Naročnik:

OBČINA ROGATEC
3252 ROGATEC, CESTE 11
SLOVENIJA

RAZPISNA DOKUMENTACIJA
za naročanje storitev po odprtem postopku (po ZJN-1-UPB1, Uradni list RS, št.
36/2004 )
za izdelavo PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD, PZI, PZR)

v okviru predpristopnega programa Phare 2003 Ekonomsko socialna kohezija Razvoj
poslovnih con
Naslov projekta: PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA KOMUNALNO UREDITEV POSLOVNE
CONE P3 - ROGATEC
Št. pogodbe o donaciji: 7175103-03-06-0005

OBČINA ROGATEC
3252 ROGATEC, CESTE 11
SLOVENIJA
Šifra: 430-1/2006
Datum: 14.04.2006
Sklic /pogodba št.: 7175103-03-06-0005
Zadeva :
POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO STORITEV
PRIPRAVE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA KOMUNALNO UREDITEV
POSLOVNE CONE P3 - ROGATEC
Vašo organizacijo vljudno vabimo k oddaji ponudbe za izvedbo storitev v okviru zgoraj navedenega
projekta, ki bo potekal po odprtem razpisnem postopku. Razpisna dokumentacija je priložena temu
dopisu in obsega:
•

•
•

Vzorec pogodbe o naročilu storitev s posebnimi pogoji in prilogami:
1. Splošni pogoji za pogodbe za storitve
2. Projektna naloga
3. Organizacija in metodologija (predloži ponudnik skladno z vzorcem)
4. Ključni strokovnjaki in njihovi življenjepisi
5. Ostale informacije in ocenjevalna tabela
Obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo storitev.
Priloge

Podrobnosti o razpisnih pogojih za program Phare so na voljo v Priročniku za donacije in postopke
javnega naročanja pri predpristopnih inštrumentih (GGAPPI), ki se nahaja na spletni strani:
http://www.sigov.si/arr.
Maksimalni znesek za razpisani projekt znaša 160.767,30 EUR (vključno z DDV). Vsaka vloga se
bo ocenjevala skladno z merili za tehnični in finančni del ponudbe po ocenjevalni tabeli, ki se
nahaja v prilogi 5. Najugodnejši ponudnik storitev bo izbran glede na oceno tehnične kakovosti in
cene na podlagi ponderja 80:20 (razmerje med doseženo tehnično in finančno oceno). Drugih meril
se ne bo upoštevalo. Finančni del ponudbe (cena) mora biti izražen v EUR.
Vašo ponudbo pričakujemo v slovenskem jeziku na naslov:
OBČINA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC
pred rokom za prejem: 18.05.2006 do 10.00 ure.
Ponudbe morajo prispeti po pošti ali osebno pred iztekom roka za prejem v zaprti kuverti, ki je
označena z: ”Ne odpiraj pred uradnim odpiranjem ponudb -”Projektna dokumentacija za
komunalno ureditev poslovne cone P3 - Rogatec ” ter ime in naslov ponudnika.
V zaprti kuverti je potrebno ločeno, v dveh kuvertah priložiti tehnični in finančni del ponudbe.
Tehnični del je sestavljen iz ponudbe in obveznih prilog:
• obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo storitev,
• priloga III: organizacija & metodologija,
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•
•
•

priloga IV: ključni strokovnjaki z življenjepisi in z dokazili
fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pri pristojni inženirski zbornici (ZAPS ali IZS);
enotni žig z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev je pooblastilo
fotokopija delovne knjižice (za delovne izkušnje se štejejo le izkušnje pri projektiranju po
pridobitvi ustrezne izobrazbe)
izpolnjeni obrazci naročnikov s podpisom in navedbo načrtov oziroma projektov (priloga a
in b)
dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti
potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih osmih let (6. točka Priloge II: Projektna
naloga) – priloga c

Finančni del vsebuje ponudbo za izdelavo PGD, PZI in PZR, specificirano na vse postavke, v
skupni vrednosti do 160.767,30 EUR (vključno z DDV). .
Obvezna dokazila (priložiti v kuverti s tehničnim delom ponudbe):
1. Da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa.
Dokazilo: dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je
registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik predloži izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence, samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu – priglasitveni list.
2. Da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (pisna izjava – priloga d) in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik
ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje, da ponudnik zaradi takšnega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
3. Da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem
naročnika
Dokazilo: izjava (priloga – e)
4. Da proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja;
Dokazilo: potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek, katerega
posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni vpisan v register
pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni davčni
urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
5. Da ima poravnane davke
Dokazilo: potrdilo, ki ga izda davčni organ. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
6. Da je ekonomsko in finančno sposoben.
Svojo ekonomsko in finančno sposobnost dokazuje s tem, da ima število dni blokad transakcijskih
računov v preteklih 6 mesecih enako 0,
Dokazilo: podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto in
BON-2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON 1, predložijo
samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun ponudnika. Ponudnik lahko
predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad in
potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil
blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1). Dokumenti ne smejo biti starejši od
30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo finančno in poslovno sposobnost za
opravljanje navedene storitve.
7. original izjave banke (priloga g), da bo ponudnik dobil garancijo za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (vzorec g), v višini 10 %
pogodbene vrednosti, bo moral izbrani ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe;
8. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 SIT (priloga-h),
9. izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za vrnitev predplačila (priloga – i). Bančna
garancija mora biti v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe
posla. Bančno garancijo bo predložil izbrani ponudnik pred predplačilom.
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10. Da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi
Ponudnik mora razpolagati z lastnimi ali najetimi pisarniškimi prostori, opremo in potrebno
logistiko za izvedbo, ter programsko opremo za projektiranje komunalne infrastrukture: CAD
sistem (dwg oblika).
Ponudnik mora predložiti najmanj 4 potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih osmih let
(na priloženih obrazcih). Naročnik bo upošteval samo priporočila, ki se nanašajo na izdelavo
projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za javno komunalno infrastrukturo (po naravi in
kompleksnosti primerljivi z razpisanim projektom) za projektno dokumentacijo v vrednosti nad
10.000.000,00 SIT – z DDV (priporočila naročnikov ne smejo biti starejša od enega leta od dneva
objave tega razpisa v uradnem listu) – priloga c
Ponudnik mora podati izobrazbene in strokovne kvalifikacije kadrov. Ponudnik mora za izvedbo
projekta prijaviti:
– odgovornega vodjo projekta,
– štiri strokovne sodelavce (strokovnjake).
Zahtevane izobrazbene kvalifikacije odgovornega vodje projekta in strokovnih sodelavcev:
− vodja projekta mora biti pooblaščeni projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske
zbornice, imeti mora najmanj 8 letne delovne izkušnje pri projektiranju ter najmanj 3
referenčne po vsebini primerljive projekte, kjer je nastopal kot odgovorni vodja projekta –
(priloga a)
− Odgovorni projektant gradbene stroke (nizke gradnje) mora biti pooblaščeni projektant
gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 5 letne delovne
izkušnje pri projektiranju ter najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (prometno
omrežje, nasipi) (priloga b)
− Odgovorni projektant elektro stroke mora biti pooblaščeni projektant elektro stroke, član
pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju ter
najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (VN , n.n. omrežje,javna razsvetljava TP,
TK) (priloga b)
− Odgovorni projektant strojne ali gradbene stroke mora biti pooblaščeni projektant strojne ali
gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 5 letne delovne
izkušnje pri projektiranju ter najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (vodovod,
kanalizacija, plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje) (priloga b)
− Izdelovalec –varnost pri delu mora biti pooblaščeni projektant s pooblastilom za delo na
področju varnosti in zdravja pri delu ali z ustreznim dokazilom o usposobljenosti za izdelavo
elaboratov ter izvajanje koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih
gradbiščih v času projektiranja, član pristojne inženirske zbornice, imeti mora najmanj 3 letne
delovne izkušnje pri projektiranju. ( izdelava varnostnih načrtov in koordinacija v fazo
projektiranja) ter najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva elaborata (priloga b).
Dokazila: fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pri pristojni inženirski zbornici (ZAPS ali IZS);
odtis enotnega žiga z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev je pooblastilo,
fotokopijo delovne knjižice (za delovne izkušnje se štejejo le izkušnje pri projektiranju po
pridobitvi ustrezne izobrazbe) in izpolnjeni obrazci naročnikov s podpisom in navedbo načrtov
oziroma projektov (priloga a – odgovorni vodja projekta in priloga b – pooblaščeni inženir)
Ponudnik mora imeti z vsemi naštetimi strokovnjaki sklenjeno delovno ali pogodbeno razmerje.
Ponudnik mora predložiti izjavo o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je
povezano z določbami o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (priloga f)
Odpiranje bo javno samo za finančni del ponudb.
S spoštovanjem,
Martin MIKOLIČ,univ.dipl.ing.
Župan
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POGODBA O NAROČILU STORITEV
ZA ZUNANJE PROJEKTE EVROPSKE SKUPNOSTI
OBČINA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC, ID ZA DDV: SI 47348429 ("naročnik),
na eni strani,
in
<ime svetovalca> (kratica), ID številka> ("svetovalec")
na drugi strani,
sta se dogovorila naslednje:

Posebni pogoji
1. člen -

Predmet

Predmet te pogodbe je izdelava projektne in tehnične dokumentacije za komunalno
ureditev cone P3 – Rogatec z identifikacijsko številko Ob-11220/06, Uradni list RS, št. 43,
z dne 21.04.2006.
2. člen -

Vsebina pogodbe

Svetovalec bo opravljal storitve v skladu z določili pogodbe, ki so zajeta v posebnih
pogojih ("Posebni pogoji") in njenih prilogah kot sledi v prednostnem vrstnem redu:
Priloga I:
Priloga II:
Priloga III:
Priloga IV:

Splošni pogoji za naročilo storitev, ki jih financira Evropska skupnost
Projektna naloga
Organizacija in metodologija
Ključni strokovnjaki

V primeru neskladja med zgoraj navedenimi dokumenti se določbe uporabljajo v skladu z
zgoraj navedenim prednostnim vrstnim redom.
3. člen -

Vrednost naročila

Ta pogodba, določena v EUR je pogodba za skupno ceno. Skupna pogodbena cena
naročila vključno z DDV je EUR….
4. člen -

Datum pričetka storitev

Datum pričetka storitev del je tisti dan, ko pogodbo podpiše zadnja pogodbena stranka.
5. člen -

Rok za izvedbo

Rok za izvedbo nalog, opredeljenih v prilogah II in III je do 01.10.2006.
6. člen -

Poročanje

Svetovalec predloži tehnična poročila, kakor je opredeljeno v Projektni nalogi.
7. člen -

Plačila in bančni račun

7.1

Plačila bodo izvedena v tolarjih (SIT) na podlagi nakupnega tečaja Banke Slovenije
na dan pred izplačilom v skladu z 28. členom Splošnih pogojev na transakcijski
račun, ki ga svetovalec sporoči naročniku v skladu s členom 20.7 Splošnih pogojev.

7.2

Plačila se bodo izvedla v skladu z naslednjo dinamiko ki je predmet določb 28. do
33. člena Splošnih pogojev:
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Mesec
1

EUR
<60 % vrednosti naročila>

Predplačilo (v roku 45 dni po prejemu
računa)

<Število
mesecev>

računa)

<skupna vrednost naročila>

Skupaj
8. člen -

<40 % vrednosti naročila>

Saldo (v roku 45 dni po odobritvi/ prejemu

Kontaktni naslovi

V vseh pisnih obvestilih v zvezi s to pogodbo med naročnikom in svetovalcem morata biti
navedena naziv pogodbe in identifikacijska številka; poslati jih je treba po pošti, telefaksu,
elektronski pošti ali pa morajo biti vročena osebno v skladu s členom 20.7 Splošnih
pogojev.
9. člen -

Pravo in jezik pogodbe

9.1

Pravni red Republike Slovenije ureja vse zadeve, ki niso zajete v pogodbi.

9.2

Jezik pogodbe in pisnih obvestil med svetovalcem in naročnikom je slovenski.

10. člen -

Davki

Davščin in dajatev (DDV) naročnik ne sme kriti iz donacije, razen v primerih, ko DDV ni bil
povrnjen v skladu z zakonom o DDV.
11. člen – Veljavnost ponudbe
Ponudnik zagotavlja veljavnost ponudbe 90 dni od dneva za oddajo ponudb.

12. člen – Garancija
Svetovalec je dolžan ob podpisu pogodbe naročniku predložiti bančno garancijo za dobro
in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti, to je
____________SIT. Veljavnost garancije je še vsaj en dan po preteku roka za dokončno
izvedbo posla.
Svetovalec je dolžan pred predplačilom, navedeno v točki 7. 2., predložiti bančno
garancijo v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe posla.
Izvirnik pogodbe sestavljen v slovenščini v treh izvodih, od katerih sta dva izvoda za
naročnika in en izvod za svetovalca.
Za svetovalca

Za naročnika

Ime:

Ime:

Funkcija:

Funkcija:

Podpis:

Podpis:

Datum:

Datum:
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PRILOGA I: SPLOŠNI POGOJI ZA POGODBE ZA STORITVE
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PRILOGA II: PROJEKTNA NALOGA

1. OSNOVNI PODATKI
1.1 Naročnik storitev: OBČINA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC
1.2 Trenutno stanje na tem področju
Občina Rogatec je sprejela Odlok o lokacijskem načrtu za območje P3 v Rogatcu (območje novega
skladišča za potrebe Vetropack Straža d.d.), Ur.l. RS, 81/2005. Podjetje Vetropack Straža d.d.
HUM na Sutli ima proizvodnjo steklene embalaže v Humu na Sutli v Republiki Hrvaški, skladišče
izdelkov pa na skladiščnem platoju, ki se nahaja na Slovenski strani. Vozila, ki prevažajo blago za
skladiščenje in nazaj prečkajo državno mejo na mejnem prehodu Rogatec – Hum na Sotli.
Pred letom 1991 ni bilo mejnega prehoda, zato problem skladiščenja ni obstajal.
Po vzpostavitvi mejnega prehoda med Rep. Hrvaško in Rep. Slovenijo v letu 1991 je že nastal
problem, kajti vozila z blagom so tako prečkala državno mejo. V letu 1991 je Republika Slovenija
svoj mejni prehod postavila odmaknjeno od državne meje.
Tako odmaknjen Slovenski MP je omogočal prevoz blaga na skladiščni plato brez prehajanja
Slovenskega mejnega prehoda (cesta do skladišča je bila med obema mejnima prehodoma).
Slabost navedena lokacije Slovenskega MP je bila v dejstvu, da so morali krajani Rogatca živeči v
naselju ob mejnem prehodu na svoji poti domov prečkati Slovenski mejni prehod.
Z vstopom Slovenije v EU je na Slovenski strani mejni prehod prestavljen bližje Sotli s tem je
krajanom Rogatca živečim ob mejnem prehodu, omogočen nemoten dostop do svojih objektov
brez prečkanja mejnega prehoda. Tako nastala situacija pa sedaj zahteva, da vozila z blagom
podjetja Vetropack Straža prečkajo tudi Slovenski mejni prehod.
V cilju, da se preseže nastala situacija in podjetju Vetropack Straža d.d. omogoči skladiščenje z
direktnim dostopom je izbrana nadomestna lokacija skladišča, ki se nahaja na območju cone P3 v
Rogatcu.

