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POVABILO K ODDAJI PONUDBE
v skladu z 71. lenom Zakona o javnem naro anju
(Uradni list Republike Slovenije, št. 128/06 ZJN-2 in 16/08 ZJN-2A)
PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH CESTAH

Na portalu javnih naro il 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 7.4.2010 do 09.00 ure.
Javno odpiranje ponudb bo dne 7.4.2010 ob 09.15 uri v prostorih naro nika.

MARTIN MIKOLI ,univ.dipl.ing.
Župan
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NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

I. len
V skladu z Zakonom o javnem naro anju (Uradni list Republike Slovenije, št. 128/06 ZJN-2
in 16/08 ZJN-2A) je naro nik objavil na portalu javnih naro il javno naro ilo po odprtem
postopku za projekt

VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH CESTAH
V ta namen je v skladu z ZJN-2 naro nik izdelal navodila za izdelavo ponudbe. Kot ponudnik
lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizi na oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja ter hkrati
izpolnjuje pogoje za prijavo.
Javno naro ilo se ne oddaja po sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet javnega razpisa
v celoti in se ne morejo prijaviti za izvajanje posameznih del predmetnega razpisa.
II. len
Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
III. len
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 ali nepravilne ponudbe in bodo kot takšne izlo ene iz analize ocenjevanja.
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti izpolnjeno dokumentacijo, zloženo po
vrstnem redu, kot sledi, vezano v mapi. e ponudba ne bo zložena po vrstnem redu in
vezana v mapi, se izlo i kot neprimerna.
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)
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3. Ponudba – obrazec (OBR-2);
4. Drugi obrazci
a. Da ponudnik dovoljuje naro niku, da lahko v namen javnega razpisa pridobi osebne
podatke iz uradnih evidenc državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev
javnega pooblastila.
Dokazilo: izjava ponudnika za pridobitev osebnih podatkov (OBR-3).
b. Da so podatki v ponudbi resni ni in nezavajujo i.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajujo ih podatkih (OBR-4).
Osnovna sposobnost ponudnika
c. Da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ( e gre za pravno osebo) ni bil
pravnomo no obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizi ne osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizi ne osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje: goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finan nih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. e država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež, ne izdaja
takšnih dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo pri ali zapriseženo izjavo
zakonitega zastopnika ponudnika.
d. Da proti ponudniku ni uveden ali za et postopek prisilne poravnave, ste ajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; e poslovanje upravlja sodiš e; da ni opustil
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju, e je bil uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države,
v kateri ima sedež.
e. Da ni bil s pravnomo no sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil velike strokovne napake s podro ja
predmeta javnega naro ila.
f.

Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s pla ili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
pla ili davkov v skladu z zakonskimi dolo bami države, kjer ima sedež.
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g. Da ima pla ane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naro anja.
Poklicna sposobnost ponudnika
h. Da ima ponudnik veljavno dokumentacijo, v skladu s predpisi države lanice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
i.

Da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naro ila, e je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti lani posebne organizacije, da bi
lahko v državi, v kateri imajo sedež, opravljali storitev.
Dokazilo od to ke c do to ke i: Izjava ponudnika (OBR-5)

Ekonomska in finan na sposobnost ponudnika
j.

Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naro ila ni imel
blokiranega transakcijskega ra una.
Dokazilo: Potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov ra un, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega ra una. e ima ponudnik odprtih ve ra unov,
mora predložiti toliko potrdil, kot ima ra unov (OBR-6).

k. Da nudi pla ilni rok najmanj 30 dni, oz. rok v skladu z 22. lenom Zakona o
izvrševanju prora unov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.
99/09, ZIPRS1011)
Dokazilo: izjava ponudnika o pla ilnih pogojih (OBR-7).
Tehni ne in kadrovske sposobnosti
l.

