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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. členom Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06,16/08 in 19/10); v nadaljevanju ZJN-2B).

PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje
graščine Strmol-pristavo«
Na portalu javnih naročil je objavljen javni razpis po odprtem postopku.
Vabimo vas, da podate vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 14.1.2011 do 09.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 14.1.2011 ob 09.15 uri v prostorih naročnika.

MARTIN MIKOLIČ,univ.dipl.ing.,l.r.
Župan
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. člen
V skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06,16/08 in 19/10; v
nadaljevanju ZJN-2B) je naročnik objavil na portalu javnih naročil javno naročilo po odprtem
postopku za projekt

»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmolpristavo«
V ta namen je v skladu z ZJN-2B naročnik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. Kot
ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
II. člen
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.

III. člen
Za vsak izpolnjeni pogoj je potrebno predložiti dokazila ali predložiti izjavo. Ponudbe, ki ne
bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev, bodo štele kot
neprimerne ponudbe in bodo kot takšne izločene iz analize ocenjevanja.
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki ne
bodo ponudili izvedbo razpisanih del v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.
Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali napisana z neizbrisljivo pisavo in
podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika, zložena po vrstnem redu in
vezana.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak. Popravljene napake morajo biti označene
z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
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Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo po vrsti, kot
navedeno:

1. Povabilo k oddaji ponudbe
2. Navodila ponudnika z razpisnimi pogoji za izdelavo ponudbe in podpisan obrazec
izjave, da ponudnik sprejema pogoje razpisa (OBR-1)
3. Ponudba – obrazec (OBR-2);
4. Drugi obrazci
•

Da ponudnik dovoljuje naročniku, da lahko v namen javnega razpisa pridobi osebne
podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev
javnega pooblastila.
Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: izjava ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-3).
•

Da so podatki v ponudbi resnični in nezavajujoči.

Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih (OBR-4).
Osnovna sposobnost ponudnika
•

Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 55/08,66/08 - popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje
podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril,
nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti in pranje denarja.

•

Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.

5

OBČINA ROGATEC
Ceste 11, 3252 ROGATEC

•

Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri ima
sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
•

Da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov
oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi
referencami iz 77.a člena ZJN-2B.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
•

Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
•

Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
Poklicna sposobnost ponudnika
•

Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
•

Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi
lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)

Ekonomska in finančna sposobnost
•

Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
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postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-5)
•

Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel
blokiranega računa.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR-6) in potrdila poslovnih bank, ki vodijo račun ponudnika.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
računov.
• Ponudnik mora nuditi najmanj 30 dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-7)

Tehnična in kadrovska sposobnost
• Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava o strokovnem kadru (OBR-8)
•

Ponudnik mora vsaj 40 % celotnih del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava o podizvajalcih (OBR-9) in priloga: Seznam podizvajalcev (OBR-9a).
•

Ponudnik mora zagotavljati, da bo v primeru, če bo delo opravljal s podizvajalci,
naročnika pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje
podizvajalcem.
Dokazilo: izjava o podizvajalcih. (OBR-9)
•

Ponudnik je sposoben izvesti dela iz ponudbe najkasneje do:
Vsa dela je potrebno izvesti najkasneje do 15.4.2011.
Priložiti je potrebno tudi okvirni terminski plan izvedbe del in plan črpanja finančnih
sredstev.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 10)
•

Ponudnik bo dobavil opremo v skladu s popisom, v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik,
montažo izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika.
Ponudnik mora za ponujeno opremo in pohištvo ter za kvalitetno izvedbo del
zagotoviti garancijski rok najmanj 24 mesecev (dve leti) od dneva uspešnega
prevzema vse razpisane opreme s strani narocnika.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 11)
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•

Ponudnik bo predložil veljavne certifikate oziroma potrdila o skladnosti za vgrajeno
opremo (v slovenskem jeziku), skladno z zahtevami naročnika.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 12)
•

Ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz varstva pri delu.

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 13)
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo
podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za
vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 4. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno
sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
5. Navedba vrste finančnih zavarovanj
• Finančno zavarovanje za resnost ponudbe
Bančna garancija brez zadržkov ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR.
Njena veljavnost mora biti 60 dni, kolikor znaša tudi veljavnost ponudbe.
Naročnik bo garancijo vnovčil v naslednjih primerih:
• če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti,
navedene v ponudbi
• 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
- ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije ali kavcijsko
zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo posla v
skladu z določbami navodil ponudnikom.
Garancijo za resnost ponudbe bo naročnik vrnil vsem neizbranim ponudnikom po preteku
roka za pritožbo po izdaji »Obvestilo o oddaji javnega naročila«. Izbranemu ponudniku bo
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vrnil garancijo za resnost ponudbe po podpisu pogodbe in ob predložitvi bančne garancije za
dobro izvedbo del.
Garancijo za resnost ponudbe naročnik zahteva od ponudnikov kot sestavni del ponudbene
dokumentacije. Garancija mora biti sestavljena na podlagi navedenega vzorca v razpisni
dokumentaciji - (OBR-14).
• Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov, plačljivo na prvi
poziv ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV, najkasneje v petnajstih (15)
dneh od podpisa pogodbe s strani naročnika.
Brezpogojna in nepreklicna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je unovcljiva
na prvi poziv narocnika v naslednjih primerih:
- če izvajalec ne izdela, dobavi in montira opreme po tej pogodbi v skladu z dolocili te
pogodbe,
- če izvajalec ne bo predal opreme po tej pogodbi v skladu s to pogodbo,
- če bo izvajalec zamujal z izdelavo, dobavo in montažo opreme, pa za zamudo ne bo
utemeljenih razlogov, ki jih skupaj ugotovita narocnik in izvajalec,
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe,
- če narocnik po krivdi izvajalca odstopi od te pogodbe.
Veljavnost garancije je še pet dni po uspešno opravljeni primopredaji del. V kolikor se
izvedba zaradi kakršnih koli vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, z novim datumom veljavnosti (OBR-15).
• Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku
Bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za odpravo napak v
garancijskem roku mora izbrani ponudnik izročiti naročniku najkasneje v roku pet (5) dni od
datuma podpisa prevzemnega zapisnika s strani naročnika. Garancijski znesek znaša 10%
končne obračunske vrednosti z vključenim DDV. Rok trajanja garancije je za en dan daljši
kot je garancijski rok za opremo. (OBR-16).
Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse
zahtevane pogoje iz tega člena in predložili ustrezna dokazila.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in
dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo. Potrdila in druga dokazila so lahko v kopijah,
vendar morajo odražati dejansko stanje in ustrezati vsebini originala.
Naročnik lahko pred oddajo javnega naročil zahteva od ponudnika, katerega ponudba je
najugodnejša, da dokaže svojo usposobljenost s predložitvijo listin v originalu in dokazila o
izpolnjevanju pogojev, ki jih je navedel v izjavah.
6. Splošni pogoji za pogodbo z izjavo in vzorec pogodbe
Potrebno je podpisati izjavo pri splošnih pogojih za pogodbo ter pogodbo izpolniti in
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parafirati, parafirati prilogo pogodbe (PIZV) v primeru, če bodo dela izvedena s podizvajalci.
7. Popis opreme
Potrebno je podpisati izjavo, izpolniti popise del – predračun mora biti predložen v
elektronski in tiskani verziji!
Popis del se nahaja tudi v elektronski obliki (excelova datoteka). Ponudnik ne rabi ročno
izpolnjevati popisov, potrebno jih je samo parafirati ter za tem priložiti tiskano verzijo popisa
del-predračuna iz excelove datoteke.
IV. člen
Podatki, ki jih ponudnik določi za poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja
gospodarske družbe, bodo uporabljeni samo za namene javnega naročila in ne bodo
dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v postopek javnega naročila. Naročnik
zagotavlja, da jih bo varoval kot poslovno skrivnost.
Ponudnik označi dokument s poslovno skrivnostjo tako, da v desnem zgornjem kotu z
velikimi črkami izpiše »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis osebe, ki
je podpisala ponudbo. Če je poslovna skrivnost samo določen podatek v dokumentu, mora
biti ta del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu pa mora biti izpisano
»POSLOVNA SKRIVNOST«.
Javni podatek je količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in
skupna vrednost iz ponudbe.
Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot je zgoraj navedeno.
Če bodo kot poslovna skrivnost označeni podatki, ki ne ustrezajo zgoraj navedenim
pogojem, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako poslovne skrivnosti umakne. Ponudnik
to naredi tako, da njegov zastopnik nad oznako napiše »PREKLIC«, vpiše datum in čas ter
se podpiše. Če ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne prekliče poslovne skrivnosti,
naročnik ponudbo v celoti zavrne.