2. CILJI POGODBENEGA NAROČILA & PRIČAKOVANI REZULTATI
2.1 Splošni cilji
Splošni cilji projekta so naslednji:
Pripravljena projektna dokumentacija predstavlja osnovo za nadaljevanje del za izvedbo
komunalne ureditve cone P3, urejena cona pa osnovo za nova investicijska vlaganja na območju,
namenjenem za razvoj gospodarskih dejavnosti. Potencialni investitor izgradnje skladišča za
stekleno embalažo v coni P3 je hrvaško podjetje Vetropack Straža, obstaja pa povpraševanje po
komunalno urejenih površinah in možnostih za investicijska vlaganja za razvoj gospodarskih
dejavnosti tudi s strani drugih podjetnikov regijskega območja, zato so komunalno urejene površine
bistvene za nadaljnji razvoj območja.
Ureditev poslovne cone tako zagotavlja:
 oblikovanje namenskega prostora za razvoj gospodarskih dejavnosti,
 krepitev lokalnega gospodarstva,
 koncentracija podjetij v coni,
 učinkovitejša kontrola nad onesnaževanjem okolja,
 ustvarjanje novih delovnih mest,
 priliv kapitala na območje,
 dvig lokalne kupne moči,
 zmanjševanje neugodnih demografskih gibanj.
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2.2 Specifični cilji
Specifični cilji so:

Izdelava projektne in tehnične dokumentacija za II. fazo komunalna ureditev in plato:
- meteorna kanalizacija, usedalniki, lovilci olj in protipovratno loputo na iztoku ,
- nadomestni kolektor sanitarne kanalizacije,
- predelava obstoječe mešane kanalizacije z dograditvijo 4 razbremenilnikov in
izvedbo njihove navezave na obstoječ kolektor za odvod sušnega odtoka.
- izvedba kanaliziranega križišča z levozavijalnim pasom na cesti G2-107
(križišče ceste G2-107 z navezovalno cesto 2-2).
- pločnik ob cesti G2-107,
- predelava obstoječih komunalnih vodov ob cesti G2-107 (v sklopu križišča):
javna razsvetljava, plin, elektro vodi, TK vod, vodovod in kanalizacija,
- povezovalna cesta 2-2 po platoju v dolžini 520m,
- pločnik ob povezovalni cesti v dolžini 590m,
- obračališče pri suhem zemeljskem zadrževalniku,
- betonski zadrževalnik volumna V=320m3,
- nadomestna povezovalna cesta med navezovalno cesto 2-2 in ukinjenim Npr
Gorenje v dolžini 400m,
- dostopna cesta do ceste za vzdrževanje struge Sotle,
- ukinitev treh obstoječih NPr,
- komunalni vodi za oskrbo cone P3:
- vodovod in hidrantno omrežje,
- TK vodi,
- Elektro kabel dovod VN in TP ter razvod NNO,
- Plinovodno omrežje in
- KKS
- zasaditev in pogozditev brežin.

2.3 Rezultati, ki naj bi jih svetovalec dosegel
Izdelava PGD (projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja), PZI (projekt za izvedbo) in PZR
(projekt za razpis) komunalne ureditve v coni P3 v Rogatcu.
3. PREDVIDEVANJA IN TVEGANJA
3.1 Predvidevanja, ki so podlaga za projektno delo
Ker hrvaško podjetje Vetropack Straža, d.d., se ni dobilo odločitve o investicijskih vlaganjih v coni
P3, s strani lastnika, to je švicarskega podjetja Vetropack Holding AG, predstavlja predmet
javnega razpisa za izdelavo projektne dokumentacije faza II., ki vključuje projektno dokumentacijo
za plato. V primeru odobritve vlaganj, bo naknadno izvedena faza III, ki vključuje izvedbo dovozne
ceste z meteorno kanalizacijo, most preko ceste in Sotle, podporni konstrukciji in hale na
skladiščnem platoju.
3.2 Tveganja
Skrajni rok izvedbe predmetnih storitev je 01.10.2006, kar pomeni, da mora biti vsa zahtevana
projektna in tehnična dokumentacija predložena naročniku do navedenega roka.
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4. OBSEG STORITEV
4.1 Splošno
Opis projekta
Območje cone P3 se nahaja vzhodno od centra Rogatca.
Območje je na severni strani omejeno z železniško progo (parcela št. 985 k.o. Rogatec), na južni
strani z reko Sotlo, po kateri poteka državna meja (parcela št. 979/1 k.o. Rogatec), na zahodni (oz.
jugozahodni) strani meji na industrijski tir (parcela št. 1030 k.o. Rogatec), na vzhodni strani poteka
meja po meji parcele št. 531/2 k.o. Rogatec.
Velikost območja je 61.851m2.
V območje obdelave so vključene naslednje parcelne številke:
550/2, 549/2, 1003, 546/6, 546/4, 546/2, 546/3, 546/5, 547/2, 544/2, 545/2, 1005, 545/3, 541/3,
541/2, 542/2, 539/1, 1023, 539/4, 1006, 536/7, 536/2, 1023, 536/6, 533/1, 1007, 534/2, 985,
534/10, 531/2, vse k.o. Rogatec.
Območje je po odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in
srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Uradni list RS, št. 27/99,
99/00, 89/04) opredeljeno kot območje proizvodnih dejavnosti z oznako P 3 v okviru urbanistične
zasnove naselja Rogatec.
Za del območja, ki je predmet obdelave v projektni dokumentaciji je sprejet lokacijski načrt (Ur.list
RS, št. 81/2005), za del predvidenih posegov pa je podlaga Odlok o spremembah in dopolnitvah
prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Ur.list RS, št.

67/99)

4.2 Posebne aktivnosti
Seznam nalog:
Izdelavo projektne dokumentacije in izvedbo del je možno ločevati v več faz:

I. faza:
-

izvedba novega nivojskega cestnega prehoda na križanju povezovalne ceste 22 s progo SŽ, SSN naprave ter zavarovanje s polzapornicami in delom nove
povezovalne ceste 2-2 med cesto G2-107 in železniško progo.
- zemeljski zadrževalnik z utrjenim kamnitim pragom na vtoku in izpustom za
odtok.
Op.: PGD IN PZI za ureditev prehoda preko železnice je že
izdelan. PGD, PZI za zemeljski zadrževalnik je v izdelavi.

II.

faza: skladiščni plato z:
- meteorna kanalizacija, usedalniki, lovilci olj in protipovratno loputo na iztoku ,
- nadomestni kolektor sanitarne kanalizacije,
- predelava obstoječe mešane kanalizacije z dograditvijo 4 razbremenilnikov in
izvedbo njihove navezave na obstoječ kolektor za odvod sušnega odtoka.
- izvedba kanaliziranega križišča z levozavijalnim pasom na cesti G2-107
(križišče ceste G2-107 z navezovalno cesto 2-2).
- pločnik ob cesti G2-107,
- predelava obstoječih komunalnih vodov ob cesti G2-107 (v sklopu križišča):
javna razsvetljava, plin, elektro vodi, TK vod, vodovod in kanalizacija,
- povezovalna cesta 2-2 v dolžini 595 m,
- pločnik ob povezovalni cesti v dolžini 682 m,
- obračališče pri suhem zemeljskem zadrževalniku,
- betonski zadrževalnik volumna V=320m3,

nabava storitev

10

- nadomestna povezovalna cesta med navezovalno cesto 2-2 in ukinjenim Npr
Gorenje v dolžini 400m,
- dostopna cesta do ceste za vzdrževanje struge Sotle,
- ukinitev treh obstoječih NPr,
- komunalni vodi za oskrbo cone P3:
- vodovod in hidrantno omrežje,
- TK vodi,
- Elektro kabel dovod VN in TP ter razvod NNO,
- Plinovodno omrežje in
- KKS
- zasaditev in pogozditev brežin.

III. faza: izvedba dovozne ceste 2-1 z meteorno kanalizacijo,
- most 5-1 preko ceste in Sotle,
- podporni konstrukciji in
- hale na skladiščnem platoju.

SMERNICE ZA IZDELAVO PGD, PZI:
Projekt mora upoštevati Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (šifrant) in Pravilnik o
projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/04).
Popis del mora biti izdelan v skladu s Splošnimi tehničnimi pogoji (SCS, Ljubljana 1989) in izdanimi
TSC.
Predvideva se, da bo dela ob izvedbi del izvajal en izvajalec. Skladno z »Uredbo o zagotavljanju
varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS št. 3/2002)« se zato
koordinatorja v pripravljalni fazi ne imenuje. Varnostni načrt pa je sestavni del PZI in se izdela
skupaj s PZI.