Da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra in kapacitet za izvedbo del
(OBR –8)

Dokazilo: izjava ponudnika (OBR –8)
m. Ponudnik ima lahko pri izvedbi razpisanih del podizvajalce, za katere v celoti
odgovarja proti naro niku.
Ponudnik mora navesti podizvajalce, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naro ila.
Ponudnik v celoti prevzema popolno odgovornost za kvaliteto njihovih del. Naro nik ima
pooblastilo za izvajanje neposrednih pla il podizvajalcu (Uredba o neposrednih pla ilih
podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naro anju, Ur. l. RS,
št. 66/07).
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Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 9)
n. Ponudnik je sposoben izvesti dela:
Pri etek pogodbenih del je hkrati z uvedbo izvajalca v delo. Predvideva se 90 dnevni
rok izvedbe.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 10)
o. Ponudnik bo dela opravil v skladu s popisom del materiala in v kvaliteti, ki jo zahteva
naro nik, s pravili stroke in navodili nadzora naro nika.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 11)
p. Ponudnik izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz varstva pri delu.
Dokazilo: izjava ponudnika (OBR – 12)
5. Navedba vrste finan nih zavarovanj
q. Finan no zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Izbrani ponudnik mora izro iti naro niku ban no garancijo brez zadržkov ali kavcijsko
zavarovanje, izdano s strani zavarovalnice, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
v višini 10% pogodbene vrednosti z vklju enim DDV, najkasneje v petnajstih (15)
dneh od podpisa pogodbe s strani naro nika.
Ban na garancija bo vnov ena v primeru, da pogodbena stranka (ponudnik) ne bo
izpolnil pogodbenih obveznosti v kvaliteti in predpisanem roku. Veljavnost garancije je
datum primopredaje objekta naro niku. V kolikor se izvedba zaradi kakršnih koli
vzrokov podaljša, izvajalec dostavi novo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti, z novim datumom veljavnosti (OBR-13).
Naro nik bo priznal usposobljenost in sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo
izpolnili vse zahtevane pogoje iz tega lena 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.
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Naro nik lahko pred oddajo javnega naro il zahteva od ponudnikov oz. najugodnejšega
ponudnika, 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 parafirati splošne pogoje za pogodbo ter podpisati izjavo, pogodbo izpolniti in
parafirati.
7. Popis del
Na osnovi popisa del je potrebno pripraviti ponudbeni predra un, ki je sestavni del ponudbe.
Vrednosti iz predra una se vpišejo v obrazec – ponudba OBR-2.
IV. len
Ponudniki lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi s pripravo ponudbe, pod pogojem, da je
bila zahteva posredovana pravo asno. Naro nik bo v najkrajšem asu, najkasneje pa v 6-ih
dneh pred rokom za oddajo ponudb, na portal javnih naro il in spletno stran
www.rogatec.net, posredoval pisni odgovor, vklju no z vprašanji.
Ponudniki morajo posredovati zahtevo po pojasnilu na portal javnih naro il pravo asno in ob
tem upoštevati še as, ki ga naro nik potrebuje za posredovanje pojasnila.

Naro nik si pridržuje pravico, da najkasneje šest (6) dni pred potekom roka za oddajo
ponudb, spremeni razpisno dokumentacijo, v skladu z dolo ili ZJN-2. Naro nik bo
spremembe objavil na spletni strani www.rogatec.net in portalu javnih naro il. Rok za oddajo
ponudb bo naro nik po potrebi ustrezno podaljšal, s tem pa se pravice in obveznosti
naro nika posledi no vežejo na nove roke.
S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice in obveznosti naro nika in ponudnika
vežejo na nove roke, ki posledi no izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb.

8

OB INA ROGATEC
Ceste 11, 3252 ROGATEC

V. len
Ponudnik mora podpisano in pravilno opremljeno ponudbo, z vso ponudbeno dokumentacijo,
v zape ateni kuverti, ki mora biti ozna ena z naslovom pošiljatelja in obvezno oznako
« PONUDBA – NE ODPIRAJ«
»VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH CESTAH«
oddati v tajništvu Ob ine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, do dne 7.4.2010 do 09.00
ure.
Ponudbe poslane po pošti, na naslov Ob ine Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec, morajo biti
poslane priporo eno. Vse ponudbe morajo prispeti v tajništvo do 7.4.2010, do 09.00 ure.
Upoštevane bodo tiste ponudbe, ki bodo prispele do roka, navedenem v javnem razpisu in
bodo pravilno ozna ene.
Nepravilno opremljene in prepozno vložene ponudbe bo komisija izlo ila kot nepopolne.
VI. len
Odpiranje ponudb bo 7.4.2010 ob 09.15 uri v sejni sobi Ob ine Rogatec, Ceste 11, 3252
Rogatec.
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 pooblaš eni
predstavniki ponudnikov. Po en izvod zapisnika prejmejo pooblaš eni 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, naro nik smatra, da so dela iz neizpolnjenih postavk
upoštevana v ostalih postavkah.
Ponudnik mora v svoji ponudbi ozna iti tiste podatke, ki pomenijo poslovno skrivnost. Pri tem
mora upoštevati dolo be 22. lena ZJN-2.
Investitor si pridržuje pravico, da glede na razpoložljiva finan na sredstva, spremeni koli ino
in obseg del; ponudnik pa nima pravice zahtevati spremembe enotnih cen.
VII. len
Vse cene so navedene v EUR. Posamezne cene se morajo prikazati brez DDV. Kon na
cena za projekt mora vsebovati vse stroške (tudi DDV,...), popuste in rabate.
Cene so fiksne do konca izvedbe.

