer potrjuje, da se strinja z zahtevami iz garancije ter 

ga priloži tej izjavi.
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3.10.1 Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

 

Naziv banke/zavarovalnica  

Kraj in datum  

Upravičenec  

Garancija št................  

V skladu s pogodbo ................................................. (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), 

sklenjene med upravičencem (naziv naročnika javnega naročila) ………………….... in 

................................................ (naziv prodajalca oziroma izvajalca) 

za............................................................ (predmet pogodbe) v vrednosti ..............................EUR, je 

izvajalec dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene napake in 

pomanjkljivosti, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.  

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega 

prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor prodajalca (izvajalca) plačali znesek 5 % 

pogodbene vrednosti (z DDV), če izvajalec v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje 

obveznosti, ki izhaja iz naslova garancijske obveznosti. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki/zavarovalnici in mora vsebovati:  

1. zahtevek za unovčenje garancije v skladu z zgornjim odstavkom in  

2. original Garancije št. ........./..........  

Ta garancija se znižuje za vsak, po tej garanciji unovčeni znesek.  

 

Ta garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega (jamčevalnega) roka določenega v zgoraj 

navedeni pogodbi.  

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali 

je garancija vrnjena.  

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša garancijski 

rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije 

oziroma izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.  

Ta garancija ni prenosljiva.  

Morebitne spore med upravičencem in banko/zavarovalnico rešuje stvarno pristojno sodišče v 
Ljubljani.  

Banka/Zavarovalnica  

Žig in podpis: 
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3.11     VZOREC POGODBE 

 

(Ponudnik predloži parafiran in žigosan vzorec pogodbe.) 

 

 

DOM STAREJŠIH OBČANOV METLIKA, Mestni trg 16, 8330 Metlika 

matična številka: 5050464000, 

ID št. za DDV SI32589948, 

ki ga zastopa v. d. direktorice zavoda Jerneja Šterk, spec., dipl. m. s.  

(v nadaljevanju: naročnik) 

in 

……………………………………………………………………………………………………….. 

matična številka: ………………………………., 

ID št. za DDV ……………………….., 

ki ga zastopa …………………………………………………………………………………… 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

skleneta 

 GRADBENA POGODBA  

 

1. člen 

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata: 

•  da je naročnik izvedel javno naročilo za izbiro izvajalca »Energetska sanacija Doma starejših 

občanov Metlika« po odprtem postopku oddaje javnega naročila, objava obvestila o javnem naročilu 

na Portalu javnih naročil št. JN……./2018 z dne ……..2018, 

•  je bil izvajalec z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. 4/2018 z dne …….2018 izbran kot 

najugodnejši ponudnik za …….. 

Sestavni del te pogodbe je tudi: 

•  razpisna dokumentacija za »Energetska sanacija Doma starejših občanov Metlika« z dne 

……...2018 in vsemi prilogami, ki so njeni sestavni deli in 

•  ponudba izvajalca z dne ……….2018. 

V primeru, da na strani izvajalca nastopa konzorcij, njegove spremembe tekom izvajanja pogodbe o 

javnem naročilu niso dopustne. V kolikor je zoper katerega od članov skupnega nastopa/konzorcija 

uveden insolvenčni postopek oziroma postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, ima 

naročnik pravico, da to pogodbo enostransko odpove oz. da v primeru izpolnjevanja pogojev 
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javnega naročila izvedbo vseh del predmetnega javnega naročila, preko sklenitve ustreznih 

dokumentov, nadaljuje s preostalim članom (-i) skupnega nastopa/konzorcija. 

2. člen 

Predmet pogodbe je »Energetska sanacija Doma starejših občanov Metlika«. Predmetna pogodba o 

izvedbi javnega naročila se sklepa pod odložnim pogojem. Odložni pogoj je izpolnjen in pogodba 

začne učinkovati, ko naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju. Če se odložni pogoj ne izpolni v roku 

enega leta od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana.  

 

S podpisom te pogodbe izvajalec izjavlja, da mu je poznano dejansko stanje stavbe, ki je predmet 

energetske sanacije.  

3. člen 

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame dela, ki obsegajo: 

- energetska sanacija Doma starejših občanov Metlika. 

 

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka si naročnik pridružuje pravico, da bo na podlagi določb 95. 