POGOJI IN SOGLASJA K PROJEKTU:
Projektant mora pridobiti Lokacijsko informacijo v skladu s 42. členom ZGO-1 UPB1 (Ur. l. RS
102/2004), ki jo izda občina Rogatec.
Za predvidene ureditve, ki so v območju na katerem je sprejet lokacijski načrt-LN (Ur.list RS, št.
81/2005) in sicer:
meteorna kanalizacija, usedalniki, lovilci olj in protipovratna loputo na iztoku , nadomestni kolektor
sanitarne kanalizacije, predelava obstoječe mešane kanalizacije z dograditvijo 4 razbremenilnikov
in izvedbo njihove navezave na obstoječ kolektor za odvod sušnega odtoka, povezovalna cesta 2-2
po platoju v dolžini 520m, pločnik ob povezovalni cesti v dolžini 590m, obračališče pri suhem
zemeljskem zadrževalniku, betonski zadrževalnik volumna V=320m3, komunalni vodi za oskrbo
cone P3: vodovod in hidrantno omrežje,) se pogoji in soglasja ne pridobivajo.
V projektu je potrebno kratko povzeti projektne pogoje, mnenja in soglasja pridobljena k
lokacijskemu načrtu in opisati kako so se le-ta upoštevala v projektnih rešitvah.
Pogoje in soglasje je potrebno pridobiti za ureditve, ki niso zajete v LN in se urejajo v skladu s
Odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine Šmarje pri Jelšah
za Občino Rogatec (Ur.list RS, št. 67/99) sicer:
- izvedba kanaliziranega križišča z levozavijalnim pasom na cesti G2-107
(križišče ceste G2-107 z navezovalno cesto 2-2).
- pločnik ob cesti G2-107,

nabava storitev

11

- predelava obstoječih komunalnih vodov ob cesti G2-107 (v sklopu križišča):
javna razsvetljava, plin, elektro vodi, TK vod, vodovod in kanalizacija,
nadomestna povezovalna cesta med navezovalno cesto 2-2 in ukinjenim Npr
Gorenje v dolžini 400m,
- ukinitev treh obstoječih NPr,
- komunalni vodi za oskrbo cone P3:
- TK vodi,
- Elektro kabel dovod VN in TP ter razvod NNO,
- Plinovodno omrežje in
- KKS
UPORABA ZAKONOV IN STANDARDOV:
Pri projektiranju je upoštevati vso veljavno zakonodajo in standarde.
Upoštevati je:
• Klasifikacijski načrt za projektno dokumentacijo (Ministrstvo za promet in zveze, DRSC
september 2002.
• Popis del mora biti izdelan v skladu s Splošnimi tehničnimi pogoji (RUC, junij 1994,
november 1996) in izdelanimi TSC.
Posebej opozarjamo na naslednjo novejšo regulativo:
•
TSC 03.800:2000 Naprave in ukrepi za umirjanje prometa,
•

Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah (Ur.list RS št.
46/00),

•

TSC 03.341:2002 Krožna križišča,

•

Zakon o javnih cestah ZJC (Ur. list RS št. 29/97 in dopolnitev 18/02),

•

Uredba o kategorizaciji državnih cest (Ur. list RS št. 33/98 in dopolnitev 86/2005),

•

Zakon o varnosti cestnega prometa ZVCP-1 (Ur. list RS št. 83/04),

•

Pravilnik o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list RS št. 66/2004),

•

Zakon o graditvi objektov ZGO 1 – UPB1 (Ur. list RS št. 102/04),

•

Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. list RS št.
47/05),

•

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo (Ur. list RS št. 47/05) in

•

Pravilnik o projektiranju cest (Ur. list RS št. 91/2005).

TEHNIČNI POGOJI ZA PROJEKTIRANJE:
- Podloge za projektiranje:
Za potrebe projektiranja je potrebno izdelati geodetski načrt v območju predvidenih ureditev v
M1:500, skladno s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Ur. list RS št. 40/04). Odgovorni vodja
projekta, odgovorni projektant posameznih načrtov oz. elaboratov in odgovorni geodet morajo biti
navedeni v splošnem delu projekta.
V skladu z zahtevo naročnika mora projektant skupaj s projektom po reviziji predati gradbeno
situacijo tudi v elektronski obliki na CD-Rom-u.

-

Geološko – geomehanski elaborat za potrebe izvedbe: platoja, ceste 2-2 in 2-3 ter
betonskega zadrževalnika.:

Potrebno je izvesti dopolnilne geotehnične raziskave za potrebe določitve pogojev
gradnje nasipov platoja ceste 2-2 in 2-3 ter betonskega zadrževalnika.v coni P3
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Za naslovni objekt so bile za fazo študije izvedene terenske raziskave s sondažnimi jaški in dvema
raziskovalnima vrtinama. Podana je struktura tal do nosilne podlage in nosilnost raščenih temeljnih
tal. Obstoječe podatke je za višje faze projektiranja potrebno dopolniti z dodatnimi raziskavami in
sicer se naj predvidi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

potrebno je izdelati še dve dodatni vrtini globine do 6m in koristiti že izvedene vrtine iz IDZ ter
vrtine izdelane za potrebe zemeljskega zadrževalnika.
spremljajoče meritve v raziskovalnih vrtinah (SPT, meritve vodostaja..) in obvezno
presiometrične meritve v pesku (1 kom) in hribini (1 kom),
sestav temeljnih tal je potrebno potrditi z geotehnično spremljavo vrtanja in geotehničnim
popisom vrtin in na vzorcih karakterističnih slojev določiti trdnostne in deformacijske parametre
za zemljine,
podatke se obdela in interpretira v geološko geotehničnem elaboratu, to je poročilo za plato.
izdelati je sondažne razkope za potrebe dostopne ceste in rekonstrukcijo križišča na G2-107
v območju obdelave.
stabilnostne in deformacijske analize je potrebno izdelati za dejansko geometrijo nasipov.

- Komunalni vodi:
Izdelati je PGD, PZI naslednjih komunalnih vodov za potrebe platoja:
−
prestavitev sanitarnega kolektorja,
−

vodovod in hidrantno omrežje,

−

plinovod

−

elektro VN dovod, TP in NN vod,

−

TK vodi in

−

KKS.

- Planska doba in računska hitrost:
Za dovozno in povezovalno cesto po platoju ter nadomestno cesto se upošteva se 20 letna planska
doba.
Ceste omogočajo dostopnost in prevoznost, zato izbor elementov ni odvisen od računske hitrosti.

-

Karakteristični prečni profili cest:

Dovozna cesta 2-1 in povezovalna cesta 2-2:
- vozišče
- robni pas ni predviden
- bankina ali berma
= 2,00 m
- skupaj

2 x 3,00 = 6,00 m
2 x 1,00
= 8,00 m

Enostranski pločnik ob cesti 2-2:
- hodnik
- bankina ali berma
= 0,50 m
- skupaj

1 x 1,60 = 1,60 m
1 x 0,50
= 2,10 m

Nadomestna cesta 2-3:
- vozišče
- bankina
= 1,50 m
- skupaj

1 x 4,00 = 4,00 m
2 x 0,75
= 5,50 m

Poljska pot:
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- vozišče
- bankina
= 1,00 m
- skupaj

1 x 3,00 = 3,00 m
2 x 0,50
= 4,00 m

Obračališče:
- vozišče
- bankina
= 2,00 m
- skupaj

1 x 6,00 = 6,00 m
2 x 1,00
= 8,00 m

VSEBINA PROJEKTA:

Vsebina projekta mora biti v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Ur. list
RS št. 66/04).
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SPECIFIKACIJA PONUDBE:
Predmet izdelave PGD, PZI in PZR je II. faza.
Ponudbo za izdelavo PGD in PZI je potrebno specificirati po naslednjih postavkah:
I. Terenska dela:
1 Geodetski načrt
2 Situacija obstoječega stanja v M 1:500
3 Zakoličba in posnetek prečnih profilov; plato
4 Zakoličba in posnetek prečnih profilov; cesta 2-2
5 Zakoličba in posnetek prečnih profilov; cesta 2-3
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21

ha
ha
kom
kos
kos

II. Preddela:
*Geološko – geomehanski elaborat – skladno z izdelano
posebno projektno nalogo za potrebe izvedbe: platoja, ceste 22 in 2-3 ter betonskega zadrževalnika.
Elaborat dimenzioniranja zgornjega ustroja; za načrtovane ceste
in skladiščni plato
Hidrotehnični elaborat odvodnjavanja cest in platoja
Urbanistični del projekta po 57 in 58 členu ZGO 1- UPB1;
vodilna mapa
III. Izdelava PGD plato:
Povezovalna cesta 2-2 po platoju z enostranskim pločnikom
Povezovalna cesta 2-2 od platoja do ceste prehoda Npr 34.6 z
enostranskim pločnikom
Enostranksi pločnik od Npr 34.6 do G 107
Nadomestna cesta 2-3 med platojem in NPr pri Gorenju
Obračališče na platoju
Načrt ureditve platoja
Načrt prometne ureditve cest in platoja
Popis del in predračun – izdelati ločeno ( za tč. 10, 11,12,13,
14)
IV. Izdelava PGD križišče na G2-107
Kanalizirano 4 krako križišče
Načrt prometne ureditve križišča
Popis del in predračun – izdelati ločeno (cesta G2-107,
priključni cesti -2kom; pločnik 3x
revizija PGD