VIII. len
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Merilo je najnižja cena.
Pri ocenjevanju po merilu cene bo upoštevana kon na cena ponudnikov, ki zajema tudi DDV
in morebitne popuste.
Komisija bo za ocenjevanje upoštevala le ponudbe, ki bodo predhodno izpolnjevale vse
razpisne pogoje.
IX. len
Ponudba mora veljati 90 dni od datuma, dolo enega za sprejem ponudb.
X. len
Ponudnik mora izpolniti priložen vzorec pogodbe in ga parafirati.
Pogodbo o sklenitvi posla mora ponudnik podpisati najkasneje v roku 10 dni po
pravnomo nosti obvestila o izbiri.
XI. len
V asu razpisa naro nik in ponudnik ne smeta pri enjati izvajati dejanj, ki bi vnaprej dolo ila
izbiro dolo ene ponudbe.
XII. len
V asu od izbire ponudbe do za etka veljavnosti pogodbe naro nik in ponudnik ne smeta
pri enjati dejanj, ki bi lahko povzro ila, da pogodba ne bi pri ela veljati ali da ne bi bila
izpolnjena.
XIII. len
V primeru ustavitve postopka ne sme nobena stran pri enjati in izvajati postopkov, ki bi
otežko ali razveljavitev ali spremembo odlo itve o izbiri izvajalca ali, ki bi vplivale na
nepristranskost revizijske komisije.
XIV. len
e je v zakonu ali v razpisni dokumentaciji dolo eno, da je pogoj za izvedbo naro ila izdaja
soglasja dolo enega organa, pogodba ne pri ne veljati, dokler ni veljavno to soglasje.
XV. len
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Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naro anja
(Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5), vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev
naro ila in ki verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila povzro ena škoda zaradi ravnanja
naro nika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naro nika v postopku oddaje
javnega naro ila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naro ila in
zoper vsako ravnanje naro nika, razen e zakon, ki ureja oddajo javnih naro il ne dolo a
druga e.
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z dolo ili Zakona o reviziji postopkov
javnega naro anja (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5),
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vpla ati takso na TRR pri Ministrstvu za finance št.:
01100-1000358802 – izvrševanje prora una RS, v skladu z Zakonom o reviziji postopkov
javnega naro anja (Uradni list RS, št. 94/2007- UPB5)
Vložen zahtevek za revizijo zadrži nadaljnje aktivnosti naro nika v postopku oddaje javnega
naro ila. Po odlo itvi o dodelitvi naro ila ponudnik ne more vložiti zahtevka za revizijo iz
razloga, ki mu je mogel ali bi mu moral biti znan pred to odlo itvijo naro nika, pa kljub temu
ni vložil zahtevka za revizijo že pred odlo itvijo naro nika o dodelitvi naro ila.
Zoper obvestilo o dodelitvi naro ila lahko ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh
od prejema obvestila o dodelitvi naro ila. Zahtevek za revizijo se vro i po pošti priporo eno s
povratnico ali v elektronski obliki, e je overjen s kvalificiranim potrdilom
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naro niku. S kopijo zahtevka za revizijo
vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno na finance.
XVI. len
Naro nik si pridržuje pravico, da brez obrazložitve razveljavi že objavljen javni razpis, brez
kakršnekoli odškodninske odgovornosti do kogarkoli.
Naro nik ne odgovarja za škodo, ki bi utegnila nastati izbranemu ponudniku zaradi
nesklenitve pogodbe.
V kolikor naro nik ne bo prejel nobene pravilne ali sprejemljive ponudbe, bo naro nik oddal
naro ilo po postopku s pogajanji skladno z 28. lenom ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06 IN
16/08) z vsemi ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje iz 42. do 47. lena ZJN-2 in so bile
njihove ponudbe v odprtem postopku v skladu s formalnimi zahtevami, vezanimi na postavke
oddaje ponudb.
Naro nik si pridržuje pravico, da bo obseg pogodbenih del z izbranim ponudnikom prilagodil
skladno z na rtom razvojnih programov.
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Naro nik si pridržuje pravico, da v skladu z 80. lenom ZJN-2 kadarkoli prekine postopek
javnega naro anja.
XVII. len
Ponudniki, ki z udeležbo na javnem razpisu pri izvrševanju pogodbenih obveznosti, zvedo za
poslovno skrivnost, so jo dolžni varovati po predpisih.