člena ZJN-3 pri izvajalcu naročil tudi dela, blago in storitve, ki niso vključena v projektno 

dokumentacijo oz. popise del, ker jih zaradi objektivnih razlogov ni bilo mogoče vnaprej predvideti v 

okviru objavljenega javnega naročila, so pa nujno potrebna za dokončanje predmetnega javnega 

naročila. 

Izvajalec se zaveže dela zaključiti najkasneje do 31.07.2018.  

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel najkasneje 7 dni po podpisu pogodbe in da bo 

pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje do 31.07.2018.  

Izvajalec je dolžan v roku 7 koledarskih dni od uvedbe v posel izdelati natančen terminski plan 

dinamike napredovanja del, ki ga mora naročnik potrditi ali nanj podati pripombe v roku naslednjih 3 

delovnih dni. 

Za dokončanje del se šteje tisti dan, ko se podpiše končni zapisnik, s katerim se potrdi kvalitetni 

prevzem po odpravi vseh pomanjkljivosti ugotovljenih pri primopredaji. 

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov v potrjenem terminskem 

planu, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 5 promilov od 

vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10 % celotne pogodbene vrednosti 

brez DDV. 

Pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV, je dolžan izvajalec plačati naročniku 

tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.  

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

Ker je pravočasen rok za dokončanje teh del bistvenega pomena za naročnika, si naročnik pridržuje 

pravico, da bo v primeru, če bo izvajalec po svoji krivdi z deli zamujal za več kot 20 dni, poleg 
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pogodbene kazni unovčil celoten inštrument finančnega zavarovanja (brezobrestni depozit) za dobro 

izvedbo del. 

Pogodbeno kazen je dolžan izvajalec plačati v roku 30 dni od dneva prejema poziva naročnika za 

plačilo pogodbene kazni. 

Za poplačilo pogodbene kazni ali nastale škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do 

zneska pogodbene kazni oz. polne odškodnine v roku 30 dni od dneva prejema naročnikovega 

zahtevka za plačilo.  

Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost 

pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. 

Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, 

neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 

4. člen 

Pogodbena vrednost znaša: 

{___________________________________} EUR brez DDV 

{___________________________________} davek na dodano vrednost (DDV) v EUR 

{___________________________________} pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR 

Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in 

po fiksnih cenah za enoto, kar pomeni, da se dela obračunajo na podlagi podpisanih stvarno izvršenih 

količin v gradbeni knjigi izvajalca s strani nadzornika ter potrjenih enotnih nespremenljivih cen/enoto 

izdelka iz popisa del izvajalca. Cene na enoto so nespremenljive oziroma fiksne do konca izvedbe vseh 

del. 

Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano 

vrednost. 

Pogodbene cene/EM vsebujejo vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, 

carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima 

pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov. 

Pogodbena cena zajema tudi dela, ki v posameznih postavkah popisa del niso zajeta, vendar so po 

svoji naravi nujna za normalni potek del in dela, ki izhajajo iz določb, ki jih mora kot izvajalec izvesti 

na podlagi veljavnih predpisov. 

Naročnik je davčni zavezanec in je v skladu s 76. a členom ZDDV-1 plačnik DDV. 

5. člen 

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, z naslednjimi podizvajalci: 

- ………………………………………………………………………………………………………., 
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- ………………………………………………………………………………………………………., 

- ………………………………………………………………………………………………………. 

Izvajalec sme naknadno vključiti nove podizvajalce le v primeru, da o tem predhodno obvesti 

naročnika ter mu ob tem dokaže, da ti novi podizvajalci izpolnjujejo vse pogoje iz 94. člena ZJN-3. 

6. člen  

Izvajalec jamči: 

- da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, 

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma vso dokumentacijo, 

- da je z razpisnimi in plačilnimi pogoji seznanil tudi vse podizvajalce, 

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izpolnitev obveznosti, 

- da bo obveznosti izvedel strokovno in v skladu z dokumentacijo, 

- da bo prevzel odgovornost za škodo pri izvajanju te pogodbe, ki bi jo povzročil sam ali 

katerikoli od njegovih delavcev. 

 

7. člen 

Izvajalec izstavlja mesečne situacije ter končno situacijo po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti. 

Izbrani ponudnik bo izstavljal mesečne situacije, to pomeni vsak tekoči mesec za pretekli mesec. 