V. člen
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe preko portala javnih
naročil. Naročnik bo posredoval pojasnila v najkrajšem času, najkasneje pa v 6-ih dneh pred
rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva posredovana pravočasno.
Pojasnilo bo na portalu javnih naročil in spletno stran www.rogatec.net, posredoval pisni
odgovor, vključno z vprašanji.
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu na portal javnih naročil pravočasno in
ob tem upoštevati še čas, ki ga naročnik potrebuje za posredovanje pojasnila.
Naročnik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo
ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z določili ZJN-2B. Naročnik bo
spremembe objavil na spletni strani www.rogatec.net in portalu javnih naročil. Rok za oddajo
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ponudb bo naročnik po potrebi ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti
naročnika posledično vežejo na nove roke.
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnika
vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.
VI. člen
Ponudnik mora podpisano in pravilno opremljeno ponudbo, z vso ponudbeno dokumentacijo,
v zapečateni kuverti, ki mora biti označena z naslovom pošiljatelja in obvezno oznako
«PONUDBA – NE ODPIRAJ - »Dobava in montaža opreme za gospodarsko

poslopje graščine Strmol-prostavo«
oddati v tajništvu Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, do dne 14.1.2011 do 09.00
ure.
Ponudbe poslane po pošti, na naslov Občine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, morajo biti
poslane priporočeno. Vse ponudbe morajo prispeti v tajništvo do 14.1.2011, do 09.00 ure.
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo prispele do roka, navedenega v javnem razpisu in
bodo pravilno označene.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija izločila kot nepopolne.
VII. člen
Odpiranje ponudb bo 14.1.2011 ob 9.15 uri v sejni sobi Občine Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec (pritličje).
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo komisiji za odpiranje ponudb predložiti pisna
pooblastila za zastopanje pri odpiranju ponudb.
Prepozno vložene in nepravilno opremljene ponudbe bo komisija zavrnila kot nepopolne in
bodo neodprte vrnjene ponudnikom.
Odpiranje ponudb bo komisijsko. O postopku bo voden zapisnik, ki ga podpišejo pooblaščeni
predstavniki ponudnikov. Po en izvod zapisnika prejmejo pooblaščeni predstavniki
ponudnikov takoj po odpiranju. Ostali ponudniki, ki na odpiranju niso prisotni, pa ga prejmejo
po pošti.
Ponudnik mora ponuditi vsa razpisana dela iz razpisne dokumentacije. V kolikor niso v
popisu del izpolnjene vse postavke, naročnik smatra, da so dela iz neizpolnjenih postavk
upoštevana v ostalih postavkah.
Naročnik si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finančna sredstva, spremeni količino
in obseg del; ponudnik pa nima pravice zahtevati spremembe enotnih cen.
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VIII. člen
Vse cene so navedene v EUR. Posamezne cene se morajo prikazati brez DDV. Končna
cena za projekt mora vsebovati vse stroške (tudi DDV,...), popuste in rabate.
Cene so fiksne do konca izvedbe.
IX. člen
Merilo je najnižja cena.
Pri ocenjevanju po merilu cene bo upoštevana končna cena ponudnikov, ki zajema tudi DDV
in morebitne popuste.
X. člen
Ponudba mora veljati 60 dni od datuma, določenega za sprejem ponudb.

XI. člen
Ponudnik mora izpolniti priložen vzorec pogodbe in ga parafirati.
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v roku 10 dni po
pravnomočnosti obvestila o izbiri.
XII. člen
V času razpisa naročnik in ponudnik ne smeta pričenjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila
izbiro določene ponudbe.
XIII. člen
V času od izbire ponudbe do začetka veljavnosti pogodbe naročnik in ponudnik ne smeta
pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.

XIV. člen
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
otežkočali razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivale na
nepristranskost revizijske komisije.
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XV. člen
Če je v zakonu ali v razpisni dokumentaciji določeno, da je pogoj za izvedbo naročila izdaja
soglasja določenega organa, pogodba ne prične veljati, dokler ni veljavno to soglasje.

XVI. člen
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja
(Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev
naročila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja
naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje
javnega naročila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in
zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil ne določa
drugače.
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o reviziji postopkov
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5),
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso v znesku 2.500,00 EUR na TRR pri
Ministrstvu za finance št.: 01100-1000358802 – izvrševanje proračuna RS, v skladu z
Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5)
Vložen zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega
naročila. Po odločitvi o dodelitvi naročila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz
razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odločitvijo naročnika, pa kljub temu
ni vložil zahtevka za revizijo že pred odločitvijo naročnika o dodelitvi naročila.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh
od prejema obvestila o dodelitvi naročila. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s
povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno na finance.

XVII. člen
Za projekt se planira delno financiranje iz Evropske Unije iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj in sredstev proračuna Republike Slovenije v okviru operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
V kolikor naročnik ne bo prejel nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo oddal naročilo
po postopku s pogajanji skladno z 28. členom ZJN-2B z vsemi ponudniki, ki bodo
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izpolnjevali pogoje iz 42. do 47. člena ZJN-2B in so bile njihove ponudbe v odprtem postopku
v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postavke oddaje ponudb.
Naročnik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil
skladno z načrtom razvojnih programov.
Naročnik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. členom ZJN-2B ustavi postopek javnega
naročanja pred potekom roka za oddajo ponudb. Po odpiranju ponudb lahko naročnik zavrne
vse ponudbe, v primeru, da so spremenjene okoliščine, pa začne nov postopek.

XVIII. člen
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za
poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.
Martin MIKOLIČ,univ.dipl.ing.,l.r.
Župan
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POSEBNO OPOZORILO!

POGOJ: PONUDBA MORA BITI CELOVITA

1. PONUDNIK MORA IZDELATI IN ODDATI SVOJO PONUDBO NA IZVIRNKU CELOTNE
RAZPISNE DOKUMENTACIJE

2. VSAK LIST RAZPISANE DOKUMENTACIJE MORA BITI IZPOLNJEN, PODPISAN IN
OŽIGOSAN NA IZVIRNIKU!

3. ČE JE IZ TEHNIČNIH RAZLOGOV POSAMIČNI OBRAZEC IZDELAN OZ. IZPOLNJEN
KAKO DRUGAČE (NPR. BANČNA GARANCIJA,…), MORA BESEDILO V CELOTI
USTREZATI ZAHTEVAM RAZPISOVALCA (istovetno besedilo) IN MORA BITI
PRILOŽEN IZVIRNIKU!

PONUDNIK MORA IZPOLNITI, PODPISATI IN ŽIGOSATI PONUDBO TAKO, DA JE
RAZVIDNA VREDNOST DEL BREZ IN Z VKLJUČENIM DDV!
PREDRAČUN MORA BITI PREDLOŽEN V TISKANI VERZIJI IN NA CD-ju.
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OBR-1

IZJAVA

PONUDNIK_______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila za
»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«.

Z njimi v celoti soglašamo in obenem potrjujemo, da smo seznanjeni z navodilom za izdelavo
ponudbe ter z njim soglašamo.

Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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OBR-2
Naročnik: Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

PONUDBA – OBRAZEC
Na podlagi javnega razpisa objavljenega na portalu javnih naročil z dne 23.12.2010 se
prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo dokumentacijo v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe.
1. Opis predmeta javnega naročila:
»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«
2. Vrednost javnega naročila:
PONUDBENA VREDNOST:
- ___ % popust:
SKUPAJ

EUR
EUR
EUR
EUR

+20% DDV

VSE SKUPAJ:

EUR

Podatki o ponudniku:
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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OBR-3
Ponudnik: ___________________________________
Polni naziv podjetja: ___________________________
Sedež in njegova občina: ________________________
Št. vpisa v sodni register: ________________________
Št. vložka: __________________
Matična številka podjetja: _________________
Naročnik: ________________________
IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Občina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, za
namene javnega razpisa »Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje
graščine Strmol-pristavo«, pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje:
a) Ime in priimek: _______________________________ podpis _____________________
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ___________________________,
stalno bivališče ___________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ______________________________ podpis ______________________
EMŠO _____________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ___________________________________________________________.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum:………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-4

Ponudnik: ……………………………………
…………………………………...