Martin MIKOLI ,univ.dipl.ing.
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, PONUDBA MORA BITI ZLOŽENA PO VRSTNEM REDU IN
VEZANA V MAPI.

3.

E JE IZ TEHNI NIH RAZLOGOV POSAMI NI OBRAZEC IZDELAN OZ. IZPOLNJEN
KAKO

DRUGA E,

MORA

BESEDILO

V

CELOTI

USTREZATI

ZAHTEVAM

RAZPISOVALCA (istovetno besedilo) IN MORA BITI PRILOŽEN IZVIRNIK!

PONUDNIK MORA IZPOLNITI, PODPISATI IN ŽIGOSATI PONUDBO TAKO, DA JE
RAZVIDNA VREDNOST DEL BREZ IN Z VKLJU ENIM DDV!
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OBR-1

IZJAVA

PONUDNIK_______________________________________________________________
________________________________________________________________________

Izjavljamo, da sprejemamo pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naro ila
za: »Vzdrževalna dela na ob inskih cestah«.

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

Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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OBR-2
Naro nik: Ob ina Rogatec, Ceste 11, 3252 Rogatec

PONUDBA – OBRAZEC
Na podlagi javnega naro ila, objavljenega na portalu javnih naro il dne 19.3.2010, se
prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo dokumentacijo v skladu z navodili za
izdelavo ponudbe.
1. Opis predmeta javnega naro ila:
VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH CESTAH
2. Vrednost javnega naro ila:
PONUDBENA VREDNOST: ____________________EUR
- ___% popust: ____________________EUR
SKUPAJ: ____________________ EUR

+20% DDV: ___________________EUR
VSE SKUPAJ: _____________________EUR
Podatki o ponudniku:
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
ID za DDV:
Mati na številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaksa:
Elektronska pošta:
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Kontaktna oseba:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
Datum:

Žig:

Podpis ponudnika:
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OBR-3
Ponudnik: ……………………………………
…………………………………..
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO
ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV
Dovoljujemo naro niku OB INI ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC, da lahko za
namene javnega razpisa VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH CESTAH, objavljenega na
portalu javnih naro il, dne 18.3.2010 pridobi naše osebne podatke iz uradnih evidenc
državnih organov, organov lokalne skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za

naslednje osebe, ki so pooblaš ene za zastopanje:

Ime in priimek: ………………………………………………………………………………..
Ime in priimek:…………………………………………………………………………………
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.
Datum:………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-4
Ponudnik: ……………………………………
…………………………………...
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO O NEZAVAJAJO IH PODATKIH

Izjavljamo, da so vsi podatki v naši ponudbi resni ni in nezavajajo i.
Seznanjeni smo s tem, da nas lahko naro nik izlo i iz ocenjevanja ponudb, e bodo podatki
v naši ponudbeni dokumentaciji zavajajo i.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum:………………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-5
Ponudnik: …………………………………..
………………………………….
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Predmet javnega naro ila:
»Vzdrževalna dela na ob inskih cestah«

IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz III. lena navodil za izvedbo javnega naro ila in
sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije
Izjavljamo,
1. Da nismo bili pravnomo no obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizi ne osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizi ne
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje: goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finan nih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna
dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaš ene za zastopanje.
2. Da proti nam kot ponudniku ni uveden ali za et postopek prisilne poravnave, ste ajni
postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanja ne upravlja sodiš e; da nismo opustili
poslovne dejavnosti ali bili v katerem koli podobnem položaju, da ni proti nam uveden
katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom v skladu s predpisi države, v kateri
imamo sedež.
3. Da nismo bili s pravnomo no sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z
našim poklicnim ravnanjem in da nismo storili velike strokovne napake s podro ja predmeta
javnega naro ila.
4. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s pla ili davkov v skladu z zakonskimi dolo bami
države, kjer imamo sedež.
5. Da imamo pla ane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naro anja.
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6. Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno številko
…………………, oz. na osnovi vpisa pri Dav nem uradu …………………………,
številka…………………………..
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naro ila smo na podlagi Zakona
………………………………. Pridobili ustrezno dovoljenje, številka ………………………….,
izdano
pri…………………………….……………………………,
datum
………………………………………………..
in
smo
lani
naslednje
organizacije:……………………………………………………………………………………
(vpisati le v primeru, e mora biti ponudnik za opravljanje svoje dejavnosti lan posebne
organizacije).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je premet naro ila, ne potrebujemo posebnega dovoljenja.
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
- da se v celoti strinjamo in v celoti sprejemamo pogoje razpisne dokumentacije za
izvedbo javnega naro ila, merila in ostala dolo ila iz razpisne dokumentacije ter dolo ila
iz vzorca pogodbe.
- s podpisom izjave podpisujemo ponudbo kot celoto, pri emer potrjujemo veljavnost
naše ponudbe do roka kot je naveden v razpisni dokumentaciji.
- da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb, sklenjenih v
zadnjih treh letih.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum:………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-6
Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik prilagamo POTRDILO poslovne banke, ki vodi naš ra un, iz katerega izhaja,
da nismo imeli blokiranega transakcijskega ra una v zadnjih šestih mesecih. Potrdilo ne sme
biti starejše od 15 dni.
( e ima ponudnik odprtih ve ra unov, mora predložiti toliko potrdil, kot ima ra unov.)
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum:………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-7
Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O PLA ILNIH POGOJIH
Izjavljamo, da nudimo najmanj 30 dnevni pla ilni rok, ki za ne te i naslednji dan po prejemu
pravilno izstavljene situacije.
Ne glede na zgoraj navedeno dolo ilo, izjavljamo, da nudimo pla ilni rok v skladu z 22.
lenom Zakona o izvrševanju prora unov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni
list RS, št. 99/09, ZIPRS1011).
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum:………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-8
Ponudnik: …………………………….
……………………………

Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec

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

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum………………

Žig in podpis ponudnika
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OBR-9
Ponudnik: …………………………….
…………………………….
Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O GLEDE

PODIZVAJALCEV

Do podizvajalcev imamo poravnane vse zapadle obveznosti.
Razpisana dela bomo izvedli z naslednjimi podizvajalci:
Podizvajalec (firma in sedež)

Vrsta del, ki jih bodo
izvajali

Vrednost del, ki jih
bodo izvajali (v EUR Z
DDV)

Zakoniti zastopnik ali
oseba pooblaš ena za
zastopanje

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.
Datum: ………………..

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

Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

I Z J A V O O ROKU IZDELAVE
Pri etek pogodbenih del je hkrati z uvedbo izvajalca v delo. Predvideva se 90 dnevni rok
izvedbe.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika

25

OB INA ROGATEC
Ceste 11, 3252 ROGATEC

OBR-11
Ponudnik: …………………………….
…………………………….

Naro nik: Ob ina Rogatec
Ceste 11
3252 Rogatec
Kot ponudnik, dajemo naslednjo

IZJAVO

•

da bomo vsa dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodili nadzora s strani
naro nika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-12
Ponudnik : …………………………….
……………………………

Naro nik: Ob ina 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 »Vzdrževalna
dela na ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010.

Datum: ………………..

Žig in podpis ponudnika
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OBR-13
PONUDNIK
________________________
________________________
________________________

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO
POGODBENIH OBVEZNOSTI
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naro nik garancije), s katero nas je
seznanil, da se namerava prijaviti na javni razpis za »Vzdrževalna dela na
ob inskih cestah«, objavljen na portalu javnih naro il dne 19.3.2010,
IZJAVLJAMO

da bo naro nik garancije v naši……………………………….dobil brezpogojno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene
vrednosti z vklju enim DDV in jo bo predložil, e bo izbran kot izvajalec.

Datum:………….