Glavni izvajalec mora predlog obračuna del, knjigo obračunskih izmer in osnutek situacije do 5. v 

mesecu za pretekli mesec predložiti v pregled in potrditev nadzorniku. Ko nadzornik podpiše in potrdi 

predlog obračuna del s tem potrdi, da so izvedena dela skladna z zaračunanimi. Ko nadzornik podpiše 

in potrdi predlog obračuna del mora glavni izvajalec najkasneje do 25. v mesecu naročniku izstaviti 

mesečno situacijo kot e - račun, ki je podpisana s strani nadzornika. Izvajalec mora situaciji obvezno 

priložiti račune oziroma situacije podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil. Rok za plačilo računa je 30 

dni po uradnem prejemu pravilno izstavljenih situacij oziroma računov s strani naročnika, razen če se 

z izvajalcem oziroma podizvajalcem predhodno dogovorita za popust za predčasno plačilo. Če je 

zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan v Republiki Sloveniji, se rok plačila 

prestavi na prvi naslednji delovni dan. Šteje se, da je plačilo izvedeno tisti dan, ko je izdan nalog za 

izplačilo na banko, pri kateri ima naročnik odprt transakcijski račun. Popust znaša: za plačilo 10. dan: 

2 %, za plačilo 20. dan: 1%. Za znesek popusta se zmanjša pogodbeno dogovorjena vrednost iz 4. 

člena te pogodbe. 

 

Mesečne situacije se izdaja glede na dejansko opravljena dela. 

Končno situacijo izvajalec predloži nadzorniku šele po podpisu končnega zapisnika. Za potrjevanje in 

plačilo končne situacije se smiselno upoštevajo postopki, ki veljajo za potrjevanje in plačevanje 

mesečnih situacij. 

V vseh situacijah morajo biti cene izkazane po cenah iz prvotne ponudbe z dne ................................  

 

Za posamezno delo oziroma storitev, ki je predmet te pogodbe, veljajo cene, kot so podane v 

ponudbenem predračunu izvajalca, ki ga je podal skupaj s svojo ponudbo. Cene vsebujejo vse 

elemente, iz katerih so sestavljene, tako da naročnika ne bremenijo nobeni dodatni stroški. Cene so 

fiksne in se ne spreminjajo ves čas trajanja te pogodbe. Naročnik ne bo priznal nobenih sprememb 
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ponudbene cene. 

8. člen 

Izvajalec bo pričel z deli v roku 7 dni po podpisu pogodbe in jih dokončal do 31.07.2018. Za 

dokončanje se šteje podpis končnega zapisnika o prevzemu.  

 

Ob zaključku del se bo izdelal primopredajni zapisnik, v okviru katerega se navede vse morebitne 

ugotovljene napake ali pomanjkljivosti ter določi rok za odpravo. Če v okviru primopredajnega 

zapisnika ni ugotovljenih nobenih napak ali pomanjkljivosti, se šteje, da je primopredajni zapisnik 

hkrati tudi končni zapisnik. 

 

Če je v primopredajnem zapisniku ugotovljeno, da mora izvajalec na svoj strošek dodelati, popraviti 

ali znova izvesti posamezna dela, se je izvajalec tega dolžan takoj lotiti. Če izvajalec ne izvede teh del 

v primernem roku, lahko naročnik angažira koga drugega, da jih izvede na izvajalčev račun in za to 

unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo del. 

Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in 

vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa. 

Izvajalec bo za potrebe naročnika v roku 10 dni po podpisu te pogodbe pripravil detajlni terminski 

plan in ga v potrditev poslal naročniku. 

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi del po tej pogodbi in za kakovost izvedenih del 5 

let razen za opremo in naprave, za katere velja garancijski rok proizvajalca, ki pa ne more biti krajši od 

24 mesecev. 

Garancijski roki začnejo teči z dnem podpisa končnega zapisnika in ko so odpravljene vse napake in 

manjkajoča dela. 

Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem 

prevzema. 

Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, 

da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec 

odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. 

V garancijskem roku je izvajalec dolžan na svoje stroške odstraniti vse napake, ki bi nastale na že 

zgrajenem delu, ki je bil predmet sanacije. Izvajalec je dolžan popraviti oz. povrniti tudi vso škodo, ki 

bi nastala zaradi skritih napak. 