16
16
32
12
22

kos

1

kos

1

kos
kos

1
1

m1
m1

410
185

m1
m1
kos
ha
kos
kos

87
400
1
35
1
5

kos
kos
kos

1
1
6

kos

1
m1
kos

120
4

24
25
26
27
28

V. Komunalni vodi PGD – križišče na c. G2-107
Meteorna kanalizacija v pločniku
Predelava obstoječe mešane kanalizacije; 4 razbremenilni
objekti in navezava na obstoječ sanitarni kolektor Rogatca
Javna razsvetljava križišča in CS – BIČ na prehodu za pešce
Zaščita in prestavitev TK vodov
Zaščita in prestavitev vodovoda
Zaščita in prestavitev Elektro NN vodov
KKS vodi

kos
kos
kos
kos
kos

1
1
1
1
1

29
30
31
32
33
34
35

VI. Komunalni vodi PGD – plato
Meteorna kanalizacija v pločniku z 2xusedalnikom in 2xLO
Preureditev obstoječega sanitarnega kolektorja – kanal B
Sanitarni kolektor
Javna razsvetljava ob cesti 2-2
TK vod
Vodovodni cevovod in hidrantno omrežje na platoju
Dovod elektro VN kabel 20 kV

m1
m1
m1
m1
kos
kos
m1

900
90
690
580
1
1
250

22
23
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36
37
38
39
40
41
42
43
44

Trafo postaja 1 x 1000kVA
KKS vodi
Plinovod
VII. Ostalo PGD
Izdelava zbirne karte predvidenih komunalnih vodov
Katastrski elaborat
Načrt zasaditev in pogozditev brežin
Načrt Betonskega zadrževalnika pod platojem V=320m3 in
vtokom v Sotlo s protipovratno loputo na iztoku
Kompletiranje in materialni stroški PGD
Koordinacija

47
48
49
50

VIII. Izdelava PZI plato:
Povezovalna cesta 2-2 po platoju z enostranskim pločnikom
Povezovalna cesta 2-2 do ceste G2-107 z enostranskim
pločnikom
Nadomestna cesta 2-3 med platojem in NPr pri Gorenju
Obračališče
Plato
Načrt prometne ureditve cest in platoja

51
52
53

IX. Izdelava PZI križišče na G2-107
Kanalizirano 4 krako križišče
Načrt prometne ureditve križišča
Popis del in predračun

45
46

56
57
58
59
60

X. Komunalni vodi PZI – križišče na c. G2-107
Meteorna kanalizacija v pločniku
Predelava obstoječe mešane kanalizacije; 4 razbremenilni
objekti in navezava na obstoječ sanitarni kolektor Rogatca
Javna razsvetljava križišča
Zaščita in prestavitev TK vodov
Zaščita in prestavitev vodovoda
Zaščita in prestavitev Elektro NN vodov
KKS vodi

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

XI. Komunalni vodi PZI – plato
Meteorna kanalizacija v pločniku
Preureditev obstoječega sanitarnega kolektorja – kanal B
Sanitarni kolektor
Javna razsvetljava ob cesti 2-2
TK vod
Vodovodni cevovod in hidrantno omrežje
Dovod elektro VN kabel
Trafo postaja
KKS vodi
Plinovod

54
55

71
72
73
74
75
76
77
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X. PZI ostalo
Izdelava zbirne karte predvidenih komunalnih vodov
Katastrski elaborat
Načrt zasaditev in pogozditev brežin
Načrt Betonskega zadrževalnika pod platojem V=320m3 in
vtokom v Sotlo s protipovratno loputo na iztoku
Izdelava varnostnega načrta
Kompletiranje in materialni stroški PZI
Koordinacija

kos
kos
kos

1
1
1

m1
kos
kos
kos

600
1
1
1

kom
ur

5
36

m1
m1

410
185

m1
kos
ha
kos

400
1
35
1

kos
kos
kos

1
1
6
m1
kos

120
4

kos
kos
kos
kos
kos

1
1
1
1
1

m1
m1
m1
m1
kos
kos
m1
kos
kos
kos

120
90
690
580
1
1
200
1
1
1

m1
m1
kos
kos

600
600
1
1

kos
kom
ur

1
7
14

16

78
79
80
81
82
83
84
85
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XI. PZR
PZR za izdelavo platoja
PZR za izdelavo ceste 2-2
PZR za izdelavo ceste 2-3
PZR za obračališče
PZR križišče na c. G2-107
PZR komunalnih vodov v sklopu križišča
PZR komunalnih vodov za oskrbo platoja
PZR betonskega zadrževalnika z vtokom v Sotlo

kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos
kos

10
10
10
10
10
10
10
10
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Dopolnilne geotehnične raziskave-specifikacija
(nivo PGD, PZI)

PREDVIDENA DELA

ENOTA

KOLIČINA

I. VRTALNA DELA
1. Število vrtin

2 kom 2 × 10 m = 20 m

Dolžina vrtin v glini in melju

m

8

v produ in grušču

m

10

v laporju

m

2

Prevoz vrtalne garniture

pav

1

Premiki med vrtinami

kom

1

m

22

ura

2

- intaktni

kom

2

- porušeni

kom

2

Meritve s s presiometrom

kom

1

Izvedba SPT (povprečno 2-3 kom/vrtino)

kom

6

kom

2

2. Druga dela

Cevitve vrtin in povrtavanje
Zamuda časa vrtalne ekipe pri meritvah
Odvzem vzorcev

II: GEOTEHNIČNE MERITVE V VRTINAH

III. GEOLOŠKO GEOTEHNIČNA DELA
Geodetski posnetki ustja vrtin
Geološka geotehnična spremljava z

dni/ing

2

m

20

dni/ing

1

Naravna vlažnost

kom

8

Konsistenca

kom

2

Prostorninska teža

kom

2

Enoosna tlačna trdnost

kom

6

Modul stisljivosti

kom

1

Strižne karakteristike

kom

3

Sejalna analiza
kom
V. IZDELAVA GEOLOŠKO - GEOTEHNIČNEGA POROČILA

1

Popisi jeder vrtin z risanjem geotehničnih pr.
Vodenje raziskav
IV. LABORATORIJSKE PREISKAVE

Geološko geotehnično poročilo o pogojih
temeljenja
- ureditve platoja

1

VI. DRUGA DELA
Stabilnostne in deformacijske analize

kom

6

Koordinacija in vodenje del

dan

1

izvod

4

%

5

Tehnična obdelava - kopiranje,
fotodokumentacija in ostali mat. stroški
Nepredvidena in več dela
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Davek na dodano vrednost mora biti upoštevan v ponudbenem predračunu.
Opomba:
Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno upoštevati doslej že izdelano dokumentacijo in
veljavni odlok k lokacijskemu načrtu:
 Lokacijski načrt za območje P3, ki ga je izdelal Urbis d.o.o. št. 083-LN/2004 januar
2005 in sprejet odlok k lokacijskemu načrtu (Ur. list RS št.81/05) s vsemi
strokovnimi podlagami in idejnimi rešitvami ter študijami
 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev Občine
Šmarje pri Jelšah za Občino Rogatec (Ur.list RS, št. 67/99)
 PGD in PZI BP LINEAL d.o.o. št. 556/05; za ureditev in opremo nivojskega
cestnega prehoda NPr 34+619 povezovalne ceste 2-2 preko proge SŽ v Rogatcu
(v sklopu projekta je načrt SVTK naprav in načrt gradbenega dela prehoda –
zaščita tirnic s Strail gumo).
 Izdelava PGD in PZI za zemeljski zadrževalnik je oddana. Ponudnik dokumentacije
je dolžan v ponudbi upoštevati, koordinacijo in upoštevanje rešitev iz navedenega
projekta.