Žig in podpis banke/ zavarovalnice:
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6. Splošni pogoji za pogodbo z izjavo in vzorec pogodbe
DEFINICIJE:
1. Naro nik je pravna oseba, ki bo z izvajalcem sklenil pogodbo o izvedbi del.
2. “Izvajalec“ je pravna oseba, ki je na osnovi pogodbe in ostale pogodbene dokumentacije
(razpisni pogoji z navodili ponudnikom, splošni pogoji za pogodbo) sprejela obveznost za
izvedbo del.
PRENOS POGODBENIH OBVEZNOSTI:
3. Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, e za to
ni dobil pisnega soglasja naro nika.
4. Odstopanje posameznih del podizvajalcem ne vpliva na pravna razmerja in medsebojne
pravice in dolžnosti, ki izhajajo iz te pogodbe.
POGODBA:
6. Sestavni deli pogodbe je:
- Ponudbeni predra un izvajalca
7. V kolikor kateri od lenov ali njegovih sestavnih delov ni medsebojno usklajen in
omogo a razli no tolma enje, je pravilna razlaga po naslednjem vrstnem redu:
- Pogodba
- Ponudbeni predra un izvajalca
- Splošni pogoji pogodbe
HRANJENJE IN RAZPOLAGANJE S TEHNI NO DOKUMENTACIJO
8. Dokumentacija, ki jo izdela izvajalec, je last naro nika in jo izvajalec lahko preda tretji
osebi le s soglasjem naro nika. Izvajalec je dolžan hraniti izvod kompletne dokumentacije v
svojem arhivu.
SPREMEMBA CENE
9. Pogodbena cena je po enoti fiksna, zato izvajalec ni upravi en do
pogodbene cene.

spremembe

ROK PLA ILA
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10. Rok pla ila je 30 dni po prejemu situacije oz. v skladu v skladu z 22. lenom Zakona o
izvrševanju prora unov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št. 99/09,
ZIPRS1011).
ROK IZVEDBE:
11. Obdobje dokon anja del je predvidoma v 90-ih dneh od uvedbe izvajalca v delo.
IZJAVA
Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu s temi splošnimi pogoji.

PONUDNIK
________________________

(žig in podpis pooblaš ene osebe)
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______________________________________,
ki jo zastopa ____________________________
(v nadaljevanju izvajalec)
ID št. za DDV: _______________
mati na številka:_____________

OSNUTEK POGODBE

in
OB INA ROGATEC, CESTE 11, 3252 ROGATEC,
ki jo zastopa župan Martin MIKOLI ,univ.dipl.ing.
(v nadaljevanju investitor)
ID št. za DDV: SI 47348429
mati na številka: 5883938
skleneta

Pogodbo št. 430-0002/2010 ZA
VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH CESTAH
PREDMET POGODBE
1. len

Investitor odda, izvajalec pa prevzema v izvedbo VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH
CESTAH, na osnovi javnega naro ila, št. 430-0002/2010, objavljenega na portalu javnih
naro il, dne 19.3.2010.
Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel v skladu s svojo ponudbo št.
___________ z dne ___________, dolo ili te pogodbe, veljavno zakonodajo in standardi,
pravili stroke, kot dober gospodar.
2. len
Pogodbene stranke soglašajo, da so sestavni deli te pogodbe naslednji dokumenti:
• ponudba št. _______________ z dne ______________,
• ban na garancija za dobro izvedbo del,
• razpisni pogoji investitorja
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POGODBENA VREDNOST
3. len
Pogodbena vrednost del iz 1. lena te pogodbe znaša:
________________ EUR
+ 20% DDV:

________________ EUR

SKUPAJ:

________________ EUR

(z besedo: _______________________________________________________/100 evrov).
V pogodbeni ceni je zajet tudi 20% davek na dodano vrednost (DDV).
Ponudbene cene po enoti so fiksne.
Sredstva za pla ilo so zagotovljena na prora unski postavki naro nika:
421353, 421352, 431351 / 420500 – Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
ROK ZA IZVEDBO DEL
4. len
Izvajalec se obvezuje dokon ati dela iz 1. lena te pogodbe predvidoma v 90-ih dneh od
uvedbe v delo.
5. len
Izvajalec ima pravico do podaljšanja pogodbenega roka samo zaradi naslednjih vzrokov:
• višja sila,
• ukrepi državnih organov ali organizacij z javnimi pooblastili, razen e gre za razloge
na strani izvajalca,
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NA IN PLA ILA
6. len
Investitor bo dela po tej pogodbi pla eval izvajalcu na osnovi situacije, ki bo izdelana na
podlagi dejansko izvršenih del, evidentiranih v knjigi obra unskih izmer in fiksnih cen iz
ponudbe.
Izvajalec je dolžan izvesti tudi nepredvidena dela, vendar le po predhodnem naro ilu in
potrditvi naro nika.
Izvajalec posreduje situacijo v treh izvodih do 5. v mesecu za dela izvršena v preteklem
mesecu na naslov investitorja.
Investitor je dolžan en izvod potrjene situacije vrniti na naslov izvajalca najkasneje v roku 8
dni po prejemu. Investitor bo pla eval svojo obveznost 30. dan ali v skladu z 22. lenom
Zakona o izvrševanju prora unov Republike Slovenije za leti 2010 in 2011 (Uradni list RS, št.
99/09, ZIPRS1011).
Pla ilni rok za ne te i naslednji dan od prejema situacije.
Pla ilo se izvede na transakcijski ra un izvajalca št. _______________________________.
V primeru pred asnega pla ila situacij/e se pogodbeni stranki dogovorita za popust.

7. len
e investitor delno ali v celoti ne soglaša s posamezno situacijo, mora o tem pisno obvestiti
izvajalca v roku 8 dni po prejemu situacije. e je situacija delno potrjena, investitor pla ata
nesporni del vrednosti situacije.
FINAN NO ZAVAROVANJE POGODBENIH OBVEZNOSTI
8. len
Izvajalec se zaveže investitorju v roku petnajst (15) dni po podpisu pogodbe predložiti
brezpogojno in na prvi poziv pla ljivo ban no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti ali kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, ki mora veljati še dan po uspešno
opravljeni primopredaji del.
e pride v asu trajanja pogodbe do spremembe pogodbe, mora izvajalec ob spremembi
predložiti tem spremembam ustrezno ban no garancijo, v primeru podaljšanja pogodbenih
rokov pa ban no garancijo podaljšati.
V primeru, da izvajalec ne predloži zahtevane ban ne garancije, investitor zadrži del pla ila
situacij, ki je sorazmeren višini pogodbene vrednosti, za katero je potrebno predložiti ban no
garancijo.
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POGODBENA KAZEN
9. len
e izvajalec ne dokon a s to pogodbo prevzetih del v roku iz 4. lena te pogodbe, mora
izvajalec pla ati investitorju pogodbeno kazen v višini 1 ‰ (enega promila) od pogodbene
vrednosti iz 3. lena te pogodbe za vsak zamujeni dan, skupni znesek pogodbene kazni pa
ne more biti višji od 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se
obra una z obra unsko situacijo.
e investitorju zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega vrednost
pogodbene kazni, ima investitor pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene
kazni.
PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK
10. len
Predstavnik investitorja po tej pogodbi je g. Pavel Strajn.
Predstavnik izvajalca po tej pogodbi je ____________________________.
Spremembo predstavnika morata pogodbeni stranki pisno sporo iti najkasneje v petih dneh
pred nastankom spremembe, razen v primeru višje sile.