Izvajalec mora v garancijski dobi na prvi poziv naročnika odpraviti: 

▪ napake, ki onemogočajo uporabo in/ali lahko vplivajo na povečanje škode - takoj; 

▪ napake, ki niso nujne in ne morejo povzročiti nadaljnje škode, pa v tehnično najkrajšem 

možnem času (vendar ne daljšem od 30 dni) v sporazumu z naročnikom in na način, da čim 

manj moti obratovanja objekta. 

Za zamenjane dele opreme v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Če se 

izvajalec v garancijskem roku ne odzove pozivu naročnika k popravilu napak ali odkloni, da v zgoraj 
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navedenih rokih odstrani napake, lahko naročnik odda dela drugemu izvajalcu na račun 

pogodbenega izvajalca in v ta namen unovči garancijo za garancijska popravila. 

Breme izvajalca so tudi vsi posredni stroški, ki nastanejo pri reklamacijskem popravilu, predvsem 

vrnitev okolice v prejšnje stanje.  

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko 

uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, zahteva od izvajalca odpravo napake in 

mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih 

napak utrpel. 

9. člen 

Pri izvajanju javnega naročila bodo podizvajalci izvedli naslednja dela: 

 

PODIZVAJALEC: 

naziv: 

naslov:  

matična 

št. 

  davčna št.  

 

TRR 

 

VRSTA DEL (predmet, količina):  

 

 

 

 

 

 

 

vrednost del: 

 

 

 

 

 

kraj izvedbe:  

rok izvedbe:  

opomba: tabela se izpolni za vsakega podizvajalca, v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalci se 

tabela prečrta. 

Pogodbeni stranki ugotavljata, da so neposredna plačila s strani naročnika  zahtevali naslednji 

podizvajalci izvajalca: ………………………………………………………..…… Za navedene podizvajalce so 

neposredna plačila obvezna. S podpisom te pogodbe izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi 

potrjenega računa, ki ga izda podizvajalec, ki sodeluje pri izvajanju javnega naročila, in katero potrdi 

izvajalec, naročnik opravlja plačila neposredno podizvajalcem za dela, ki jih podizvajalci opravijo pri 

izvajanju javnega naročila. 
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Podizvajalec/-ci se s takšnimi neposrednimi plačili strinja/-jo, kot je razvidno iz soglasja, ki je priloga 

te pogodbe. 

Izvajalec mora računu, ki ga izda naročniku, obvezno priložiti račune svojih podizvajalcev, ki jih je 

predhodno potrdil. 

Zamenjava posamičnega podizvajalca oziroma uvedba novega podizvajalca v izvajanje javnega 

naročila je mogoča samo, če naročnik poda predhodno pisno soglasje in če so izpolnjeni vsi pogoji iz 

ZJN-3 ter razpisne dokumentacije. Naročnik bo vselej zavrnil uvedbo novega podizvajalca, če ta ne bo 

izpolnjeval pogojev, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci. 

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora izvajalec najpozneje v 60 

dneh od plačila računa naročniku predložiti pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je 

podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s 

predmetom javnega naročila. 

10. člen 

Naročnik imenuje za inženirja (nadzorni organ) _______________________. 

ki ga na gradbišču zastopa:_________________________ 

Nadzorni organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del. 

Skrbnik pogodbe za naročnika je ………………………….. 

 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ……... 

Pooblaščeni predstavnik izvajalca lahko veljavno v imenu in za račun izvajalca prevzema 

obveznosti, ki izvirajo iz te pogodbe. 

Izvajalec za svojega odgovornega vodjo del po tej pogodbi imenuje _______________________. 

Izvajalec mora predložiti naročniku odločbo o imenovanju odgovornega vodje del v roku 8 dni od 

podpisa pogodbe. 

Izvajalec ne sme zamenjati odgovornega vodje del brez predhodnega soglasja naročnika, mora pa ga 

zamenjati v kolikor naročnik to zahteva zaradi nekvalitetnega izvajanja del. 

11. člen 

Naročnik se obvezuje pred pričetkom del – ob uvedbi v posel izvajalcu predati razpoložljivo tehnično 

in projektno dokumentacijo PGD in PZI, ter zemljišče na katerem se bodo izvajala dela. Za uvedbo v 

posel mora naročnik zagotoviti tudi prisotnost nadzornika in koordinatorja za zdravje in varnost pri 

delu, ki bo izdelal varnostni načrt.  