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O NEZAVAJAJOČIH PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki v vaši ponudbi za »Dobava in montaža opreme za
gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo« resnični in nezavajajoči.
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naročnik izloči iz ocenjevanja ponudb, če bodo naši
podatki v ponudbeni dokumentaciji zavajajoči.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum:………………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Predmet javnega naročila: »Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje
graščine Strmol-pristavo«

IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz III. člena navodil za izvedbo javnega naročila in
sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 95/04, 55/08 in
66/08): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti.
2. Da proti nam kot gospodarskemu subjektu ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, ali drug postopek, katerega posledica
ali namen je prenehanje našega poslovanja, da poslovanje ne upravlja sodišče, da nismo
opustili poslovno dejavnost ali so v katerem koli podobnem položaju in, da ni bil proti nam
uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države
v kateri imamo sedež.
3. Da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake iz področja predmeta
javnega naročila.
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4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imamo sedež.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
6. Da ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil izločen iz postopkov oddaje
javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a člena
ZJN-2B.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________
izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije:
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v
Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
obkrožite točko C.)
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
S podpisom te izjave pooblaščamo naročnika za pridobitev vseh dokazil o izpolnjevanju
zgoraj navedenih pogojev iz uradnih evidenc.
Ponudnik (ali partner) lahko pogoje dokaže že v oddani ponudbi, in sicer tako, da

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
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izpolnjenemu obrazcu priloži ustrezno dokumentacijo, lahko tudi kopije, enake
izvirnikom.
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični in smo jih v roku, v katerem bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s
predložitvijo ustreznih potrdil in listin.
Obvezne priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 6. iz 4. člena Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Obvezna priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član
posebne organizacije:
potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
ali
lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet
javnega naročila, ne potrebujejo.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum:………………

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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OBR-6
Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

IZJAVA
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu ni imel blokiranega
računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora predložiti toliko potrdil poslovnih bank kot ima
računov.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum:………………..

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.

23

OBČINA ROGATEC
Ceste 11, 3252 ROGATEC

OBR-7
Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O PLAČILNIH POGOJIH

Izjavljamo,
-

da sprejemamo rok plačila 30. dan, ki začne teči z dnem prejema situacije s
strani naročnika (rok v skladu z 22. členom Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09, 29/10,
ZIPRS1011).

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum:………………..

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
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OBR-8
Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

IZJAVA O KADRIH
Izjavljamo, da razpolagamo s kadri, ki so usposobljeni za izvedbo javnega naročila in da
imamo zadostne kapacitete za izvedbo del.

Seznanjeni smo s tem, da lahko naročnik zahteva od nas ustrezna dokazila pred oddajo
javnega naročila in da bomo na njegovo zahtevo ta dokazila tudi predložili.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum………………

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.
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OBR-9
Ponudnik: …………………………….
…………………………….
Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O PODIZVAJALCIH
Do podizvajalcev imamo poravnane vse zapadle obveznosti.

Izjavljamo,
-

da bomo vsaj 40 % celotne storitve izvedli z lastnimi delavci, ki so pri nas v delovnem
razmerju.

-

da bomo v primeru, če bomo storitev opravljali s podizvajalci, naročnika pooblastili,
da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.
Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.
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OBR-9a
Ponudnik:_________________________
Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
SEZNAM PODIZVAJALCEV

Zap.
št.

PODIZVAJALEC (naziv, naslov)

OPIS DEL KI JIH BO IZVEDEL

RAZMERJE DEL V %

Rok izvedbe teh del

1.

2.

3.

Datum:___________

Žig in podpis ponudnika
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OBR-10
Ponudnik: …………………………….
…………………………….

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O ROKU IZDELAVE
Izjavljamo, da smo sposobni izvesti vsa razpisana dela najkasneje do 15.4.2011.
*Priložiti je potrebno okvirni terminski plan izvedbe del in plan črpanja finančnih
sredstev.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Priloga: okvirni terminski plan s predvidenimi roki plačil.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-11
Ponudnik: …………………………….
…………………………….

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO

•

Ponudnik bo dobavil opremo v skladu s popisom, v kvaliteti, ki jo zahteva naročnik,
montažo izvedel v skladu s pravili stroke in navodili strokovnega nadzora naročnika

•

Ponudnik mora za ponujeno opremo in pohištvo ter za kvalitetno izvedbo del
zagotoviti garancijski rok najmanj 24 mesecev (dve leti) od dneva uspešnega
prevzema vse razpisane opreme s strani narocnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.
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OBR-12
Ponudnik : …………………………….
……………………………

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
•

da bo na zahtevo naročnika predložil veljavne certifikate oziroma potrdila o
skladnosti za vgrajeno opremo (v slovenskem jeziku), skladno z zahtevami
naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.

30

OBČINA ROGATEC
Ceste 11, 3252 ROGATEC

OBR-13
Ponudnik : …………………………….
……………………………

Naročnik: Občina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
•

da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih pri delu.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za: »Dobava
in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, objavljen na
portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi«.
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OBR-14

GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke: _________________________
Kraj in datum: ________________________
Upravičenec: _________________________
Garancija št.: _________________________

V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil dne 23.12.2010, predmet
»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, 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
2.000,00 EUR.
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 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)

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
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OBR-15
PONUDNIK
________________________
________________________
________________________

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da
se namerava prijaviti na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«,
objavljen na portalu javnih naročil dne 23.12.2010.

IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši……………………………….dobil garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, brez zadržkov, plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene
vrednosti z vključenim DDV in jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec.

Datum:………….

Žig in podpis banke/ zavarovalnice:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
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OBR-16
PONUDNIK
________________________
________________________
________________________

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI IN NAPAK
V GARANCIJSKI DOBI

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da
se namerava prijaviti na javni razpis:
»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«,
objavljen na portalu javnih naročil dne 23.12.2010.
IZJAVLJAMO

da bo naročnik garancije v naši ……………………………….dobil garancijo za odpravo
pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi, v višini 10 % od obračunske vrednosti, z
vključenim DDV in jo bo predložil, če bo izbran kot izvajalec. Rok trajanja garancije je za en
dan daljši kot je garancijski rok za kakovost izvedenih del, to je dve (2) leti od datuma
primopredaje.

Datum:

Žig in podpis banke/zavarovalnice:

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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6. Splošni pogoji za pogodbo z izjavo in vzorec pogodbe
DEFINICIJE:
1. »Naročnik« je pravna oseba, ki bo z izvajalcem sklenil pogodbo o izvedbi del.
Obseg del je razviden iz popisa opreme.
2. “Izvajalec“ je pravna oseba, ki je na osnovi pogodbe in ostale pogodbene dokumentacije
(razpisni pogoji z navodili ponudnikom, popis del, splošni pogoji za pogodbo) sprejela
obveznost za izvedbo del, ki so razvidna iz popisa opreme.
3. “Predstavnik“ je zastopnik strank z nalogo, da rešuje skupno vse nastale probleme in
tako omogoči nemoten potek del.
Predstavnika nimata pravice spreminjati obveznosti, ki izhajajo iz pogodbe in njenih
sestavnih delov.
Predstavnik naročnika ima pravico kontrolirati
pogodbene in razpisne dokumentacije.

delo izvajalca, z upoštevanjem določil

4. »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika izvajalca, s katereim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja
blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno vezana s tem predmetom
javnega naročila
PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI:
5. Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, če za to
ni dobil pisnega soglasja naročnika.
6. Izvajalec mora zagotavljati, da bo v primeru, če bo delo opravljal s podizvajalci, naročnika
pooblastil, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem.
POGODBA:
6. Sestavni deli pogodbe so: splošni pogoji, ponudba izvajalca, razpisni pogoji z navodili
ponudnikom.
7. V kolikor kateri od členov ali njegovih sestavnih delov ni medsebojno usklajen in
omogoča različno tolmačenje, je pravilna razlaga po naslednjem vrstnem redu:
- pogodba
- splošni pogoji
- razpisni pogoji z navodili ponudnikom.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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HRANJENJE IN RAZPOLAGANJE Z DOKUMENTACIJO
7. Dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji
osebi le s soglasjem naročnika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne dokumentacije
v svojem arhivu.
8. Izvajalec mora voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo ter
zagotavljati ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in posredovanje
dokumentacije investitorju
SPREMEMBA CENE
9. Pogodbena cena je fiksna, zato izvajalec ni upravičen do spremembe pogodbene cene.
ROK PLAČILA
10. Rok plačila je 30. dan po prejemu potrjene situacije oz. v skladu v skladu z 22. členom
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.
99/09, 29/10, ZIPRS1011).
ROK DOKONČANJA DEL
11. Rok dokončanja del je:
Dela je potrebno izvesti najkasneje do 15.4.2011.