PREKINITEV POGODBE
11. len
Investitor lahko prekine to pogodbo v naslednjih primerih:
e izvajalec po pisnem pozivu investitorja ter naknadnem, najve 10 dnevnem roku z
deli ne za ne, ali jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,
e izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli za ve kot 30 dni
e izvajalec dela izvaja nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke ter s takšnim
po etjem kljub opozorilom nadzornega organa oziroma predstavnika investitorja
nadaljuje,
e 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
zaš iti pred propadanjem. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje
stroške umakniti z gradbiš a svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti za asne
objekte ter o istiti objekt in gradbiš e v roku 10 dni po razdrtju pogodbe.
PREVZEM POGODBENIH DEL IN KON NI OBRA UN
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12. len
Pred primopredajo se izvede pregled del. Pri pregledu ugotovljene napake in pomanjkljivosti
mora izvajalec odpraviti pred primopredajo pogodbenih del, sicer lahko investitor vnov i
ban no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Primopredajo pogodbenih del
opravita pogodbeni stranki z zapisnikom. Izvajalec je dolžan investitorju dostaviti veljavne
ateste, izjave o garancijskih rokih in pooblastila v skladu z veljavno zakonodajo.
Investitor lahko vnov i ban no garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v
primeru nepravo asne izpolnitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi.
Pogodbeni stranki morata dokon ni obra un izdelati v 8 dneh po primopredaji pogodbenih
del.
Investitor kot zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti, ki se ugotovijo ob primopredaji, zadrži
pla ilo dela vrednosti obra unske situacije, ki ustreza ocenjeni vrednosti del, potrebnih za
odpravo pomanjkljivosti. Zadržani znesek uporabi investitor za odpravo pomanjkljivosti,
ugotovljenih ob primopredaji, e izvajalec teh pomanjkljivosti v roku, ki je dolo en v
primopredajnem zapisniku, ne odpravi.
GARANCIJA IN ZAVAROVANJE
13. len
Garancijski rok za izvršena dela je 3 leta in za ne te i od datuma uspešno opravljene
primopredaje del po tej pogodbi. V primeru, da se v tem asu pojavijo napake zaradi
nekvalitetnega dela, materiala ali skritih napak, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške,
v roku 8 dni od pisnega obvestila investitorja.
V garancijski dobi je izvajalec dolžan na lastne stroške odstraniti vse pomanjkljivosti, ki bi
nastale na izvršenih delih po njegovi krivdi. e izvajalec popravil ne izvrši v roku 8 dni od
obvestila investitorja, lahko investitorja ta dela oddata drugemu izvajalcu, na izvajal ev
ra un.
14. len
Izvajalec del se obvezuje zavarovati izvajanje del po tej pogodbi pri zavarovalnici in kopijo
zavarovalne police dostaviti investitorju v roku 8 dni po podpisu pogodbe.
Izvajalec je dolžan skrbeti za varnostne ukrepe v zvezi z izvedbo del po tej pogodbi v skladu
z veljavno zakonodajo ter zagotoviti ustrezno signalizacijo in opozorilne prometne znake.
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GRADBIŠ NA DOKUMENTACIJA
15. len
Izvajalec vodi knjigo obra unskih izmer v skladu z veljavnimi predpisi.
REŠEVANJE SPOROV
16. len
Morebitne spore, ki bi nastali na osnovi te pogodbe, bosta pogodbeni stranki prvenstveno
reševali sporazumno. e sporazum ne bo dosežen, ga bosta v reševanje poverili
Okrožnemu sodiš u v Celju.
KON NA DOLO BA
17. len
Ta pogodba je napisana v štirih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva
izvoda.
Kraj in datum: __________________
IZVAJALEC:

Kraj in datum: _____________________
INVESTITOR:
Ob ina Rogatec
župan
Martin MIKOLI
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POPIS DEL
VZDRŽEVALNA DELA NA OB INSKIH CESTAH

Zap.
št.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

OPIS DEL

EM

KOLI INA

Rovokopa ICB ali MF
Bager goseni ar 8t
Bager s pikerjem 24 t
Rezanje asfalta
Dobava in vgrajevanje gramoza od
0-100
Dobava in vgrajevanje gramoza od
0-32
Dobava in vgrajevanje gramoza od
0-16
Enoslojni asfalt od 0-16 v deb. 6 cm
- strojno
Enoslojni asfalt od 0-16 v deb. 6 cm
-ro no
Asfalt v sistemu 5 + 3 cm (0-22 in 08)
Preplastitev z asfaltom od 0 – 8
strojno v debelini 3 cm
Preplastitev z asfaltom od 0 – 8
ro no v debelini 3 cm
Obrizg asfaltnih površin z emulzijo
Postavitev nove varnostne ograje
Gramoziranje bankin z gramozom
od 0-32
Beton MB 20
Dobava in vgradnja kamna 30 – 60
cm z obbetoniranjem
Dobava in polaganje drenažnih cevi
fi 125
Strojno iš enje grmi evja ob
lokalnih cestah – sekalec vejevja

ura
ura
ura
m1
m3

150
80
40
500
200

m3

1300

m3

200

m2

6500

m2

400

m2

100

m2

800

m2

100

m2
m1
m2

800
100
1000

m3
m3

50
100

m1

100

ura

80

CENA PO
VREDNOST
ENOTI (brez (koli ina x
DDV) v EUR cena)
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20

iš enje jarkov

m1

3000

21 SKUPAJ BREZ DDV
22 DDV 20%
23 VSE SKUPAJ Z DDV
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