12. člen 



60 
 

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi se izvajalec obvezuje: 

• dela izvršiti in organizirati tako, da bo kvaliteta bivanja oskrbovancev v času obnove čim 

manj motena, 

• da bo zagotovljal naročniku uporabo objekta brez prekinitev dobave energentov 

potrebnih za nemoteno obratovanje objekta  (npr. električna energija, hladna in topla 

voda, ogrevanje….) 

• pred pričetkom del poskrbeti za označitev gradbišča ter varnostne ukrepe, kot to 

določajo področni predpisi ter varnostne ukrepe, 

• zagotoviti na lastne stroške zaščito gradbišča in objektov na način, da bodo obstoječi 

objekti zaščiteni pred vremenskimi in drugimi vplivi (prah, ropot, dež, sonce, itd.), 

• izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih 

pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega 

gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 

gradbenimi normativi ter Zakonom o graditvi objektov; 

• vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi 

specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča 

neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil 

pravila stroke; 

• tehnične liste in certifikate za materiale dostaviti nadzorniku v pregled in potrditev pred 

vgradnjo (brez potrditve ustreznosti materialov s strani nadzornika se vgradnja smatra 

kot nična!); 

• pred pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektov 

in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške 

povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …); 

• na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge 

poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi 

vozili ali deli; 

• od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, 

opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi; 

• na lastne stroške pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest 

in izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika; 

• v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki 

veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil investitorju vse potrebne dokaze o 

hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih 

odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov; 

• izvajati na lastne stroške odvoze vseh gradbenih odpadkov in ostalih materialov na 

organizirano deponijo ne glede na oddaljenost (izvajalec mora o tem voditi evidenco, ki jo 

predloži naročniku na njegovo zahtevo); 

• organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil, lahko to 

stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik 

poračunal pri plačilu končne situacije; 

• zagotavljati stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (gradbeni 

delovodja ali odgovorni vodja del); 
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• poleg obveznosti izb prejšnje alineje, zagotoviti tudi obvezno prisotnost odgovornega 

vodja del in gradbenega delovodja na vseh operativnih sestankih, na inšpekcijskih 

pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju 

uporabnega dovoljenja; 

• voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer; 

• 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; 

• upoštevati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo 

iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu 

(Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na 

začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 3/02, 57/03, 83/05); 

• da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe 

varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za 

posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost; 

• da bo vsa oprema, ki jo uporabljajo delavci izvajalca, morebitnih kooperantov in  

podizvajalcev brezhibna in periodično pregledana; 

• da bo v primeru varjenja, uporabe odprtega plamena ali orodja, ki proizvaja iskre v 

prostorih, ki so nevarni za požar in niso posebej prilagojeni za ta opravila, izvajal ta dela v 

skladu z Zakonom o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 9/11 in 83/12)  in vsaj dva dni pred izvajanjem zgoraj naštetih del, o takšnem 

delu obvestil odgovorno osebo naročnika; 

• prevzeti in kriti polno odgovornost za varnost svojih delavcev in delavcev morebitnih 

kooperantov ter podizvajalcev; 

• zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh 

mimoidočih; 

• upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v tehničnih specifikacijah do nasprotij 

(npr. popis – predložen ustrezen vzorec); 

• da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem blaga, podizvajalcem in 

kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve 

podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi 

po generalni pogodbi; 

• da ne bo zamenjal katerega od navedenih podizvajalcev brez predhodnega pisnega 

soglasja naročnika in ob pogoju, da novi izvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz 

razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti 

priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za 

podizvajalca; 

• da bo v celoti spoštoval vse zahteve iz Priloge 7.2. Uredbe o zelenem javnem naročanju, 

pri čemer so del te pogodbe tudi v Prilogi 7.2.3. Uredbe o zelenem javnem naročanju 

našteta pogodbena določila in se izvajalec zavezuje v celoti ravnati v skladu s temi 

določili; 

• sodelovati z naročnikom do primopredaje ter v času garancijskih rokov; 

• v celoti spoštovati vse druge zaveze, kot izhajajo iz razpisne dokumentacije in ponudbe.  

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

Vse eventualne spremembe pogodbenih del napram projektu sme izvajalec izvršiti le na podlagi 

pisnega dogovora z naročnikom. 