PREKINITEV POGODBE
12. Naročnik lahko prekine pogodbo v naslednjih primerih:
- če preneha potreba za izvedbo del
- zaradi nastalih zamud po krivdi izvajalca, ki imajo za posledico večjo materialno
škodo,
- zaradi utemeljenega vzroka, katerega potrdi naročnik

Pogodbe ni mogoče prekiniti zaradi neizpolnitve manjšega dela pogodbenih obveznosti.
13. Izvajalec lahko prekine pogodbo v primeru:
- če naročnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti,
- če pride izvajalec v položaj, da ni sposoben opraviti pogodbenih del.

14. Pogodbo je možno prekiniti le s pisno izjavo, ki se izroči drugi pogodbeni stranki. V
izjavi mora biti natančno navedeno določilo, na podlagi katerega se pogodba
prekinja.
Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
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15. Če pride do prekinitve pogodbe po krivdi naročnika, mora le-ta plačati vso opravljeno delo
in škodo, ki jo je utrpel izvajalec zaradi prekinitve pogodbe.
16. Če pride do prekinitve po krivdi izvajalca, naročnik nima nobenih finančnih obveznosti ne
glede na obseg opravljenih del.
17. Če stranke prekinejo pogodbo, rešujejo vsa sporna vprašanja, ki nastanejo s prekinitvijo
pogodbe na pristojnem sodišču v Celju.

IZJAVA
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu s temi splošnimi pogoji.

PONUDNIK
________________________

(žig in podpis pooblaščene osebe)
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VZOREC POGODBE
______________________________________,
ki jo zastopa ____________________________
(v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: _______________
matična številka:_____________
in
OBČINA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC,
ki jo zastopa župan Martin MIKOLIČ,univ.dipl.ing.
(v nadaljevanju naročnik)
ID št. za DDV: SI 47348429
matična številka: 5883938
skleneta
Pogodbo št. 430-0008/2010 ZA PROJEKT
»Dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«

PREDMET POGODBE
1. člen
Investitor odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo »Dobava in montaža opreme za
gospodarsko poslopje graščine Strmol-pristavo«, na osnovi javnega naročila, št. 4300008/2010, objavljenega na portalu javnih naročil, dne 23.12.2010.
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št.
_________, z dne ________, določili te pogodbe, veljavno zakonodajo in standardi, pravili
stroke, kot dober gospodar.
Predmet pogodbe je dobava in montaža opreme za gospodarsko poslopje graščine Strmol
– pristavo, Pot k ribniku 4, 3252 Rogatec.
2. člen
Pogodbene stranke soglašajo, da so sestavni deli te pogodbe naslednji dokumenti:
• ponudba št._________, z dne _____________,
• bančna garancija za dobro izvedbo del,
• razpisni pogoji investitorja
Izvajalec mora:
- upoštevati navodila za informiranje in obveščanje o kohezijskem in strukturnih skladih
za obdobje 2007-2013
- voditi vso z zakoni, predpisi in navodili predpisano dokumentacijo ter zagotavljati
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ustrezno revizijsko sled, hrambo, vpogled v dokumentacijo in posredovanje
dokumentacije investitorju
POGODBENA VREDNOST
3. člen
Pogodbena vrednost vključuje:
• dobavo vse opreme, skladno s popisom
• montažo opreme na lokaciji Pot k ribniku 4, Rogatec
• odnos embalaže iz objekta ter predajo objekta v očiščenem stanju
• izdelavo vseh delavniških načrtov netipske opreme
• sanacijo vseh morebitno poškodovanih delov objekta med dobavo in montažo
opreme
Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe znaša:

______________EUR
+ 20% DDV:

______________EUR

SKUPAJ:

______________EUR
(z besedo: ____________________ evrov ___/100).

Ponudbene cene po enoti so fiksne.
Sredstva za plačilo so zagotovljena na proračunski postavki naročnika:
421618/420299 Nakup druge opreme
Operacijo delno financira Evropska Unija, Evropski sklad za regionalni razvoj. Operacija se
izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s Hrvaško«.
Skladno s 76. a členom ZDDV-1 in 4. odstavkom 127.a člena PZDDV izjavljamo, da dela po
tej pogodbi naročamo v zvezi z opravljanjem svoje neobdavčljive dejavnosti.

ROK ZA IZVEDBO DEL
4. člen
Izvajalec se obvezuje dokončati dela iz 1. člena te pogodbe do 15.4.2011.
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5. člen
Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenega roka samo zaradi naslednjih vzrokov:
• višja sila,
• ukrepi državnih organov ali organizacij z javnimi pooblastili, razen če gre za razloge
na strani izvajalca
• utemeljenega vzroka, katerega potrdi naročnik
NAČIN PLAČILA
6. člen
Investitor bo dela po tej pogodbi plačeval izvajalcu na osnovi računa, ki bo izdelan na podlagi
dejansko izvršenih del in fiksnih cen iz ponudbe.
Izvajalec posreduje račun v treh izvodih do 5. v mesecu za dela izvršena v preteklem
mesecu na naslov investitorja. K vsakem računu morajo biti priloženi dokumenti, ki
omogočajo nadzor nad naročilom in prevzemom opreme s strani naročnika, na katero se
nanaša račun in so podlaga za izstavitev računa.
Investitor bo plačeval svojo obveznost 30. dan ali v skladu z 22. členom Zakona o
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
29/10 - ZIPRS1011).
Plačilni rok začne teči naslednji dan od prejema računa.
Plačilo se izvede na transakcijski račun izvajalca št. ______________________, odprt pri
________________.
V primeru, če se dela izvajajo s podizvajalci, se plačila izvajajo neposredno podizvajalcu.
V primeru predčasnega plačila računa se pogodbeni stranki dogovorita za popust.

OBVEZNOSTI NAROCNIKA IN IZVAJALCA
9. člen
Narocnik se obvezuje:
- sodelovati z izvajalcem in mu nuditi vse potrebne podatke, da bo le-ta lahko
pravocasno, kvalitetno in strokovno izdelal/dobavil vso opremo, ki je predmet te
pogodbe,
- da bo ob dobavi opreme zagotovil nemoten dostop v objekt in prostore za fizicno
montažo opreme, kjer bo le-ta montirana
Izvajalce jamci in se obvezuje:
- da bo dobavil vso opremo v skladu z zahtevami narocnika iz razpisne dokumentacije
po javnem narocilu iz 1. clena te pogodbe, svojo ponudbo z dne ______________ in
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-

-

to pogodbo,
da bo pred izdelavo opreme, ki ni tipska, izdelal delavniške nacrte in jih predložil v
potrditev projektantu in narocniku,
da bo po zakljuceni montaži opreme in pohištva izrocil narocniku vso dokumentacijo,
ki se nanaša na izdelano, dobavljeno in montirano opremo in skladno z zahtevami
narocnika,
da bo vsa dobavljena oprema nova in da bo zagotovil njeno brezhibno uporabo in
delovanje,
da bo opremo po tej pogodbi dobavil na lokacijo Pot k ribniku 4, Rogatec, jo fizicno
namestil v prostore, ki jih bo dolocil narocnik in izvedel montažo opreme,
da bo predal narocniku vso opremo in pohištvo, ki je predmet te pogodbe v celoti in v
funkcionalnem stanju,
da bo odnesel embalažo iz objekta ter predal objekt v očiščenem stanju
bo ob izvedbi montaže dela izvajal strokovno, kvalitetno in na nacin, da ne bo
poškodoval opreme, pohištva in objekta.