REVIZIJA PROJEKTA:
Projektant je dolžan popraviti projekt (križišče na G 2, št. 107) po navodilih revizijske komisije in v
dogovorjenem roku.

ROK IZDELAVE PROJEKTA:
Rok izdelave projektne in tehnične dokumentacije je devetdeset (90) dni po podpisu pogodbe.
Nadaljnjih petnajst (15) dni je predvidenih za revizijo projekta in še petnajst (15) dni za dopolnitev
oz. uskladitev projekta po reviziji.
Popolna dokumentacija mora biti predložena naročniku do 01.10.2006, drugače se šteje, da je
pogodba brezpredmetna.

4.3 Projektno vodenje

Odgovorni organ: Nataša LAVRIČ,univ.dipl.ing.kraj.arh.
Plačila: Plačilo se bo izvedlo v skladu s členom 28 Splošnih pogojev na bančni račun izvajalca
skladno s podatki v obrazcu za finančno identifikacijo organizacije.
Stroški projekta: skupna cena (z DDV) ne bo višja od 160.767,30 EUR in bo krila vse stroške
projekta.
Metoda sodelovanja med naročnikom in izvajalcem: Naročnik mora dati na razpolago izvajalcu
nemudoma vse podatke in dokumentacijo, ki zadeva projekt in mora prav tako nemudoma
pregledati in odobriti poročila, ki jih je pripravil svetovalec.
Prostori svetovalca:
Ima lastne ali najete pisarniške prostore, opremo in potrebno logistiko za izvedbo, ter programsko
opremo za projektiranje komunalne infrastrukture: CAD sistem (dwg oblika).
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5. LOGISTIKA IN ČASOVNA RAZMEJITEV
5.1 Pričetek izvedbe in trajanje projekta
Predvideni pričetek storitev je po podpisu pogodbe (predvidoma začetek junija.2006) in trajanje
projekta je omejeno do največ 01.10.2006.
Popolna projektna in tehnična dokumentacija mora biti predložena naročniku do 01.10.2006,
drugače se šteje, da je pogodba brezpredmetna.

6. ZAHTEVE – POGOJI ZA PRIJAVO NA JAVNI RAZPIS
Od izvajalca storitev se pričakuje, da:
-

zadosti formalnim zahtevam

-

predloži obrazec za oddajo ponudbe za izvedbo storitev

-

predloži organizacijo in metodologijo

-

poda dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti

-

predloži najmanj 4 (štiri) potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih osmih let
(na priloženih obrazcih). Naročnik bo upošteval samo priporočila, ki se nanašajo na
izdelavo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja za javno komunalno
infrastrukturo (po naravi in kompleksnosti primerljivi z razpisanim projektom) za
projektno dokumentacijo v vrednosti nad 10.000.000,00 SIT – z DDV (priporočila
naročnikov ne smejo biti starejša od enega leta od dneva objave tega razpisa v
uradnem listu) – priloga c

-

izpolnjuje naslednje obvezne formalne pogoje za osebje (ključne strokovnjake):

Strokovnjak 1:
ODGOVORNI VODJA PROJEKTA
pooblaščeni projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice,
najmanj 8 letne delovne izkušnje pri projektiranju.
najmanj 3 referenčni po vsebini primerljivi projekti, kjer je nastopal kot odgovorni vodja
projekta – (priloga a)
Strokovnjak 2:
ODGOVORNI PROJEKTANT GRADBENE STROKE (nizke gradnje)
pooblaščeni projektant gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice,
najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju.
Najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (prometno omrežje, nasipi) (priloga b)
Strokovnjak 3:
ODGOVORNI PROJEKTANT ELEKTRO STROKE
- pooblaščeni projektant elektro stroke, član pristojne inženirske zbornice,
- najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju.
- najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (VN , n.n. omrežje,javna razsvetljava TP, TK)
(priloga b)
Strokovnjak 4:
ODGOVORNI PROJEKTANT STROJNE ALI GRADBENE STROKE
- pooblaščeni projektant strojne ali gradbene stroke, član pristojne inženirske zbornice,
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- najmanj 5 letne delovne izkušnje pri projektiranju.
- najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva načrta (vodovod, kanalizacija, plin, meteorna
kanalizacija, odvodnjavanje) (priloga b)
Strokovnjak 5:
IZDELOVALEC –VARNOST PRI DELU
- pooblaščeni projektant s pooblastilom za delo na področju varnosti in zdravja pri delu ali z
ustreznim dokazilom o usposobljenosti za izdelavo elaboratov ter izvajanje koordinatorja za
varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v času projektiranja, član pristojne
inženirske zbornice,
- najmanj 3 letne delovne izkušnje pri projektiranju. ( izdelava varnostnih načrtov in koordinacija v
fazo projektiranja)
- najmanj 2 referenčna po vsebini primerljiva elaborata (priloga b)
Dokazila o izpolnjevanju naštetih pogojev:
1. fotokopijo potrdila o vpisu v imenik pri pristojni inženirski zbornici (ZAPS ali IZS);
2. odtis enotnega žiga z identifikacijsko številko in označbo za katero vrsto storitev je
pooblastilo
3. fotokopija delovne knjižice (za delovne izkušnje se štejejo le izkušnje pri projektiranju po
pridobitvi ustrezne izobrazbe)
4. izpolnjeni obrazci naročnikov s podpisom in navedbo načrtov oziroma projektov (priloga a
– odgovorni vodja projekta in priloga b – pooblaščeni inženir)

Ponudnik mora imeti z vsemi naštetimi strokovnjaki sklenjeno delovno ali pogodbeno
razmerje.

7. POROČANJE
- 7.1 Zahteve glede poročanja
Izvajalec mora v pisni obliki mesečno poročati naročniku o poteku izvedbe, v dveh izvodih.
8. NADZOR IN VREDNOTENJE
V imenu naročnika bo spremljal izvedbo projekta in kvaliteto storitev Nataša Lavrič, univ.dipl.inž.
kraj. arh.
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PRILOGA III: ORGANIZACIJA & METODOLOGIJA
Izpolni ponudnik
1. UTEMELJITEV
• Možni komentarji na razpisano projektno nalogo, ki so pomembni za uspešno izvajanje
dejavnosti, zlasti ciljev in pričakovanih rezultatov, s čimer dokažete stopnjo razumevanja
projekta. Katere koli pripombe, ki so v nasprotju s projektno nalogo ali ki se nanašajo
na zadeve izven njenega obsega, ne bodo vključene v končno pogodbo.
• Mnenje o ključnih točkah glede doseganja projektnih ciljev in pričakovanih rezultatov.
• Razlaga predvidevanj in tveganj, ki vplivajo na izvedbo pogodbe.
2. STRATEGIJA
• Oris predlaganega pristopa za izvedbo naročila.
• Spisek predlaganih dejavnosti, ki jih smatrate potrebne za dosego pogodbenih ciljev.
• S tem povezani vnosi in donosi.

3. RAZPORED AKTIVNOSTI
• Izdelajte časovni razpored, določite trajanje posameznih aktivnosti, upoštevaje čas za
pripravo.
• Določite pomembnejše mejnike pri izvedbi pogodbe in jih opredelite časovno, prav tako
označite na kakšen način boste dosežene mejnike opisali v različnih poročilih, predvsem pri
poročanju v skladu s Projektno nalogo.
4. PROSTORI, OPREMA IN LOGISTIČNA PODPORA
Opis zahtevane podpore (prostori, oprema, sredstva, logistika), kar bo ponudnik zagotovil svoji
ekipi v času izvedbe projekta.
Ima lastne ali najete pisarniške prostore, opremo in potrebno logistiko za izvedbo, ter programsko
opremo za projektiranje komunalne infrastrukture: CAD sistem (dwg oblika).
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Ime strokovnjaka

Predlagana
funkcija

Leta
izkušenj

Starost

Državljanstvo

Izobrazba

Strokovna
področja
znanja

PRILOGA IV: KLJUČNI STROKOVNJAKI
Izkušnje v
deželi
koristnici

Jeziki in
stopnja
(O, D, Z)

ŽIVLJENJEPIS - CURRICULUM VITAE
Ki ga izpolni vsak ključni strokovnjak

Predlagana vloga v projektu: strokovnjak ……..

1. Priimek:
2. Ime:
3. Datum rojstva:
4. Državljanstvo:
5. Izobrazba:
Ustanova

6.