Izvajalec se zavezuje, da bo vsa dela po tej pogodbi izvedel na varen način tako, da ne bo ogrožal 

zdravja ali varnosti oseb in bo varoval celovitost premičnih in nepremičnih stvari ter okolja pred 

vsako škodo. Izvajalec je dolžan naročnika in nadzor nemudoma obvestiti o vsaki zdravstveni, 

varnostni ali škodni zadevi, ki grozi ali je že nastala in izvira iz izvajanja del. V kolikor naročnik ali 

nadzor zaznata, da je zaradi izvajalčevega ravnanja ogroženo zdravje ali življenje ali obstaja nevarnost 

nastanka škode na stvareh ali okolju, lahko zahtevata od izvajalca, da v zvezi s tem sprejme ustrezne 

ukrepe ali zahtevata ustavitev del do sprejema ustreznih ukrepov ali njihovo izvedbo na stroške 

izvajalca zaupata tretjemu. 

Izvajalec jamči naročniku, da zaradi kakršnihkoli zahtevkov delavcev naročnika, delavcev izvajalca ali 

tretjih oseb ali organov (vključno z morebitnimi inšpekcijskimi/upravnimi postopki), ki bi izvirali iz 

izvajalčeve sfere (njegove storitve, opustitve ali dopustitve), naročnik ne bo utrpel nobene škode, 

izgube ali stroškov ter se zavezuje povrniti naročniku vso škodo, izgubo in stroške (vključno 

sodne/upravne stroške in stroške glob za prekrške), ki bi mu nastali, in sicer na prvi poziv naročnika. V 

primeru morebitnih sodnih ali upravnih postopkov se izvajalec zavezuje vstopiti v postopek namesto 

naročnika, v kolikor to ne bo mogoče pa naročniku aktivno nuditi pomoč pri vodenju 

sodnega/upravnega postopka in nositi vse stroške ter druge materialne posledice v zvezi s tem.   

Vsak gospodarski subjekt (izvajalec, partner, podizvajalec), ki bo izvajal gradbeno obrtniška in 

instalacijska (GOI) dela, se zavezuje imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov (ZGO-1 s 

spremembami in dopolnitvami) zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati 

naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Zavarovanje mora biti 

veljavno ves čas izvajanja del po pogodbi. Kopijo sklenjenih zavarovalnih polic za vse subjekte, skupaj 

z izjavami zavarovalnic, da je kritje veljavno in premija plačana, izvajalec predloži naročniku 

najkasneje 7 (sedem) dni po podpisu pogodbe. 

13. člen 

Izvajalec bo na gradbišču vodil vso, z veljavno zakonodajo in predpisi predpisano gradbiščno 

dokumentacijo, vključno z gradbenim dnevnikom in knjigo obračunskih izmer. 

14. člen 

Izvajalec del je dolžan v času gradnje del upoštevati vse zakonske in druge predpise ter določbe o 

varstvu pri delu. 

Izvajalec del mora načrtovati in izvajati vsa dela po pogodbi na način, s katerim ne ogroža varnosti in 

zdravja delavcev izvajalca del, morebitnih njegovih kooperantov ali podizvajalcev, ter delavcev 

naročnika del, pacientov, obiskovalcev ali tretjih oseb iz okolice.  

 

Izvajalec del je dolžan v skladu s 40. členom Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 

43/11 - v nadaljevanju ZVZD – 1) obvestiti inšpekcijo dela o začetku opravljanja del najmanj 15 dni 
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pred pričetkom delovnega procesa, pri katerem obstajajo večje nevarnosti za nezgode in poklicne 

bolezni. 

15. člen 

Ne glede na to, da je pogodba sklenjena za določen čas, lahko naročnik kadar koli odpove 

pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom. Odpoved mora biti podana pisno priporočeno po 

pošti s povratnico. Odpovedni rok prične teči  z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno 

obvestilo o odpovedi pogodbe. 

V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati 

obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe. 

Izvajalec ima pravico zahtevati razvezo pogodbe, če naročnik zamuja pri izpolnjevanju posameznih 

plačil obveznosti za več kot 60 dni. 

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s 

pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 

pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti 

naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve 

državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca 

pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. 

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če: 

• izvajalec postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v 

prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejela sklep o zapiranju gospodarske družbe 

(razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan 

stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži 

oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali 

• Izvajalec ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v 

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 

• Izvajalec ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v 

naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik; 

• Izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika; 

• Izvajalec zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem 

roku, ki mu ga določi naročnik; 

• je javno naročilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; 

• je bil v času oddaje javnega naročila izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga 

naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil 

seznanjen v postopku javnega naročanja; 

•  naročnik ugotovi hude kršitve obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu 

z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, in javno naročilo ne bi smelo biti 

oddano izvajalcu. 