Izvajalec se obvezuje, da bo ob prevzemu opreme in pohištva narocniku izrocil dobavnico, v
kateri bo navedena cena brez davka na dodano vrednost in cena z davkom na dodano
vrednost ter prevzeta kolicina in ki bo vsebovala specifikacijo izdelane, dobavljene in
montirane opreme.
Oseba pooblašcena s strani narocnika za prevzem, mora takoj po izvršeni dobavi in montaži
opraviti kolicinski in kakovostni prevzem.
Dejansko dobavljena in montirana oprema se mora ujemati z naroceno opremo po tej
pogodbi.
Prevzem, kakor tudi morebitne reklamacije, se vpišejo na dobavnici, ki jo podpišeta obe s
strani narocnika in izvajalca pooblašceni osebi.
Ce se ugotovi, da oprema ni istovetna z naroceno, če odstopa od dogovorjene vrste,
kvalitete in kolicine, lahko narocnik prevzem odkloni.
Izvajalec je dolžan odklonjeno opremo in pohištvo nadomestiti z novo takoj oziroma v roku,
ki ga dogovorita pogodbeni stranki.
Ce narocnik pri kasnejši uporabi opreme ugotovi skrite napake, se sestavi komisijski
zapisnik, s katerim se uveljavlja reklamacija. Vsi stroški povezani z reklamacijami v celoti
bremenijo izvajalca.
Izvajalec je dolžan ob dokoncnem prevzemu opreme izrociti narocniku popolno tehnicno
dokumentacijo za vzdrževanje in uporabo, ki ustreza konkretni dobavljeni opremi, v
slovenskem jeziku.

FINANČNO ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
8. člen
Izvajalec se zaveže naročniku v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe predložiti
brezpogojno in na prvi poziv plačljivo bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
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obveznosti ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki mora veljati še pet dni po
uspešno opravljeni primopredaji del in v roku 5-ih dni po primopredaji še bančno garancijo za
odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% od obračunske vrednosti, z vključenim DDV.
Brezpogojna in nepreklicna bancna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je
unovcljiva na prvi poziv narocnika v naslednjih primerih:
- če izvajalec ne izdela, dobavi in montira opreme po tej pogodbi v skladu z dolocili te
pogodbe,
- če izvajalec ne bo predal opreme po tej pogodbi v skladu s to pogodbo,
- če bo izvajalec zamujal z izdelavo, dobavo in montažo opreme, pa za zamudo ne bo
utemeljenih razlogov, ki jih skupaj ugotovita narocnik in izvajalec,
- če izvajalec po svoji krivdi odstopi od te pogodbe,
- če narocnik po krivdi izvajalca odstopi od te pogodbe.
V primeru, da izvajalec narocniku ne izroci nepreklicne, brezpogojne in na prvi poziv placljive
bancne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti se šteje, da ta pogodba ni
sklenjena, narocnik pa bo unovcil bancno garancijo za resnost ponudbe.
V primeru, da izvajalec narocniku ne izroci brezpogojne, nepreklicne in na prvi poziv placljive
bancne garancije za odpravo napak v garancijskem roku se šteje, da dokoncen prevzem
opreme in pohištva ni izvršen, narocnik pa bo unovcil bancno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
Če pride v času trajanja pogodbe do spremembe pogodbe, mora izvajalec ob spremembi
predložiti tem spremembam ustrezno bančno garancijo, v primeru podaljšanja pogodbenih
rokov pa bančno garancijo podaljšati.
POGODBENA KAZEN
9. člen
Izvajalec se obvezuje, da bo posamezno vrsto opreme izdelal, dobavil in montiral v casu
trajanja te pogodbe, skladno z narocili narocnika in projektanta in v rokih, ki jih bo dogovoril z
narocnikom. Izvajalec se obvezuje, da bo vso opremo, ki je predmet te pogodbe izdelal,
dobavil in montiral najpozneje do 15.4.2011.
Narocnik je izven primerov višje sile, svoje krivde ali svojega soglasja upravicen do
pogodbene kazni v višini 0,1% pogodbene vrednosti za vsak dan zamude roka iz prvega
odstavka tega clena, vendar najvec do višine 10 % pogodbene vrednosti z DDV.
Ne glede na dolocbo prejšnjega odstavka je v primeru neizpolnitve ali le delne izpolnitve
obveznosti po tej pogodbi po izvajalecevi krivdi narocnik upravicen do pogodbene kazni v
višini 10% od celotne pogodbene vrednosti z DDV.
Rok izdelave, dobave in montaže opreme se lahko podaljša izkljucno samo v primeru, ce
tako odloci narocnik.
V primeru, da narocnik odloci, da se pogodbeni rok izdelave, dobave in montaže opreme
lahko podaljša, morata pogodbeni strani o tem skleniti aneks k tej pogodbi, v nasprotnem
primeru se šteje, da rok ni podaljšan.
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PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
10. člen
Predstavnik investitorja po tej pogodbi je ga. Nataša Lavrič.
Predstavnik izvajalca po tej pogodbi je g.______________.
Spremembo predstavnika morata pogodbeni stranki pisno sporočiti najkasneje v petih dneh
pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.
PREKINITEV POGODBE
11. člen
Investitor lahko prekine to pogodbo v naslednjih primerih:
- če izvajalec po pisnem pozivu investitorja ter naknadnem, največ 10 dnevnem roku z
deli ne začne, ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za več kot 15 dni
- če izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ter s takšnim
početjem kljub opozorilom nadzornega organa oziroma predstavnika investitorja
nadaljuje,
- če brez soglasja investitorja prepusti izvedbo del podizvajalcem.
Investitor mora obvestilo o prekinitvi pogodbe posredovati izvajalcu pisno, z navedbo
razlogov za to. Izvajalec je v takem primeru dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih
zaščiti pred propadanjem. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje
stroške umakniti z gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne
objekte ter očistiti objekt in gradbišče v roku 10 dni po razdrtju pogodbe.

PREVZEM POGODBENIH DEL
12. člen
Kakovostni in količinski prevzem dobavljene opreme in izvedenih storitev se izvrši
zapisniško po dobavi opreme in izvedbi storitev, na lokaciji dobave opreme in izvedbe
storitev. Prevzemni zapisnik podpišeta pooblaščena predstavnika izbranega ponudnika in
naročnika.
V primeru zapisniško ugotovljenih količinskih ali kakovostnih napak, mora izbrani ponudnik
le-te brezplačno odpraviti v roku 5 dni od datuma zapisnika.
V primeru, da v navedenem roku ni možno odpraviti napak, mora izbrani ponudnik
dostaviti naročniku novo opremo in izvesti storitve, sicer lahko naročnik zniža pogodbeno
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vrednost ali odstopi od pogodbe. V vseh primerih mora izbrani ponudnik povrniti nastalo
škodo.
Brez predložitve navodil za uporabo v slovenskem jeziku in potrjenih garancijskih listov,
prevzem opreme ni opravljen.
GARANCIJSKI ROK
13. člen
Izvajalec zagotavlja narocniku za vso izdelano, dobavljeno in montirano opremo garancijski
rok v trajanju najmanj 24 mesecev.
Garancijski rok velja za vse sestavne dele opreme, ki je predmet te pogodbe. Izvajalec je
dolžan ob dokoncnem prevzemu opreme s strani narocnika, narocniku izrociti dokumente, iz
katerih bo razviden garancijski rok naveden v prvem odstavku tega clena.
Garancijski roki za vso opremo, ki je predmet te pogodbe, zacne teci od dneva dokoncnega
in uspešnega prevzema opreme s strani narocnika, za kar se šteje prevzem brez pripomb in
zadržkov.
POSLOVNA SKRIVNOST
14. člen
Podatki iz te pogodbe, kot tudi dokumentacija, ki se nanaša na to pogodbo in njeno
izvajanje, se štejejo za poslovno skrivnost, razen podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi
štejejo za javne.
Izvajalec se zavezuje kot poslovno skrivnost varovati vse informacije, dokumente in druge
podatke v zvezi z narocnikom, za katere je izvedel pri izvrševanju te pogodbe in se zavezuje,
da jih ne bo sporocil tretjim osebam ali da jih kakorkoli ne bo uporabil naprej.
Izvajalec bo svojo dolžnost iz drugega odstavka tega člena razširil tudi na vse svoje delavce
in na podizvajalce po tej pogodbi, ki so ali bodo kakorkoli izvrševali celotna ali posamična
dela v zvezi s to pogodbo. Obveznost varovanja poslovne skrivnosti in varstva podatkov se
nanaša tako na čas izvrševanja te pogodbe, kot tudi za čas po tem, razen če se pogodbeni
stranki ne dogovorita drugace. V primeru kršitve določb o varovanju poslovne skrivnosti in
varstva podatkov je izvajalec naročniku odškodninsko odgovoren za vso škodo.
Vsa dokumentacija, ki se nanaša na izdelano, dobavljeno in montirano opremo po tej
pogodbi, je last naročnika in jo izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem narocnika.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA
15. člen
Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali
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posredniku naročnika, organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da
kakršno koli nedovoljeno korist za:
- pridobitev posla ali
- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku, organu ali organizaciji iz javnega
sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku
narocnika, organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;
je nicna.
PODIZVAJALCI
16. člen
Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer (priloga
k pogodbi PIZV):
Podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun
______________________________________________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal: __________________________________________________
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del____________________________
________________________________________________________________________

Podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun
________________________________________________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal: __________________________________________________
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del____________________________
________________________________________________________________________
Izvajalec:
• pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem iz prejšnje točke tega člena;
• izjavlja, da podizvajalci soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca;
• se zaveže, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil;
• se zaveže, da bo v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila
zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem,
ponudnik naročniku v petih dneh po spremembi predložil:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno
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novemu podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu;
Izvajalec ne sme zamenjati podizvajalce brez predhodnega soglasja naročnika.

REŠEVANJE SPOROV
17. člen
Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno
reševali sporazumno. Če sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili
Okrožnemu sodišču v Celju.
KONČNA DOLOČBA
18. člen
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.
Kraj in datum: ___________________
IZVAJALEC:

Kraj in datum: _____________________
INVESTITOR:
Občina Rogatec
župan
Martin MIKOLIČ
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Priloga k pogodbi -PIZV
Podizvajalec:
____________________________
____________________________
PODATKI O PODIZVAJALCU
NAZIV PODIZVAJALCA:_____________________________________________________
NASLOV PODIZVAJALCA:___________________________________________________
POŠTNA ŠTEVILKA IN POŠTA: ______________________________________________
TELEFON: _______________________________________________________________
TELEFAKS: ______________________________________________________________
ELEKTRONSKA POŠTA: ____________________________________________________
MATIČNA ŠTEVILKA: ______________________________________________________
ID ZA DDV: ______________________________________________________________
ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA: _____________________________________
BANKA: ________________________________________________________________
ZAKONITI ZASTOPNIK PODIZVAJALCA: ______________________________________
DELA, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC: ____________________________________
VREDNOST DEL, KI JIH PREVZEMA
PODIZVAJALEC

______________________ EUR brez DDV
______________________ EUR DDV
_______________________EUR z DDV
DELEŽ DEL, KI JIH PREVZEMA PODIZVAJALEC GLEDE NA VREDNOST PONUDBE V
ODSTOTKU: __________%
SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec______________________________________________________________
(naziv in naslov podizvajalca)
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 situacij, ki jih bo
predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj:_______________
Datum:_____________

žig

podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca
_______________________
Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi, bo moral, v primeru, če bo ponudnik
izbran za izvedbo, izpolniti obrazec. Obrazec bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s
strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se bo izpolnil za vsakega od
podizvajalcev, ki jih ponudnik navede v tabeli na OBR 8a.
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7. Popis opreme
Sestani del razpisne dokumentacije so skice iz PZI, rekonstrukcija in sprememba
namembnosti pristave graščine Strmol-Rogatec, november 2010
• oprema – prerez
• oprema – mansarda
• oprema – pritličje
• oprema – nadstropje

Popisi se nahajajo v naslednji excelovi datoteki:
- Popis del – oprema pristave

Osnovna konstrukcija pri delovnih mizah je kovinsko podnožje, barvano po RAL-u,
9006, plošče oplemenitene z laminatom - ultrapasom po izboru arhitekta, debeline
2,8 cm, z 2 mm ABS robovi. Pisalne mize imajo hrbtišča iz iverala. Enaka obdelava
velja za priključne mize. Ogrodje omar, omaric, predalnikov in ostalih elementov je
izdelano iz iveral plošče obrobljenih z 2 mm ABS robovi. Predalniki so opremljeni s
ključavnico na centralni zaklep, kvalitetnimi vodili, kovinskimi ročaji in gumi kolesi.
Pri omarah s steklenimi vrati so okvirji masivni. Omare so s policami, nosilci polic
so kovinski. Razgovorni stol stabilen stol brez kolesc, tapiciran v enaki barvi kot
ostali stoli v posameznem prostoru. Računalniški stoli, vrtiljak ergonomski, synchro
z opirali, gumi kolesa, tapiciran v RENO ali enakovredno po izboru arhitekta.Gibljiv
računalniški stol-stol z gibljivim sedalom po višini nastavljiv, z rokonalsoni, povišan
naslon, stol, ki omogoča aktivno sedenje kot npr. Spinalis. Konferenčni stol z
rokonasloni ima kovinsko podnožje, gumi kolesa, je nastavljiv po višini in je
tapiciran v RENO ali enakovredno po izboru arhitekta. Prostostoječi obešalniki so
kovinski, kvalitetnejše izvedbe v barvi podnožja pisalnih miz (RAL 9006). Stenski
obešalniki so izdelani iz iveral plošče obrobljene z 2mm ABS trakom, opremljeni s
štirimi dvojnimi kovinskimi obešali. Nosilci za računalnike so kovinski v barvi
podnožja (RAL 9006), police iz iveral plošče obrobljene z 2 mm ABS robovi. Koši za
smeti so kovinski, perforirani v barvi podnožja pisalnih miz (RAL 9006). Stojalo za
dežnike
kovinsko. Dimenzijo kovinskih žaluzij in lamelnih zaves je potrebno preveriti na
objektu. Barva po izboru arhitekta. Javno naročilo zajema dobavo in montažo
opreme.
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MANSARDA
Št.

Vrsta blaga

N3,0 HODNIK 2
1.
Vgradne omare v poševnino
mansardnih stropov, pripasane v
odprtino starih zidov, zaključene z
maskami prilagojenim obliki zidu.
Ogrodje iveral, vrata ultrapas na
zaklepanje, vel. 220/140/50
2.
Vgradne omare v poševnino
mansardnih stropov, pripasane v
odprtino starih zidov, zaključene z
maskami prilagojenim obliki zidu.
Ogrodje iveral, vrata ultrapas na
zaklepanje, vel. 170/140/50
3. Udoben fotelj enosed usnjen
4. Kovinske žaluzije 25 mm
N2,1 ČAJNA KUHINJA
1. Kuhinjski niz spodnjih elementov z
vgrajenim hladilnikom,
steklokeramično kuhalno plošče in
pomivalnim koritom. Sklop je
sestavljen iz predalnikov in omaric z
vrati, vel. 280/85/60
2. Enoročna baterija za montažo na
umivalnik, kuhinjska , pokromana,
vklučno s priključki do kotnih ventilov,
tesnilni in pritrdilni material
3. Kuhinjski niz zgornjih elementov z
vgrajeno kuhinjsko napo, sestavljen iz
elementov s steklenimi vrati in
elemntov s polnimi vrati, vel.
280/72/35
4. Kuhinjska miza, vel. 60/60/75
5. Jedelniški stoli
6. Kovinski koš za ločevanje odpadkov, 3
delni z nožnim pedalom
7. Kovinske žaluzije 25 mm, 120/100

Kol

EM

kom

2

kom
kom
kom

4
6
4

kom

1

kom

1

kom
kom
kom

1
1
3

kom
kom

1
1

Cena/EM

Vrednost
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N3,0 PISARNA 1
1. Pisalna miza na kovinski konstrukciji,
delovna plošča ultrapas z masivnimi
nalimki, vel. 120/80/75 z leseno
izvlečno polico za tipkovnico in
nosilcem za računalnike

kom

1

kom

1

kom

1

kom

2

melamin, vrata ultrapas, 4 police,
80x40x200

kom

4

Omara visoka s ključavnico, ogrodje
melamin, spodnja vrata ultrapas,
zgornja masivni okvir - ostekljena, 4
police, 80x40x200
Pokrovna plošča, 160x42x2,5
Oglasna deska - pluta, vel. 100/70
Gibljiv računalniški stol
Stol razgovorni brez rokonaslona
Kovinski koš za odpadke, perforiran
Stojalo za dežnike, kovinsko
Prostostoječ obešalnik