[Leto od – do ]

Dosežena stopnja
ali diploma(e):

Dodatno izobraževanje:
Leto/Kraj

Naslov izobraževanja

7. Znanje jezikov: Ocene od 1 do 5 (1- osnovno; 5 - odlično)
Jezik

Branje

Govor

Pisanje

8. Članstvo v strokovnih organizacijah/telesih:
9. Druga znanja/ spretnosti:
10. Sedanje delovno mesto:
11. Število let v sedanji organizaciji:
12. Ključne izkušnje za projekt:
13. Delovne izkušnje:
Leto
od – do

Lokacija

Ustanova

14. Druge primerne informacije (n.pr. publikacije)

Položaj

Opis

PRILOGA V: INFORMACIJE O POSTOPKU
OCENJEVALNI POSTOPEK
Ocenjevanje ponudb poteka v štirih stopnjah, z navzočnostjo javnosti pri 3. stopnji. Samo
ponudbe, ki so v prvem delu formalno ustrezne, se lahko uvrstijo v naslednjo, drugo stopnjo
ocenjevanja.
1. FORMALNI PREGLED IN ADMINISTRATIVNA USTREZNOST
Prejeta ponudba mora ustrezati glede časa prejema, oznak na ovojnici ter mora vsebovati vsa
zahtevana dokazila:
1. dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik predloži izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence, samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri
davčnem organu – priglasitveni list.
2. potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem (pisna izjava – priloga d) in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje, da ponudnik zaradi takšnega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
3. izjava (priloga – e), da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je
povezano s poslovanjem naročnika
4. potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
5. potrdilo o poravnanih davkih, ki ga izda davčni organ. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
6. podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto in BON2, ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON 1,
predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun ponudnika.
Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da leta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo
finančno in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
7. original izjave banke (priloga g), da bo ponudnik dobil garancijo za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih obveznosti. Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (vzorec g), v višini 10 %
pogodbene vrednosti, bo moral izbrani ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe;
8. bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 SIT(priloga-h),
9. izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za vrnitev predplačila (priloga – i). Bančna
garancija mora biti v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe
posla. Bančno garancijo bo predložil izbrani ponudnik pred predplačilom.
10. Izjava o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (priloga f)

2. TABELA ZA OCENJEVANJE TEHNIČNE USTREZNOSTI

1. Organizacija in metodologija
Utemeljitev in strategija
Časovni razpored aktivnosti
Prostori, oprema in logistična podpora

POGOJI , ZAHTEVE

Najvišja
ocena (št.
točk)

Predložiti program
dela z opisom izvedbe
posameznih faz
Predložiti podrobni
terminski plan
CAD sistem (dwg
oblika)

15

Skupna ocena za organizacijo in metodologijo
2. Ključni strokovnjaki
Ključni strokovnjak 1 – odgovorni vodja projekta

20
5
40

Odgovorni vodja projekta

Pogoji navedeni v točki 6.
Priloge II: projektna
naloga

15

Odgovorni vodja projekta

Za vsako nadaljnjo
dopolnjeno leto delovnih
izkušenj po 1 točko

5

Projektna skupina
Odgovorni projektant gradbene stroke (nizke gradnje)

7
Pogoji navedeni v točki 6.
Priloge II: projektna
naloga

Odgovorni projektant gradbene stroke (nizke gradnje)
Odgovorni projektant elektro stroke

Odgovorni projektant elektro stroke
Odgovorni projektant strojne ali gradbene stroke, (vodovod,
kanalizacija, plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje)
Odgovorni projektant strojne ali gradbene stroke, (vodovod,
kanalizacija, plin, meteorna kanalizacija, odvodnjavanje)
Izdelovalec – varnost pri delu

Izdelovalec – varnost pri delu

Za vsako nadaljnjo
dopolnjeno leto delovnih
izkušenj po 1 točko
Pogoji navedeni v točki 6.
Priloge II: projektna
naloga

3

Za vsako nadaljnjo
dopolnjeno leto delovnih
izkušenj po 1 točko
Pogoji navedeni v točki 6.
Priloge II: projektna
naloga

3

Za vsako nadaljnjo
dopolnjeno leto delovnih
izkušenj po 1 točko
Pogoji navedeni v točki 6.
Priloge II: projektna
naloga

3

Za vsako nadaljnjo
dopolnjeno leto delovnih
izkušenj po 1 točko

3

7

7

7

Skupna ocena za ključne strokovnjake

60

Najvišje možno število točk

100

Samo ponudbe, ki bodo dosegle najmanj 80 točk pri tehničnem ocenjevanju, se bodo lahko
uvrstile v finančni del ocenjevanja.
Najugodnejši ponudnik storitev bo izbran glede na oceno tehnične kakovosti in cene na podlagi
ponderja 80:20 (razmerje med doseženo tehnično in finančno oceno).
Pri ocenjevanju bodo sodelovali trije strokovni ocenjevalci.
Število točk, ki ga bo posamezna ponudba pridobila pri tehničnem ocenjevanju, se izračuna kot
povprečje števila točk ocenjevalcev tehnične ustreznosti posamezne ponudbe.
Ponudba, ki bo dosegla pri ocenjevanju tehnične ustreznosti najvišje število točk, bo pridobila
80% končne ocene, ostale ustrezno manj, glede na spodnji izračun:
Rezultat tehničnega ocenjevanja (%) = 80 X (točke ponudbe, ki se ocenjuje/točke ponudbe z
najvišjim številom točk)
3. FINANČNO OCENJEVANJE: najnižja ponujena cena = 20% končne ocene, ostale ustrezno
manj, glede na spodnji izračun:
Rezultat finančnega ocenjevanja (%) = 20 X (najnižja ponujena cena/ cena ponudbe, ki se
ocenjuje)
4. KONČNA OCENA PONUDBE PO METODI SKUPNE CENE
Ekonomsko najugodnejša ponudba = rezultat tehničnega ocenjevanja + rezultat finančnega
ocenjevanja

OBRAZEC ZA ODDAJO PONUDBE ZA IZVEDBO STORITEV
(Izpolni ponudnik na dopisu z glavo pravne osebe)
1

PREDLAGATELJ (PONUDNIK)

Ime pravne osebe, ki
vlaga ponudbo

Naslov
ID (davčna št.)
Matična št.
2

KONTAKTNA OSEBA (za to ponudbo)

Ime
Naslov
Telefon
Faks
E-pošta
3
IZJAVA
Spodaj podpisani/a, ki sem pooblaščeni(a) podpisnik zgoraj navedenega ponudnika izjavljam, da
smo preučili in brez zadržkov sprejeli celotno vsebino razpisne dokumentacije za zgoraj omenjeni
postopek naročila storitev. Veljavnost naše ponudbe je 90 dni od roka za oddajo ponudb.
Ponujamo, da bomo zagotovili storitve, zahtevane v razpisni dokumentaciji za naslednjo
pogodbeno skupno ceno (vključno z DDV): EUR ..…….
Prilagamo naslednji tehnični del naše ponudbe:



Organizacijo in metodologijo (izpolnjen obrazec - priloga št. III)
Seznam ključnih strokovnjakov z življenjepisi (izpolnjeni obrazci priloge št. IV) in
obveznimi dokazili za izpolnjevanje pogojev




Dokazilo o zavarovanju projektantske odgovornosti
Potrjena priporočila naročnikov za obdobje zadnjih osem let