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. 

V primeru, da naročnik odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v 

višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) in vso škodo. Naročnik ima hkrati tudi pravico unovčiti 



64 
 

finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del. 

16. člen 

Izvajalec bo naročniku kot jamstvo za kvalitetno izvedena dela v 8 dneh od podpisa pogodbe  

predložil potrdilo o nakazilu brezobrestnega denarnega depozita za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV, kar znese ________EUR. V nasprotnem primeru 

bo naročnik unovčil zavarovanje (depozit) za resnost ponudbe. 

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del bo naročnik izvajalcu v celoti ali delno 

(zmanjšano za unovčeni znesek) vrnil naslednji dan po podpisu končnega zapisnika, vendar ne prej 

kot pa na dan, ko bo izbrani ponudnik naročniku dostavil bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje 

pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku in predložitvi potrdil o poplačilu vseh 

podizvajalcev vključno z njihovimi izjavami. V primeru, če so bili ali če so podani razlogi za unovčenje, 

se depozit vrne le delno ali v celoti zadrži. 

Naročnik bo unovčil finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del s trajnim zadržanjem 

depozita v naslednjih primerih: 

- če ponudnik ne bo kvalitetno in pravočasno izpolnil pogodbenih obveznosti, 

-  če ponudnik ne dostavi finančnega zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku 

skladno s pogodbenimi določili, 

- če se izkaže, da je ponudnik ali nominirani podizvajalec na gradbišču uporabljal podizvajalce: 

-  ki jim opravljenih storitev ni poravnal ali  

- ki niso bili priglašeni naročniku v skladu z določbami te razpisne dokumentacije ali 

-  za katere naročnik predhodno ni podal soglasja,  

- če ponudnik ne bo predložil potrdil o poplačilu vseh podizvajalcev, vključno z njihovimi 

izjavami, 

- v drugih primerih določenih z razpisno dokumentacijo ali to pogodbo. 

 

Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo del na način, da 

s pisnim obvestilom o tem obvesti izvajalca. V obvestilu naročnik navede, da mu zahtevani znesek 

pripada zaradi izpolnitve enega od zgoraj navedenih primerov, brez kakršnega koli dodatnega 

utemeljevanja. 

 

Unovčenje zavarovanja izvajalca ne odvezuje dolžnosti izpolnitve pogodbenih obveznosti. 

 

Če izvajalec ne bo pravočasno predložil garancije za odpravo napak v garancijski dobi (bančne

garancije ali kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici), bo naročnik trajno zadržal nakazan 

brezobrestni denarni depozit. 

 

17. člen 

Izvajalec bo naročniku kot jamstvo za brezhibno opravljeno delo v 10 dneh po primopredaji predložil 

eno (1) nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv unovčljivo garancijo (bančno garancijo ali kavcijsko 

zavarovanje pri zavarovalnici) za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer se bo garancija 

nanašala na vsa izvedena dela, vključno z dobavljeno opremo, gradbeno-obrtniškimi deli, vključno z 

instalacijami. Vrednost garancije mora znašati 5 % pogodbene vrednost z DDV in mora veljati 30 dni 
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več kot traja garancijski rok, to je 5 let in 30 dni od dneva podpisa končnega zapisnika. 

 

Brez izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokončen 
prevzem del po pogodbi ni izvršen in naročnik lahko v celoti unovči finančno zavarovanje za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

Za napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca brez odlašanja. 

Stranki sporazumno določita primeren rok za odpravo napak, če to ne bo mogoče, pa ga določi 

naročnik sam. Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v dogovorjenemu roku, v nujnih primerih 

pa takoj, ko je to mogoče. Če izvajalec k odpravi napak ne pristopi in jih ne odpravi v primernem 

roku, jih po načelu dobrega gospodarja odpravi naročnik na stroške izvajalca in se poplača iz 

finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. 

 

18. člen 

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta 

pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, 

predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, 

ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod 

ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za 

drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda 

ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali 

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

posredniku, je ta pogodba nična. 

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega 

člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega 

domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega 

člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije. 

 

19. člen  

Naročnik si pridržuje pravico, da naročilo za morebitna dodatna dela odda izvajalcu osnovnega 

naročila v skladu s 95. členom ZJN-3. Za spremembe določb veljavne pogodbe o izvedbi javnega 

naročila, ki niso navedene v prvem odstavku 95. člena ZJN-3, bo naročnik izvedel nov postopek 

javnega naročanja v skladu s tem zakonom. 

Izvajalec se zaveže izvesti tudi vsa morebitna poznejša dela, ki mu jih bo pisno naročil naročnik. V 

primeru posebnega pisnega naročila naročnika, se poznejša in opuščena dela obračunajo po enotnih 

cenah iz ponudbenega predračuna, za postavke, ki niso zajete v ponudbenem predračunu, pa po 

cenah izračunanih iz priloženih kalkulacijskih osnov. 

Za ta dela se sklene ustrezen aneks pred izvedbo teh del, v katerem se tudi določi morebitno 

podaljšanje ali skrajšanje pogodbenega roka. 

Z izvajalcem se sklene aneks k osnovni pogodbi. Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene 

na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti. Te cene 

morajo biti dokumentirane z ustreznimi analizami in potrjene s strani naročnika na podlagi pregleda 

strokovnega nadzora naročnika. 
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20. člen 

Pogodbeni stranki se v skladu s 417.  členom Obligacijskega zakonika izrecno dogovorita, da izvajalec 

ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na 

podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa 

bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z 

odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje. 

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega 

člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni 

stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko jo izvajalec dela 

opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo situacije ter je naročnik izstavljeno situacijo potrdil. 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno 

izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) 

odstopi od pogodbe, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.    

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej 

pogodbi izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo 

izvedena s podizvajalci. Izvajalec se izrecno zaveže, da bo sam pravočasno poplačal vse terjatve vseh 

svojih podizvajalcev, ki se nanašajo na katerakoli dela, za katere s to pogodbo ali z dodatki, ki bodo 

sklenjeni k tej pogodbi, ni dogovorjeno, da jih bodo izvedli podizvajalci. 

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka 

tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku 

plačati tudi pogodbeno kazen v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik ima pravico 

zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odstopa od pogodbe iz 

tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega 

škodo, ki mu je nastala, in celo če mi ni nastala nobena škoda. Za poplačilo pogodbene kazni lahko 

naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 

21. člen  

Za medsebojne obveznosti, ki v pogodbi niso opredeljene, veljajo določila razpisne dokumentacije, 

Obligacijskega zakonika in drugih predpisov, ki urejajo to področje. 

22. člen 

Spremembe in dopolnitve k tej pogodbi so veljavne, če so sprejete v pisni obliki, kot aneks k pogodbi. 

23. člen 

Vse morebitne spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno v skladu s 

pogodbo. Če spora ne bosta mogli rešiti sami, bo o sporu odločalo stvarno pristojno sodišče po 

sedežu naročnika. 

24. člen 

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim 
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pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo. 

Pogodba se sklene za določen čas, z veljavnostjo do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. 

Pogodba je sklenjena v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en 

(1) izvod. 

 

Metlika, dne ……...2018 

 

 

NAROČNIK:      IZVAJALEC: 

Dom starejših občanov Metlika     

Jerneja Šterk, v. d. direktorice    …….……….. 

 

 

 

 

Priloge kot sestavni del pogodbe: 

- razpisna dokumentacija, 

- ponudbena dokumentacija, 

- potrdilo o nakazilu brezobrestnega depozita za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih 

obveznosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12 OBRAZEC OVOJNICE 

 



68 
 

(Izpolni vložnik ponudbe in nalepi na ovojnico!)  

 

POŠILJATELJ: 

 

 

 

 

 

 

 

VRSTA VLOGE: 

       PONUDBA 

       SPREMEMBA 

       UMIK 

PREJEMNIK: 

Dom starejših občanov Metlika  

Mestni trg 16  

8330 Metlika 

PREDMET IN OZNAKA JAVNEGA NAROČILA: 

JAVNO NAROČILO   

Energetska sanacija Doma starejših občanov Metlika 

številka:  __/2018 

 

 

NE ODPIRAJ, PONUDBA! 

(Izpolni sprejemna pisarna!) 

Datum in ura predložitve: 

Podpis: 

 

Zaporedna številka 

predložitve: 

 