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
2
1
1
2
1
1
1

kom
kom

1
1

kom

2

2. Priključna delovna miza na kovinski
konstrukciji, delovna plošča ultrapas z
masivnimi nalimki, vel.160/80/75
3.

Priključna polkrožna delovna miza na
eni okrogli kovinski nogi, plošča
ultrapas z masivnimi nalimki, vel.
80/80/75

4. Predalnik na kolesih s tremi predali in
ključavnico, ogrodje iveral, plošča in
ličnice ultrapas 45x58x62h
5. Omara visoka s ključavnico, ogrodje

6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Miza za odlaganje dokumentov enake
obdelave kot ostalo pohištvo, vel.
100/80/75
15. Kovinske žaluzije 25 mm, 120/100
N3,0 PISARNA 2
1. Pisalna miza na kovinski konstrukciji,
delovna plošča ultrapas z masivnimi
nalimki, vel. 160/80/75 z izvlečno
leseno polico za računalnik in
nosilcem za računalnik
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2.

Priključna polkrožna delovna miza na
štirih okroglih kovinskih nogah, plošča
ultrapas z masivnimi nalimki, vel.
80/80/75

kom

1

kom

2

melamin, vrata ultrapas, 4 police,
80x40x200

kom

4

Omara visoka s ključavnico, ogrodje
melamin, spodnja vrata ultrapas,
zgornja masivni okvir - ostekljena, 4
police, 80x40x200
Pokrovna plošča, 160x42x2,5
Pokrovna plošča, 240x42x2,5
Oglasna deska - pluta, vel. 100/70
Gibljiv računalniški stol
Stol razgovorni brez rokonaslona
Kovinski koš za odpadke, perforiran
Stojalo za dežnike, kovinsko
Prostostoječ obešalnik

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
1
1
1
1
2
1
1
1

kom
kom

1
1

kom

2

kom

1

kom

2

kom

4

3. Predalnik na kolesih s tremi predali in
ključavnico, ogrodje iveral, plošča in
ličnice ultrapas 45x58x62h
4. Omara visoka s ključavnico, ogrodje

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Miza za odlaganje dokumentov enake
obdelave kot ostalo pohištvo, vel.
100/80/75
15. Kovinske žaluzije 25 mm 120/100
N3,0 PISARNA 3
1. Pisalna miza na kovinski konstrukciji,
delovna plošča ultrapas z masivnimi
nalimki, vel. 160/80/75 z izvlečno
leseno polico za tipkovnico in nosilcem
za računalnik
2.

Priključna polkrožna delovna miza na
eni okrogli kovinski nogi, plošča
ultrapas z masivnimi nalimki, vel.
80/80/75

3. Predalnik na kolesih s tremi predali in
ključavnico, ogrodje iveral, plošča in
ličnice ultrapas 45x58x62h
4. Omara visoka s ključavnico, ogrodje
melamin, vrata ultrapas, 4 police,
80x40x200
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5.

Omara visoka s ključavnico, ogrodje
melamin, spodnja vrata ultrapas,
zgornja masivni okvir - ostekljena, 4
police, 80x40x200
Pokrovna plošča, 240x42x2,5
Pokrovna plošča, 160x42x2,5
Oglasna deska - pluta, vel. 100/70
Gibljiv računalniški stol
Stol razgovorni brez rokonaslona
Kovinski koš za odpadke, perforiran
Stojalo za dežnike, kovinsko
Prostostoječi obešalnik

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

3
1
4
1
1
2
1
1
1

kom
kom

1
1

kom

1

kom

1

Priključna polkrožna delovna miza
lesenem podnožju debeline 6 cm,
delovna plošča FURNIR višjega
cenovnega razreda z masivnimi
nalimki debeline 6 cmi, vel. 80/80/75

kom

1

Predalnik na kolesih s tremi predali in
ključavnico, ogrodje, plošča in ličnice
FURNIR višjega cenovnega razreda
45x58x62h

kom

2

kom

1

kom

8

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Miza za odlaganje dokumentov enake
obdelave kot ostalo pohištvo, vel.
100/80/75
15. Kovinske žaluzije 25 mm, 120/100

N3,0 PISARNA VODJA
1. Pisalna miza na lesenem podnožju
debeline 6 cm, delovna plošča
FURNIR višjega cenovnega razreda z
masivnimi nalimki debeline 6 cm, vel.
160/80/75
2. Priključna delovna miza na lesenem
podnožju debeline 6 cm, delovna
plošča FURNIR višjega cenovnega
razreda z masivnimi nalimki debeline 6
cm, vel. Z leseno izvlečno polico za
tipkovnico in nosilcem za računalnik
120/80/75
3.

4.

5. Konferenčna miza OVALNE OBLIKE FRNIR višjega cenovnega razreda,
vel. 180/80/75
6. Konferenčni stol, liftomat, ergonomsko
oblikovan, na kolesih
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7. Omara visoka s ključavnico, FURNIR
višjega cenovnega razreda , 4 police,
80x40x200
8.
Omara visoka s ključavnico,FURNIR
višjega cenovnega razreda , zgornja
masivni okvir - ostekljena, 4 police,
80x40x200
9.
Nizke omarice z dvokrilnimi vrati s
ključavnico,FURNIR višjega
cenovnega razreda , 1 police,
80x40x75
10. Pokrovna plošča,320x42x2,5
11. Pokrovna plošča,120x42x2,5
12. Oglasna deska - pluta, vel. 100/70
13. Računalniški stol - liftomat oblazinjen, ergonomsko oblikovan, na
kolesih
14. Stol razgovorni brez rokonaslona
15. Enosed usnjen
16. Kovinski koš za odpadke, perforiran
17. Stojalo za dežnike, kovinsko
18. Stenski obešalnik s štirimi obešalnimi
kavlji
19. Miza za odlaganje dokumentov enake
obdelave kot ostalo pohištvo, vel.
100/80/75
20. Kovinske žaluzije 25 mm 120/100

kom

3

kom

2

kom
kom
kom

2
1
2

kom

1

kom
kom
kom
kom
kom

1
2
2
1
1

kom

1

kom
kom

1
2

N3,1 ARHIV
1. Kovinski odprti regali s prestavljivimi
policami, stranice so medseboj
povezane z nosilci in križno povezane
zaradi stabilnosti. Nosilnost polic
dimenzije 1000 x 500 mm mora imeti
nosilnost najmanj 150 kg kontinuirane
obremenitve. Višina regala 2200,
globina regalov 500 mm. Barva RAL
9002
m
2. Arhivska omara za zaščito
dokumentov ognjevarna, s ključavnico
dim 200/100/55 ( V/Š/G)
3. Kovinske žaluzije 25 mm, 120/100
4. Miza na kovinskem podnožju, vel140/70/75

1

153

kom
kom

3
10

kom

2
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MANSARDA
SKUPAJ
I. NASTROPJE
Št.

Vrsta blaga

P3,1 MALA SEJNA SOBA
1. Konferenčna miza sestavljena iz miz
vel. 130/80 = 6 kom, polkrožnih
zaključnih elementov vel. 180/80 = 2
kom ter povezovalnega elementa po
celotni dolžini mize v katerega so
vgrajene elektro in internetne vtičnice,
skupna vel. mize.530/180/75
2. Konferenčni stol s preklopno delovno
polico
3. Konferenčni stol po višini nastavljiv z
rokonaslonom
4. Stol razgovorni brez rokonaslona
5. Omara izdelana iz iveral plošče za
ogrodje, spodaj do višine 75 cm polna
vrata na ključavnico vel. 550x42x75
6. Pokrovna plošča, 550x42x2,5
7. Lamelne zavese dim. 160/150, skupaj
s pritrdilnim materialom in montažo
8. Obešalni kavlji montirani na steno
9. Stojalo za dežnike
10. Govorniški pult izdelan iz enakih
materialov ko ostalo pohištvo
11. Kovinsko tri delno stojalo za zastave
P2

FOTOKOPIRNICA, ČAJNA KUHINJA
1. Kuhinjski niz spodnjih elementov z
vgrajenim hladilnikom,
steklokeramično kuhalno plošče in
pomivalnim koritom. Sklop je
sestavljen iz predalnikov in omaric z
vrati, vel. 168/85/60
2. Enoročna baterija za montažo na
umivalnik, kuhinjska , pokromana,
vklučno s priključki do kotnih ventilov,
tesnilni in pritrdilni material

Kol

EM

kom

1

kom

3

kom
kom

22
8

kom
kom

6
1

kom
kom
kom

4
20
2

kom
kom

1
1

kom

1

kom

1

Cena/EM

Vrednost
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3. Kuhinjski niz zgornjih elementov z
vgrajeno kuhinjsko napo, sestavljen iz
elementov s steklenimi vrati in
elemntov s polnimi vrati, vel.
168/72/35

kom
kom
kom

1
1
2

kom
kom

1
1

kom

1

kom

1

kom

2

kom

2

kom

2

kom

4

melamin, vrata ultrapas, 4 police,
80x40x200

kom

2

Omara visoka s ključavnico, ogrodje
melamin, spodnja vrata ultrapas,
zgornja masivni okvir - ostekljena, 4
police, 80x40x200

kom

2

4. Kuhinjska miza, vel. 60/60/75
5. Jedelniški stoli
6. Omara za pisarniški material, spodaj
zaprta z vrati, zgoraj odprte police, vel.
80/200/40
7. Žaluzije 25 mm dim., 120/100
8. Kovinski koš za ločevanje odpadkov, 3
delni z nožnim pedalom

P2

ČISTILA
1. Omara za čistila izdelana iz MDF
plošče oplemenitene z laminatom,
predvideti zračenje omare, vel.
100/50/200

P3,0 PISARNA 6,7
1. Pisalna miza na kovinski konstrukciji,
delovna plošča ultrapas z masivnimi
nalimki, vel. 160/80/75, z izvlečno
polico za tipkovnico in nosilci za
računalnik
2. Priključna delovna miza na kovinski
konstrukciji, delovna plošča ultrapas z
masivnimi nalimki, vel. 120/80/75
3.

Priključna polkrožna delovna miza na
štirih okroglih kovinskih nogah, plošča
ultrapas z masivnimi nalimki, vel.
80/80/75

4. Predalnik na kolesih s tremi predali in
ključavnico, ogrodje iveral, plošča in
ličnice ultrapas 45x58x62h
5. Omara visoka s ključavnico, ogrodje

6.
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7. Nizke omarice z dvokrilnimi vrati s
ključavnico, ogrodje melamin, vrata
ultrapas, 1 police, 80x40x75
8. Pokrovna plošča, 160x42x2,5
9. Pokrovna plošča, 80x42x2,5
10. Gibljiv računalniški stol
11. Stol razgovorni brez rokonaslona
12. Kovinski koš za odpadke, perforiran
13. Stojalo za dežnike, kovinsko
14. Prostostoječi obešalnik
15. kovinske žaluzije 25 mm, 120/100
16. Priključna polkrožna razgovorna miza
80x 40

kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom
kom

2
2
2
2
2
2
2
2
2

kom

2

kom

1

kom

1

kom

1

kom
kom

1
1

kom

2

kom

2

kom

1

P3,0 TAJNIŠTVO
1. Pisalna miza na lesenem podnožju
debeline 4 cm, delovna plošča
FURNIR višjega cenovnega razreda z
masivnimi nalimki debeline 4 cm,
povišan del fasade z ploščo na višini
110 cm, vel. R=160/70, 1/4 KROGA,
izvlečna polica za tipkovnico in nosilec
za računalnik
2. Priključna delovna miza na lesenem
podnožju debeline 4 cm, delovna
plošča FURNIR višjega cenovnega
razreda z masivnimi nalimki debeline 4
cm, vel.50/70/75
4. Miza za odlaganje dokumentov enake
obdelave kot ostalo pohIštvo, z
rešetko za grelno telo vel. 280/60/75
5.
Predalnik na kolesih s tremi predali in
ključavnico, ogrodje, plošča in ličnice
FURNIR višjega cenovnega razreda
45x58x62h
6. Klubska mizica , vel. 35/60/55
7.
Usnjeni fotelj enosed ob klubski mizici
9. Omara visoka s ključavnico, - FURNIR
višjega cenovnega razreda, 4 police,
80x40x200
10. Omara visoka s ključavnico, - FURNIR
višjega cenovnega razreda, spodnja
vrata ultrapas, zgornja masivni okvir ostekljena, 4 police, 80x40x200
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11. Pokrovna plošča, 240x42x2,5
12. Računalniški stol - liftomat oblazinjen, ergonomsko oblikovan,
povišan naslon
13. Stol razgovorni brez rokonaslona
14. Kovinski koš za odpadke, perforiran
15. Stojalo za dežnike, kovinsko
16. Prostostoječi obešalnik
17. Kovinske žaluzije 25 mm, 120/100

kom

1

kom
kom
kom
kom
kom
kom

1
1
1
1
1
1

NADSTROPJE
SKUPAJ

PRITLIČJE
Št.

Vrsta blaga

K1

VEČNAMENSKA DVORANA
1. Mize na zložljivem kovinskem
podnožju prašno barvano po RAL-u,
plošča ultrapas z masivnimi robovi z
demontažno filc prevleko. Miza se
mora zložiti na skupno debelino 5 cm
zaradi skladiščenja. Vel. fi 180/75
2 Mize na zložljivem kovinskem
podnožju prašno barvano po RAL-u,
plošča ultrapas z masivnimi robovi z
demontažno filc prevleko.Vel. D 1600
x Š 800 x v750
3 Stol nakladalen, kovinsko kromirano
podnožje, mehanizem za enostavno in
hitro sestavljanje stolov v vrsto, sedalo
udobno (45/45 cm), naslon
ergonomsko oblikovan primeren za
daljše sedenje,

Kol

EM

kom

5

kom

40

kom

200

Cena/EM

Vrednost
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4 Škarjasti oder stopenjsko nastavljiv od
20 do 100 cm višine, z ograjo,
posamezni del 100 x 200, kovinska
konstrukcija z lesenimi ploščami
barvnih odtenkih lesne strukture. Oder
mora vsebovati tudi stopnice za
dostop na plato . Skupna velikost
odrav. 800/600 cm
5 Obešalnik na kolesih, Fe konstrukcija
z vertikalno leseno plščo
obojestransko opremljena z
obešalnimi kavlji ter zgoraj odlagalno
polico, vel. 140/180/50
6 Razstavni pano, Fe konstrukcija na
kolesih z vertikalno leseno ploščo, vel.
120/200/50
K2

ČISTILA
1. Omara za čistila izdelana iz MDF
plošče oplemenitene z laminatom,
predvideti zračenje omare, vel.
80/50/200

K2

SKLADIŠČE OPREME
1. Kovinski odprti regali s prestavljivimi
policami, stranice so medseboj
povezane z nosilci in križno povezane
zaradi stabilnosti. Nosilnost polic
dimenzije 1000 x 500 mm mora imeti
nosilnost najmanj 150 kg kontinuirane
obremenitve. Višina regala 3000,
globina regalov 500 mm. Barva RAL
9002

kom

1

kom

6

kom

8

kom

1

m
UT
1.

3.

1

5

USMERJEVALNE TABLE
Usmerjevalna tabla , podlaga 8-10 mm
dimljen barvan pleksi na katerega so
priterjeni elementi iz lasersko
rezanega inoxa in dodatki iz folije

kom

4

Označbe na vratih, podlaga 8-10 mm
dimljen barvan pleksi na katerega so
priterjeni elementi iz lasersko
rezanega inoxa in dodatki iz folije

kom

16

PRITLIČJE SKUPAJ
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REKAPITULACIJA
A
B
C

EUR
EUR
EUR

PRITLIČJE
1. NADSTROPJE
MANSARDA

EUR

SKUPAJ (A+B+C):
0%

POPUST
OSNOVA ZA
DDV
20% DDV
SKUPAJ z DDV:

EUR
EUR
EUR
EUR

PREDRAČUN MORA BITI PREDLOŽEN V TISKANI VERZIJI IN NA CD-ju.
Za morebitne napake v formulah popisa ne odgovarjamo.
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