Prav tako prilagamo naslednja obvezna dokazila:
o

o

o
o

dokazilo o registraciji, ki ni starejše od 30 dni, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa. Ponudnik predloži izpisek iz sodne ali
druge ustrezne evidence, samostojni podjetniki predložijo potrdilo, da so vpisani pri davčnem
organu – priglasitveni list.
potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem (pisna izjava – priloga d) in potrdilo Ministrstva za pravosodje, da ponudnik
ni vpisan v kazensko evidenco in ki izkazuje, da ponudnik zaradi takšnega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen. Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
izjava (priloga – e), da mu ni bila dokazana huda strokovna napaka na področju, ki je povezano
s poslovanjem naročnika
potrdilo sodišča ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, postopek likvidacije ali drug postopek,

o
o

o

o
o

o

katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja. Za ponudnika, ki ni
vpisan v register pri sodišču zadošča potrdilo o tem, da ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga
izda pristojni davčni urad; potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni.
potrdilo o poravnanih davkih, ki ga izda davčni organ. Potrdilo naj ne bo starejše od 30 dni.
podatki o solventnosti ponudnika, in sicer: obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto in BON-2,
ki ni starejši od 30 dni oziroma za obrtnike napoved za odmero dohodnine za preteklo leto.
Ponudniki, ki so šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON 1,
predložijo samo potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi transakcijski račun ponudnika.
Ponudnik lahko predloži podatke iz bilance uspeha in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi
pristojni davčni urad in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun, da le-ta
v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran (velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca BON1).
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni. Ponudniki z navedenimi dokumenti dokazujejo
finančno in poslovno sposobnost za opravljanje navedene storitve.
original izjave banke (priloga g), da bo ponudnik dobil garancijo za dobro in pravočasno
izvedbo pogodbenih
obveznosti. Bančno garancijo za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti, sestavljeno v skladu s priloženim vzorcem (vzorec g), v višini 10 %
pogodbene vrednosti, bo moral izbrani ponudnik predložiti ob podpisu pogodbe;
bančna garancija za resnost ponudbe v višini 2.000.000,00 SIT (obrazec-h),
izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za vrnitev predplačila (obrazec-i). Bančna
garancija mora biti v višini plačanega predplačila in mora trajati vse do dokončne izvedbe
posla. Bančno garancijo bo predložil izbrani ponudnik pred predplačilom.
Izjava o upoštevanju obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu pri
delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji (priloga f)

Ime osebe
Podpis in žig
Datum

Referenca za odgovornega vodjo projekta

Priloga a
REFERENCA št.____

Pooblaščeni inženir:

(ime, priimek, izobrazba)

je kot odgovorni vodja projekta nastopal pri projektni dokumentaciji:
___________________________________________________________________
(naziv, št. in datum izdelave projektne dokumentacije)

žig

Podpis odgovorne
osebe projektivnega podjetja,
ki je izdelalo projektno dokumentacijo :

Referenca za pooblaščenega inženirja

Priloga b
REFERENCA št.____

Pooblaščeni inženir:
(ime, priimek in izobrazba)

je izdelal načrt: _______________________________________________________
(naziv)

kot :
a) sestavni del projekta ________________________________________________
___________________________________________________________________
(naziv, številka, datum izdelave)

b) samostojni projekt

Datum:_________________
žig

Podpis odgovorne
osebe projektivnega podjetja
ali naročnika projekta :

Referenca za projektivno podjetje

Priloga c
REFERENCA št.____

Naziv, naslov in pošta (projektivno podjetje ali s.p).:

matična:_______________________, ki ga zastopa:__________________________
(ime in priimek)

je za naročnika:___________________________________________________________
(naziv, naslov, pošta)

matična:______________________ izdelalo naslednjo
a) projektno dokumentacijo (PGD):

(naziv , št. in datum izdelave projektne dokumentacije)

b) tehnično dokumentacijo (PZI):

(naziv , št. in datum izdelave projektne dokumentacije)

Potrjujemo, da je bil zgoraj navedena dokumentacija izdelana (obkrožite):
a) odlično
b) zadovoljivo
c) nezadovoljivo
Pogodbena vrednost naročila je znašala:____________________________
(napišite vrednost naročila v tolarjih)

Datum:______________
žig

Podpis odgovorne
osebe naročnika :

Priloga d
Ponudnik: …………………………..
..…………………………

Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

IZJAVA
v zvezi s 3. točko prvega odstavka 42. člena ZJN-1
Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
43/06, z dne 21. 04. 2006, za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno
ureditev cone P3 – Rogatec, kot prevzemnik javnega naročila:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nismo v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem.
Izjavo bomo dokazali z ustreznimi listinami, če bo naročnik to zahteval.

Datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga e
Ponudnik: …………………………..
..…………………………

Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

IZJAVA
skladna s 6. točko 4. odstavka 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnih naročilih (ZJN-1A)
Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, 43/06, z
dne 21. 04. 2006, za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev
cone P3 – Rogatec, kot prevzemnik javnega naročila:
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam ni bila dokazana huda
strokovna napaka na področju, ki je povezano s poslovanjem naročnika. Izjavo bomo
dokazali z ustreznimi listinami, če bo naročnik to zahteval.

Datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga f
Ponudnik: …………………………..
..…………………………

Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

IZJAVA
o izpolnjevanju pogojev iz 10. točke tretjega odstavka 23. člena ZJN-1
Kot ponudnik razpisanih del po javnem razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS, 43/06, z
dne 21. 04. 2006, za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev
cone P3 – Rogatec, kot prevzemnik javnega naročila:
Izjavljamo, da bomo pri izvrševanju javnega naročila upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz
predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in ureditvi delovnih pogojev.
Organ, ki daje pojasnila glede varstva pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojev, je
________________________________________________.
Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil.

Datum:
PONUDNIK:
(žig in podpis pooblaščene osebe)

Priloga-g
Ponudnik:………………….
……………………………..

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil,
da se namerava prijaviti na javni razpis
za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 –
Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/06, z dne 21. 04. 2006, pod št. Ob11220/06.
IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije v naši banki dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10 % pogodbene vrednosti in jo bo predložil, ko jo bo
naročnik ob sklenitvi pogodbe zahteval.

Žig in podpis banke:

vzorec g

Naziv banke:
Kraj in datum:
Upravičenec:

GARANCIJA ZA DOBRO in PRAVOČASNO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI
št. …...........
V skladu s pogodbo ………………………………………………………………………,
sklenjeno med upravičencem…………………………………………………………..
in ……………………………………………………………………………………… .
za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 –
Rogatec
v vrednosti 10% pogodbene vrednosti, kar znaša ……………………………………….SIT
je izvajalec dolžan opraviti naslednja dela in storitve:
1.
2.
3.
v skupni vrednosti .....................................SIT (z besedo ...................................),
v roku ................................v količini in kvaliteti, opredeljeni v citirani pogodbi.
Na zahtevo izvajalca se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bo
izvajalec svojo pogodbeno obveznost izpolnil v dogovorjeni kvaliteti, količinah in rokih, v
nasprotnem primeru bomo na vaši prvi pisni poziv plačali 10 % pogodbene vrednosti, kar
znaša …………………………………….. SIT, če storitev ne bo izvedena v roku, kvaliteti ali
količini, opredeljeni v zgoraj citirani pogodbi.
Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbene obveznosti in če izvedena
storitve tudi delno zadostujejo pogodbenim zahtevam.
Ta garancija velja najkasneje do ……………… . Po poteku navedenega roka garancija ne
velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je garancija vrnjena.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje za to pristojno sodišče v Celju.
Banka:
(žig in podpis)

PRILOGA-H
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke: _________________________
Kraj in datum: ________________________
Upravičenec: _________________________
Garancija št.: _________________________
V skladu z javnim razpisom, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 43, z dne 21.04.2006,
pod št. Ob-11220/06 in dopolnitvijo, Uradni list RS, št.____ z dne ______, za IZDELAVO
PROJEKTNE DOKUMENTACIJE (PGD, PZI, PZR) ZA KOMUNALNO UREDITEV POSLOVNE CONE
P3 – ROGATEC, za potrebe naročnika Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, je
ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu
bančno garancijo v višini 2.000.000,00 SIT.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v
ponudbi ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
• ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil
ponudnikom
ali
• ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla ter
bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi v skladu z določbami
navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja,
če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali
obeh zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre.
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje
podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije št……………….
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do
………… ta garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju.
Banka
(žig in podpis)

Priloga-i
Ponudnik:………………….
……………………………..

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA VRNITEV PREDPLAČILA

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil,
da se namerava prijaviti na javni razpis
za izdelavo projektne in tehnične dokumentacije za komunalno ureditev cone P3 –
Rogatec, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 43/06, z dne 21. 04. 2006, pod št. Ob11220/06 in dopolnitvijo, Uradni list RS, št. ______, z dne ________.
IZJAVLJAMO
da bo naročnik garancije v naši banki dobil garancijo za vrnitev predplačila v višini
predplačila kot izhaja iz pogodbe in jo bo predložil, ko jo bo naročnik pred predplačilom
zahteval.

Žig in podpis banke:

