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1.1 POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

Naročnik:  KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o. 

Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu 

 

telefon: + 386 (0)2 620 35 20 

spletna stran:  http://ko-cerod.si/ 

matična številka: 6086381 

ID za DDV: SI94050198 

Naročnik na podlagi 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju 

ZJN-3) vabi ponudnike, da v skladu z zahtevami iz te dokumentacije podajo ponudbo za izvedbo 

javnega naročila gradnje SKLADIŠČNI KOMPLEKS KOCEROD. 

 

Splošni podatki o naročilu: 

 

vrsta postopka odprti postopek 

predmet naročila gradnja 

naslov naročila Skladiščni kompleks Kocerod 

sklopi 
naročilo ni razdeljeno v sklope; ponudbe se 

odda za celotno naročilo 

variantne ponudbe niso dopustne in se ne bodo upoštevale 

način oddaje naročila naročilo se odda s sklenitvijo gradbene pogodbe 

rok veljavnosti ponudbe 31. 12. 2018 

objava 
Portal javnih naročil (skladno z 22. členom in 52. 

členom ZJN-3) 

 

1.2 PRAVILA ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA 

 

1.2.1 Način prevzema dokumentacije 

 

Ponudniku je skladno z določbami ZJN-3 omogočen neomejen, popoln, neposreden in brezplačen 

dostop do dokumentacije na Portalu javnih naročil, projektna dokumentacije je objavljena na spletni 

strani naročnika http://ko-cerod.si/javni-razpisi/ . 

  

http://ko-cerod.si/javni-razpisi/
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1.2.2 Dodatna pojasnila 

 

Dodatna pojasnila dokumentacije ponudnik lahko zahteva v pisni obliki preko Portala javnih naročil, 

na za to določenem mestu pri predmetnem javnem naročilu. 

 

Ponudnik lahko zahteva dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo do roka, ki ga je naročnik določil v 

objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. 

Naročnik bo dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo objavil na Portalu javnih naročil do šest dni 

pred rokom za oddajo ponudb, pod pogojem, da je bila zahteva za dodatno pojasnilo posredovana 

pravočasno. Vsa dodatna pojasnila dokumentacije o postopku javnega naročila postanejo sestavni 

del dokumentacije in so za ponudnike obvezujoča. 

 

Naročnik si pridržuje pravico spremeniti ali dopolniti dokumentacijo, kar bo objavil na Portalu javnih 

naročil. V primeru spremembe ali dopolnitve dokumentacije bo naročnik podaljšal rok za oddajo 

ponudb samo v primeru, če bi bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila bistveno 

spremenjena. Vse spremembe ali dopolnitve dokumentacije so za ponudnike obvezujoče. 

 

1.2.3 Način in rok za oddajo ponudbe 

 

Ponudnik ponudbo odda obvezno v tiskani obliki. Ponudnik naj poleg tiskane oblike ponudbi priloži 

tudi scan celotne ponudbene dokumentacije v PDF obliki na CD ali USB, ponudbeni predračun pa tudi 

v obliki dokumenta Excel. Ponudnik mora oddati svojo ponudbo v zaprti ovojnici. 

Na naslovni strani mora biti ovojnica opremljena z naslovom naročnika: KOCEROD družba za 

ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108 a, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu. 

 

V spodnjem levem kotu mora biti oznaka: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – SKLADIŠČNI KOMPLEKS 

KOCEROD«.V zgornjem levem kotu ali na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov 

ponudnika. Rok za oddajo ponudb 7. 5. 2018 do 12:00 ure. 

Ponudnik lahko odda ponudbo osebno (v tajništvo) ali priporočeno po pošti na naslov naročnika. Ne 

glede na to ali ponudnik odda ponudbo osebno ali jo pošlje po pošti se šteje za pravočasno, če prispe 

na naslov naročnika do zgoraj navedenega datuma in ure (prejemna teorija). 

 

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če ovojnica v kateri predloži ponudnik ponudbo ne bo 

pravilno opremljena in bi bila ovojnica iz navedenega razloga odprta pred odpiranjem ponudb. V 

navedenem primeru bo naročnik tako ponudbo zavrnil in jo vrnil ponudniku z navedbo, da ovojnica ni 

bila pravilno opremljena. 

 

1.2.4 Umik / sprememba ponudbe 

 

Ponudnik lahko do izteka roka za oddajo ponudb ponudbo umakne / spremeni, kar mora na ovojnici 

označiti na naslednji način: »NE ODPIRAJ – PONUDBA – SKLADIŠČNI KOMPLEKS KOCEROD – 
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SPREMEMBA« / »NE ODPIRAJ – PONUDBA SKLADIŠČNI KOMPLEKS KOCEROD – UMIK«, glede na to ali 

gre za spremembo ali umik že oddane ponudbe. 

 

V primeru spremembe ponudbe se od ponudnika zahteva, da v podani spremembi jasno navede, 

kateri del ponudbe se spreminja in kateri del oziroma deli ponudbe ostajajo v veljavi. V primeru, če 

ponudnik navedenega ne bo jasno specificiral oziroma iz dane spremembe ne bo jasno razvidna volja 

ponudnika glede na prvotno oddano ponudbo, naročnik tovrstne spremembe ne bo upošteval. 

 

Če ponudnik umakne svojo ponudbo po poteku roka za oddajo ponudb, bo naročnik skladno z 88. 

členom ZJN- 3 unovčil zavarovanje dano za resnost ponudbe. 

 

1.2.5 Odpiranje ponudb 

 

Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo dne 7. 5. 2018, ob 14:00 uri, na naslovu naročnika 

KOCEROD družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Mislinjska Dobrava 108a, 2383 Šmartno pri Slovenj 

Gradcu. 

 

Predstavnik ponudnika, ki se udeleži javnega odpiranja ponudb, se mora izkazati s pisnim 

pooblastilom, podpisanim s strani zakonitega zastopnika ponudnika. Pisno pooblastilo ni potrebno, 

če se javnega odpiranja ponudb udeleži zakoniti zastopnik ponudnika sam, ki pa se bo moral izkazati z 

osebnim dokumentom. 

 

Če ponudba ne bo predložena v roku, ki je določen za prejem ponudb, se šteje, da je predložena 

prepozno. Naročnik bo prepozno prejeto ponudbo po končanem odpiranju ponudb neodprto vrnil 

ponudniku, z navedbo, da je bila prepozna. 

 

1.2.6 Merilo za oddajo javnega naročila 

 

Naročnik bo oddal javno naročilo na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe, ob uporabi merila 

cena. 

 

Za naročnika ekonomsko najugodnejša ponudba po merilu cena pomeni ponudbo, ki je dopustna in 

katere skupna končna ponudbena vrednost z DDV, upoštevaje ponujeni popust, je najnižja. 

 

1.2.7 Dopustnost ponudbe 

 

Ponudba se bo štela za dopustno, če jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za 

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

naročnika, določenim v tej dokumentaciji, prispe pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno 

dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ne oceni za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih 

sredstev naročnika. 
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Ponudnik mora ponudbi priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki je določena v tej dokumentaciji.  

 

Ponudba: 

Ponudnik ponudbo zloži v mapo. Zaželeno je, da je na začetku ponudbe priloženo kazalo (ali vsebina) 

ponudbe. Če ponudnik ponudbo zveže z vrvico, mora biti le-ta dovolj dolga, tako da omogoča 

nemoteno obračanje listov v ponudbi. 

 

Ponudniki naj pri pripravi ponudbe in izpolnjevanju obrazcev poleg določbe te dokumentacije v zvezi 

z oddajo javnega naročila upoštevajo tudi navodila, ki so navedena na posameznem obrazcu. 

 

Ponudnik mora svojo ponudbo izdelati in oddati na izvirniku te dokumentacije (obrazci in izjave za 

sestavo ponudbe), ki jo prevzame na spletni strani naročnika. Vsi obrazci in izjave morajo biti datirani, 

žigosani in podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali s strani pooblaščene osebe 

ponudnika za podpis ponudbe, ki je navedena v Obrazcu št. 1 – Ponudba. V primeru, da ponudbo 

podpiše pooblaščena oseba, ki ni zakoniti zastopnik, mora biti ponudbi priloženo pooblastilo 

zakonitega zastopnika za osebo, ki je pooblaščena za podpis ponudbe. 

 

V primeru skupne ponudbe morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega partnerja v 

skupni ponudbi in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od partnerjev 

v skupni ponudbi, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega partnerja v skupni ponudbi 

ali s strani pooblaščene osebe tega partnerja. V navedenem primeru mora biti ponudbi priloženo 

pooblastilo zakonitega zastopnika, ki je pooblaščena za podpis obrazcev in izjav, ki so obvezne za 

partnerja v skupini. 

 

V primeru ponudbe s podizvajalci morajo biti obrazci in izjave, ki se nanašajo na posameznega 

podizvajalca in je v tej dokumentaciji določeno, da morajo biti predloženi za vsakega od 

podizvajalcev, podpisani s strani zakonitega zastopnika posameznega podizvajalca navedenega v 

ponudbi oziroma z njihove strani pooblaščene osebe. V navedenem primeru mora biti ponudbi 

priloženo pooblastilo zakonitega zastopnika podizvajalca, ki je pooblaščena za podpis obrazcev in 

izjav, ki so obvezne za podizvajalca. 

 

Ponudnik v obrazcih in izjavah, ki so sestavni del te dokumentacije, ne sme spreminjati ali popravljati 

besedila, ki je pripravljeno s strani naročnika in je že vpisano v obrazce in izjave. V primeru dvoma se 

upošteva dokumentacija, ki je objavljena na spletni stani naročnika, z vsemi morebitnimi dodatnimi 

pojasnili ali spremembami ali dopolnitvami. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je ponudnik 

spreminjal besedilo v obrazcih, ki ga je določil naročnik, bo ponudbo takega ponudnika izključil. 

 

Če bi bil iz tehničnih razlogov posamezni obrazec izdelan ali izpolnjen drugače, mora besedilo v 

obrazcu v celoti ustrezati zahtevam naročnika iz te dokumentacije, kar pomeni, da mora besedilo 

obrazca vsebinsko in pomensko v celoti ustrezati besedilu na predpisanem obrazcu ali izjavi. 
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Vsak ponudnik sam nosi vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe ali v zvezi s 

predložitvijo morebitnih pojasnil ali dodatnih dokazil.  

 

Preverjanje prejetih ponudb: 

Naročnik bo prejete ponudbe preveril skladno z določbami ZJN-3. 

 

V primeru razhajanja med ponudbo predloženo v tiskani obliki in elektronsko verzijo ponudbe (scan 

ponudbe na CD ali USB) bo naročnik, izključno in samo, upošteval ponudbo v tiskani obliki. 

 

Naročnik se lahko, ne glede na to, ali je takšna izključitev predvidena v tej dokumentaciji v skladu s 

šestim odstavkom 75. člena ZJN-3, odloči, da ne odda javnega naročila ponudniku, ki predloži 

ekonomsko najugodnejšo ponudbo, če bi kadarkoli do izdaje odločitve o javnem naročilu ugotovil, da 

je ponudnik kršil obveznosti okoljskega, delovnega ali socialnega prava, če od datuma ugotovljene 

kršitve niso pretekla tri leta. 

 

Dopustne dopolnitve / popravki / pojasnila ponudbe: 

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jo predloži ponudnik, nepopolne ali napačne 

oziroma če posamezni dokumenti manjkajo lahko naročnik, v primeru, da sam ne bo mogel preveriti 

določenega dejstva, zahteva, da ponudnik v roku, ki ga bo določil naročnik, predloži manjkajoče 

dokumente ali dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacijo, ob upoštevanju 

načela enake obravnave in načela transparentnosti. 

 

Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali 

dokumentacije v ponudbe se lahko nanaša izključno samo na tiste elemente ponudbe, katerih obstoj 

pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe, je mogoče objektivno preveriti, razen v 

primeru dokumentov, za katere je naročnik navedel, da jih predloži ponudnik po pozivu naročnika 

skladno z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3. V primeru, da ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, ne 

predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali 

dokumentacije, bo naročnik ponudbo takega ponudnika izključil. 

 

Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati v že predloženi ponudbi: 

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

DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni zaradi računske napake, ki jo je dopustno 

popraviti in ponudbe v okviru meril, 

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

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

ponudbe glede na preostale ponudbe, prejete v predmetnem postopku javnega naročanja, 

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

ni dejansko predlagana nova ponudba. 

 

Računske napake, ki jih naročnik odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, sme popraviti izključno 

naročnik ob pisnem soglasju ponudnika. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta 
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spreminjati. Naročnik ob pisnem soglasju ponudnika lahko popravi tudi napačno zapisano stopnjo 

DDV v pravilno. V primeru, da ponudnik, ki ga naročnik pozove k predložiti soglasja za popravo 

računske napake le-tega ne predloži v roku, ki ga določi naročnik, bo naročnik ponudbo takega 

ponudnika izključil. 

 

Naročnik ne bo dopustil dopolnitve ali spremembe ponudbe v primeru, da v ponudbi izkazana 

referenčna dela (Obrazec št. 8 – Seznam referenčnih del) ne bodo ustrezala pogoju v zvezi z 

referencami iz te dokumentacije ali v primeru, da v ponudbi referenčna dela ne bi bila izkazana z 

zahtevanim obrazcem. Na zahtevo naročnika je mogoča samo predložitev referenčnih potrdil, podaja 

pojasnil ali predložitev dodatnih dokazil v zvezi z že v ponudbi izkazanimi referenčnimi deli. 

 

Neobičajno nizka cena: 

Če bo naročnik menil, da je glede na njegove zahteve, določene v tej dokumentaciji, ponudba 

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

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

Naročnik bo preveril ali je ponudba neobičajno nizka v primerih, ki so določeni v 86. členu ZJN-3. 

 

Preden bo naročnik zavrnil neobičajno nizko ponudbo bo od ponudnika pisno zahteval podrobne 

podatke in utemeljitev o elementih ponudbe, za katere bo menil, da so odločilni za izpolnitev naročila 

oziroma vplivajo na razvrstitev ponudb. 

 

Predložitev ali navedba neresničnih izjav: 

 

V primeru, da se bo naročniku pojavil utemeljen sum, da je ponudnik v postopku javnega naročila 

predložil neresnično izjavo ali ponarejeno ali spremenjeno listino kot pravo, bo Državni revizijski 

komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku v skladu z enajstim odstavkom 89. člena ZJN-3. 

 

Naročnik bo podal Državni revizijski komisiji predlog za uvedbo postopka o prekršku tudi v primeru, 

če glavni izvajalec ne bo ravnal skladno z 94. členom ZJN-3. 

 

1.2.8 Odločitev v postopku javnega naročila 

 

Ustavitev postopka: 

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 90. člena ZJN-3 pravico pred potekom roka za oddajo 

ponudb kadar koli ustaviti postopek oddaje javnega naročila. Če bo naročnik ustavil postopek, bo 

navedeno odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih 

naročil se šteje, da je odločitev vročena. Naročnik bo že predložene ponudbe neodprte vrnil 

pošiljateljem. 

 

Zavrnitev vseh prejetih ponudb: 

Naročnik lahko v vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če 

bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za zavrnitev in o svoji odločitvi ali bo začel nov 
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postopek, obvestil vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. Navedeno odločitev bo naročnik 

objavil na Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je 

odločitev vročena. 

 

Odločitev v zvezi z oddajo javnega naročila: 

Naročnik bo sprejel odločitev v predmetnem postopku javnega naročila in o sprejeti odločitvi obvestil 

vse ponudnike, ki bodo predložili ponudbe. 

 

Naročnik bo ponudnike, ki so oddali ponudbo obvestil na način, da bo podpisano odločitev objavil na 

Portalu javnih naročil. Z dnem objave odločitve na Portalu javnih naročil se šteje, da je odločitev 

vročena. 

Odločitev postane pravnomočna z dnem, ko zoper njo ni mogoče zahtevati pravnega varstva. 

 

Sklenitev pogodbe: 

Po poteku obdobja mirovanja in s tem pravnomočnosti odločitve v postopku oddaje javnega naročila 

bo naročnik z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo. Izbrani ponudnik bo moral pristopiti k 

podpisu pogodbe v roku, ki ga bo določil naročnik, v nasprotnem primeru se šteje, da odstopa od 

svoje ponudbe in od podpisa pogodbe. V navedenem primeru bo naročnik unovčil zavarovanje 

predloženo za resnost ponudbe. 

 

Odstop od izvedbe naročila: 

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi 

javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega 

naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali da se pri naročniku pojavi 

utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali 

da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi 

katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoče. V primeru, da bi naročnik odstopil od izvedbe 

javnega naročila, z izbranim ponudnikom ne bo sklenil pogodbe, o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi 

katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, pa bo pisno obvestil vse ponudnike. 

 

Nobena oddana ponudba ali nobena dopustna ponudba: 

V primeru, če naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja ne bo prejel nobene ponudbe ali 

nobene ustrezne ponudbe, bo naročilo oddal po postopku s pogajanji brez predhodne objave, 

skladno s točko a) prvega odstavka 46. člena ZJN-3. Za neustrezno se šteje ponudba, če ni relevantna 

za predmetno javno naročilo, ker brez bistvenih sprememb očitno ne ustreza potrebam in zahtevam 

naročnika, ki so določene v tej dokumentaciji. Naročnik bo oddal v prej navedenih primerih javno 

naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave le v primeru, da bo tako odločil in da bodo 

izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo postopka. 

 

V primeru, da bi naročnik v predmetnem postopku javnega naročanja prejel le ponudbe, ki niso 

skladne s to dokumentacijo ali ki bi prispele prepozno ali za katere bi naročnik ugotovil, da so 

neobičajno nizke ali ponudbe ponudnikov, ki niso ustrezno usposobljeni ali ponudbe, katerih cena bi 
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presegala naročnikova zagotovljena sredstva, bo naročilo oddal po konkurenčnem postopku s 

pogajanji, skladno s točko b) prvega odstavka 44. člena ZJN-3. Naročnik bo oddal v prej navedenih 

primerih javno naročilo po konkurenčnem postopku s vprašanji le v primeru, da bo tako odločil in da 

bodo izpolnjeni zakonski pogoji za izvedbo postopka. 

 

1.2.9 Vpogled 

 

Po objavi odločitve o oddaji javnega naročila bo naročnik na zahtevo ponudnika dovolil vpogled v 

ponudbo izbranega ponudnika v kolikor bodo za to izpolnjeni pogoji skladno s 35. členom ZJN-3. 

Ponudnik lahko zahteva vpogled v treh delovnih dneh od objave odločitve, naročnik pa bo dovolil 

vpogled v ponudbo izbranega ponudnika najpozneje v treh delovnih dneh od prejema zahteve. 

Vpogled je brezplačen. Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane 

informacije naročnik ponudniku lahko zaračuna materialne stroške. 

 

1.2.10 Pravno varstvo 

 

Pravno varstvo je zagotovljeno skladno z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja 

(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - 

ZIPRS1617, 80/16 -ZIPRS1718 in 60/17; v nadaljevanju ZPVPJN). 

Zahtevek za revizijo mora vsebovati: ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo; ime 

naročnika; oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti; 

predmet javnega naročila; pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če 

vlagatelj nastopa s pooblaščencem; ter potrdilo o plačilu takse iz prvega, drugega, tretjega ali 

četrtega odstavka 71. člena ZPVPJN. Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti očitane kršitve ter 

dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. 

 

V predrevizijskem postopku, ki poteka pred naročnikom, se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na 

vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, skladno s prvim odstavkom 

25. člena ZPVPJN, vloži najpozneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali 

prejema povabila k oddaji ponudbe. V primeru spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k 

oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na 

spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z 

njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni 

dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, 

informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali 

dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika, vendar ne po roku, ki je določen 

za prejem ponudb. 

 

Zahtevek za revizijo se, v predrevizijskem postopku, vloži pisno neposredno pri naročniku po pošti 

priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj zahtevka mora ob vložitvi zahtevka za revizijo 

plačati takso v višini 4.000,00 EUR, če se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k 

oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo. Taksa se plača na podračun Ministrstva za finance, št. 
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SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati sklic na 

številko: model 11 16110-7111290-(šestmestna številka objave javnega naročila na Portalu javnih 

naročil)18. 

 

1.3 OSTALA DOLOČILA 

1.3.1 Predpisi in uporaba dokumentacije 

 

Predpisi: 

Javno naročilo se izvaja na podlagi naslednjih predpisov: 

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

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

D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718 in 60/17; 

v nadaljevanju ZPVPJN); 

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16); 

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17); 

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – UPB, z vsemi spremembami in 

dopolnitvami); 

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01, z vsemi spremembami in dopolnitvami); 

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB); 

- ostali predpisi, ki urejajo področje javnega naročanja; 

- ostali predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

Uporaba dokumentacije: 

Ponudnik, ki prevzame dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, se obvezuje, da jo bo 

uporabil samo za izdelavo ponudbe. Dokumentacija je pripravljena in namenjena samo 

predmetnemu javnemu naročilu. Vsebine dokumentacije udeleženci razpisa in druge osebe ne smejo 

kopirati, razen v delih, kjer je v dokumentaciji tako navedeno. V primeru kršitve se zoper storilca 

lahko uveljavlja odškodninska odgovornost. 

 

1.3.2 Jezik postopka in ponudb 

 

Postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku. 

 

Ponudba in ostala dokumentacija, ki se nanaša na ponudbo mora biti napisana v slovenskem jeziku. 

Izjemoma so lahko posamezni ponudbeni deli dokumentacije predloženi v tujem jeziku. V tem 

primeru si naročnik pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev prevodov dokumentov, ki 

so predloženi v tujem jeziku. Obseg in vrsto prevoda ter rok za predložitev prevoda določi naročnik v 

pozivu. Stroške prevoda nosi ponudnik. 

  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2381
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1.3.3 Javnost in zaupnost postopka 

 

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno 

skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ZJN-3 ali drug zakon ne določa 

drugače. Naročnik mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja 

varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke. 

Imena ponudnikov in predložene ponudbe so do roka, določenega za odpiranje ponudb, poslovna 

skrivnost. Vsi dokumenti v zvezi z oddajo javnega naročila so po pravnomočnosti odločitve o oddaji 

javnega naročila javni,če ne vsebujejo poslovnih skrivnosti, tajnih in osebnih podatkov. Pred tem 

datumom se določbe zakona, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, ne uporabljajo. 

 

Ponudnik naj obrazce, izjave in dokumente, za katere meni, da sodijo pod varstvo osebnih podatkov, 

zaupne ali poslovno skrivnost, označi s klavzulo »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Če naj bo 

zaupen samo določen podatek v obrazcu, izjavi ali dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan, v isti 

vrstici ob desnem robu pa oznaka »ZAUPNO« ali »POSLOVNA SKRIVNOST«. Dokumenti, ki jih bo 

ponudnik upravičeno označil kot zaupne ali kot poslovno skrivnost, bodo uporabljeni samo za 

namene javnega razpisa in ne bodo dostopni nikomur izven kroga oseb, ki bodo vključene v razpisni 

postopek. Naročnik bo v celoti odgovoren za varovanje zaupnosti tako dobljenih podatkov. Ti podatki 

ne bodo nikjer javno objavljeni. Naročnik bo obravnaval kot zaupne ali kot poslovno skrivnost tiste 

podatke v ponudbeni dokumentaciji, ki bodo označene s klavzulo »ZAUPNO« ali»POSLOVNA 

SKRIVNOST« in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni kot navedeno, razen 

podatkov, ki v skladu z veljavnimi predpisi sodijo pod zaupne podatke, poslovno skrivnost ali varstvo 

osebnih podatkov. Naročnik bo kot zaupne podatke obravnaval tudi v primeru, če v ponudbi podatki, 

ki sodijo pod varstvo osebnih podatkov ali poslovno skrivnost ne bodo označeni na prej navedeni 

način, pa bo ponudnik ponudbi priložil sklep o določitvi poslovne skrivnosti, izdan skladno z 

določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe. 

 

Ob tem naročnik seznanja ponudnike, da je dolžan sklep o določitvi poslovne skrivnosti, ki ga izda 

ponudnik skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe upoštevati tudi, če ta ni 

predložen v ponudbi, pa ga ponudnik predloži v katerikoli fazi postopka javnega naročanja. 

 

Ponudniki morajo pri določanju zaupnosti ali poslovne skrivnosti upoštevati določbo drugega 

odstavka 35. člena ZJN-3, ki določa, da so javni podatki »specifikacije ponujenega blaga, storitve ali 

gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna 

vrednost ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril«. 

 

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

drugega odstavka 35. člena ZJN-3, bo naročnik ponudnika pozval, da oznako zaupnosti ali poslovna 

skrivnost umakne. Ponudnik to stori tako, da njegov zakoniti zastopnik ali njegov pooblaščenec poda 

pisno izjavo ali izjavo na zapisnik, da umika oznako zaupnosti, podpisano s strani zakonitega 

zastopnika ponudnika ali z njegove strani pooblaščene osebe. Naročnik si pridržuje pravico sam 
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umakniti oznako zaupnosti iz dokumentov in podatkov, ki v skladu z zakonom sodijo pod javne 

podatke. 

 

1.3.4 Veljavnost ponudbe 

 

Naročnik zahteva veljavnost ponudbe oddane v tem postopku javnega naročanja do 31. 12. 2018. 

V primeru, da postopek javnega naročanja v roku veljavnosti ponudb še ne bi bil pravnomočno 

zaključen, bo naročnik od ponudnikov, ki so oddali pravočasne ponudbe zahteval, da pred iztekom 

veljavnosti ponudb predložijo izjave o podaljšanju veljavnosti že oddane ponudbe. V kolikor ponudnik 

izjave ne bo podal ali je ne bo podal v roku, ki ga bo zahteval naročnik in ne bo krajši od treh delovnih 

dni, bo naročnik štel, da odstopa od svoje ponudbe. V tem primeru bo ponudbo takega ponudnika 

izključil, saj bo štel, da je odstopil od svoje ponudbe, zavarovanje za resnost ponudbe pa unovčil. 

 

1.3.5 Vrednost ponudbe / vir sredstev / plačila 

 

Vrednost ponudbe: 

Vrednost ponudbe mora biti izražena v EUR. Ponudnik mora vrednosti posameznih postavk in skupno 

vrednost ponudbe obvezno izračunati in vpisati na dve decimalni mesti. 

 

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun 

cene: stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacijo, plačilo podizvajalcem, vsa dela, ki 

so razpisana, stroške vse potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, materiala, 

opreme, morebitne škode, stroške odvoza in deponiranja gradbenih in ostalih odpadkov na urejeno 

deponijo z ustreznimi dovoljeni, ostale stroške povezane z izvedbo javnega naročila (kot so npr. PID, 

potrdila, meritve, nadzor, poročila, navodila za obratovanje, dokazilo o zanesljivosti objekta, 

pridobitev uporabnega dovoljenja in vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna in jo zahteva naročnik), 

davek na dodano vrednost in vse ostale elemente, ki so razvidni iz tehničnih specifikacij in popisa del, 

ki vplivajo na izračun ponudbene vrednosti. Pri izračunu vrednosti ponudbe morajo ponudniku 

upoštevati tudi vse zahteve naročnika iz te dokumentacije. 

 

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja dela: 

- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih, 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu, 

- dnevno čiščenje gradbišča in dostopnih javnih poti, ki se uporabljajo za transporte, 

- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo to potrebno  

- izvedbo začasnih dostopov, poti, obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno, v skladu z 

elaboratom zapore, ki ga izdela izvajalec, 

- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja, 

- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 

- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, nadzorom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci, 

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami, 

- generalno čiščenje objekta po zaključenih delih in pred prevzemom objekta s strani naročnika, 
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- pripombe in ukrepi varnostnega inženirja, 

- aktivno sodelovanje z izbranim ponudnikom notranje opreme, ki ni predmet tega javnega 

naročila, na način, da se investitorju ne povzroča dodatnih stroškov in da vgradnja notranje 

opreme poteka brez nepotrebne zamude in vzporedno z izvajanjem te investicije, 

- pridobitev uporabnega dovoljenja, 

- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila. 

 

Ponudniki naj bodo posebej pozorni na pravilne izračune in naj  pri posamezni  postavki v 

ponudbenem predračunu upoštevajo opis, predvidene količine in enote mer. 

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto mere in dejansko izvedene 

količine«. 

 

Vir sredstev: 

Naročnik ima zagotovljena sredstva v finančnem načrtu za leto 2018 in 2019.  

 

Plačila: 

Naročnik bo izbranemu ponudniku plačal izvedena dela 30. dan od uradnega datuma prejema 

računov s priloženimi in s strani nadzornega organa potrjenimi mesečnimi situacijami in končnega 

računa s priloženo končno obračunsko situacijo. Račune s priloženimi situacijami bo izbrani ponudnik 

izstavljal mesečno, praviloma do 10. dne v tekočem mesecu za dela izvedena v preteklem mesecu. 

 

Izvajalec se zaveže, da bo vse račune oziroma situacije naročniku pošiljal v elektronski obliki (e-

Račun). 

Če bo izbrani ponudnik pri izvedbi naročila sodeloval s podizvajalcem in bo podizvajalec zahteval 

neposredno plačilo, bodo neposredna plačila podizvajalcu obvezna, skladno s petim odstavkom 94. 

člena ZJN-3. Navedena obveznost bo zavezovala tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. V 

primeru, da bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo bo moral glavni izvajalec v pogodbi 

pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca 

neposredno plačuje podizvajalcu, podizvajalec bo moral predložiti soglasje, na podlagi katerega 

naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, glavni izvajalec pa bo 

moral svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. 

Če bo podizvajalec zahteval neposredno plačilo bo moral izstavljati račune za opravljeno delo 

naročniku. 

 

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, le to v skladu s šestim odstavkom 94. 

člena ZJN-3 ni obvezno. V navedenem primeru bo naročnik od glavnega izvajalca, najpozneje v 60 

dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, zahteval, da mu pošlje svojo pisno izjavo in pisno 

izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje (ali storitve oziroma 

dobavljeno blago), neposredno povezano s predmetom javnega naročila. V primeru, da glavni 

izvajalec naročniku ne bo posredoval svoje pisne izjave in pisne izjave podizvajalca, da je podizvajalec 

prejel plačilo za izvedene gradnje, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo 

postopka o prekršku, skladno s sedmim odstavkom 94. člena ZJN-3. 
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1.3.6 Dodatna naročila 

 

Pogodba o izvedbi javnega naročila brez novega postopka javnega naročanja se bo lahko spremenila 

v primeru dodatne gradnje, ki jo izvaja prvotni izvajalec, če so potrebne, čeprav niso bile vključene v 

prvotno javno naročilo, in če zamenjava izvajalca: 

- ni mogoča iz ekonomskih ali tehničnih razlogov, kot so zahteve glede zamenljivosti in 

interoperabilnosti z obstoječo opremo, storitvami ali inštalacijami, naročenimi v okviru 

prvotnega javnega naročila, ter 

- bi naročniku povzročila velike nevšečnosti ali znatno podvajanje stroškov. 

 

Dodatne gradnje so mogoče v primeru, če sprememba, ne glede na njeno vrednost ni bistvena, kar 

določa četrti odstavek 95. člen ZJN-3. 

 

V navedenem primeru kakršnokoli zvišanje cene ne sme presegati 30 odstotkov vrednosti prvotne 

pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če je opravljenih več zaporednih sprememb, velja ta omejitev za 

vrednost vseh sprememb skupaj. 

 

1.4 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

1.4.1 Razlogi za izključitev 

1.4.2 Pogoji za sodelovanje 

1.5 SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM 

1.5.1 Samostojna ponudba 

1.5.2 Skupna ponudba 

1.5.3 Ponudba s podizvajalcem 

1.6 FINANČNA ZAVAROVANJA 

1.6.1 Zavarovanje za resnost ponudbe 

1.6.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (z vzorcem) 

1.6.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (z vzorcem) 

1.7 OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ 

1.7.1 Omejitev poslovanja 

1.7.2 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 

1.8 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

1.9 VZOREC GRADBENE POGODBE 

 

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki 

so določeni v tej dokumentaciji. V primeru, da ponudnik odda skupno ponudbo ali v primeru, da 

ponudnik nastopa s podizvajalci, mora pogoje za priznanje sposobnosti, kjer je v nadaljevanju tako 

navedeno, izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi in/ali vsak od podizvajalcev naveden 

v ponudbi. Pogoje za priznanje sposobnosti morajo izpolnjevati tudi gospodarski subjekti na 

kapacitete katerih se sklicuje ponudnik, skladno z 81. členom ZJN-3. Ponudnik dokazuje izpolnjevanje 

v nadaljevanju navedenih pogojev s predložitvijo ESPD obrazca in zahtevanih dokazil. Naročnik lahko 
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od ponudnika zahteva, da predloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev, razen dokazil, ki se 

vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih 

pooblastil. Če pozvani ponudnik v roku, ki ga določi naročnik, naročniku ne posreduje zahtevanih 

dokazil, bo naročnik njegovo ponudbo izključil. 

 

1.4 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI 

1.4.1 Razlogi za izključitev 

 

Pogoj 1: 

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

skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila ponudniku ali osebi, 

ki je članica upravnega vodstvenega ali nadzornega organa tega ponudnika ali ki ima pooblastila za 

njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente 

naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 –UPB in 

54/15; v nadaljnjem besedilu KZ-1): 

- terorizem (108. člen KZ-1) 

- financiranje terorizma (109. člen KZ-1) 

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

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

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

- trgovina z ljudmi (113. člen KZ-1), 

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

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

- goljufija (211. člen KZ-1), 

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

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

- oškodovanje upnikov (227. člen KZ-1), 

- poslovna goljufija (228. člen KZ-1), 

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

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

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

- preslepitev kupcev (232. člen KZ-1), 

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

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

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

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

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

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

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

- zloraba položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti (240. člen KZ-1), 

- nedovoljeno sprejemanje daril (241. člen KZ-1), 

- nedovoljeno dajanje daril (242. člen KZ-1), 
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- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1), 

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

- pranje denarja (245. člen KZ-1), 

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

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

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

- davčna zatajitev (249. člen KZ-1), 

- tihotapstvo (250. člen KZ-1), 

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

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

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

- jemanje podkupnine (261. člen KZ-1), 

- dajanje podkupnine (262. člen KZ-1), 

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

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

- hudodelsko združevanje (294. člen KZ-1). 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 2: 

Naročnik bo iz sodelovanja izključil ponudnika, če bo pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom 

ZJN-3 ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti 

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

kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na 

dan oddaje ponudbe ali prijave zanaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje 

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

obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let od dne 

oddaje ponudbe ali prijave. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 3: 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je ponudnik na dan, ko poteče rok 

za oddajo ponudbe, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco 

gospodarskih subjektov z negativnimi referencami. 
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V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 4: 

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

potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali 

druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena glob zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 5: 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki mu lahko na kakršen koli način 

izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 (kršitev obveznosti na področju 

okoljskega, socialnega in delovnega prava). 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 6: 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če se je nad ponudnikom začel 

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

insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske 

družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne 

dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali 

pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

Pogoj 7: 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če bo lahko z ustreznimi sredstvi 

izkazal, da je ponudnik zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova 

integriteta. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 
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Pogoj 8: 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če so se pri ponudniku pri prejšnji 

pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale 

precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik 

predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile 

izvedene druge primerljive sankcije. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. Pogoj 

mora izpolnjevati tudi vsak gospodarski subjekt iz 81. člena ZJN-3. 

 

1.4.2. Pogoji za sodelovanje  

Pogoj 9: 

Naročnik bo izključil iz postopka javnega naročanja ponudnika, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje 

dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, kar pomeni, da mora biti ponudnik vpisan v enega od 

poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. 

 

V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti tudi vsak od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak od podizvajalcev naveden v ponudbi. 

 

Pogoj 10: 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki v letu 2016 ni imel letnega prometa 

– čistih prihodkov od prodaje – najmanj v višini 1.000.000,00 EUR. 

 

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnijo vsi partnerji v skupini skupaj. 

 

Pogoj 11: 

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil ponudnika, ki je imel v zadnjih šestih mesecih, 

šteto od datuma objave javnega naročila na Portalu javnih naročil, blokiran račun iz razloga 

neporavnanih obveznosti iz naslova zakonitih preživnin, odškodnin za škodo nastalo zaradi 

porušenega zdravja, odškodnin zaradi izgube delovne zmožnosti, odškodnin zaradi smrti preživljavca, 

davčnega dolga ali stroškov prisilne izterjave, sodnih sklepov o izvršbi ali iz naslova izvršnice za več 

kot tri dni. 

 

V primeru skupne ponudbe pogoj velja za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. V primeru 

ponudbe s podizvajalci pogoj velja za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. 

 

Pogoj 12: 

Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim 

osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Višina letne zavarovalne vsote za posamezen 

zavarovalni primer ne sme biti nižja od višine letne zavarovalne vsote, ki jo določa Zakon o graditvi 

objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, z vsemi spremembami in dopolnitvami) – to je 41.000,00 
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EUR. Izbrani izvajalec je dolžan naročniku predložiti kopijo veljavne zavarovalne police skladno s 

pogodbenimi določili. 

 

Pogoj 13: 

Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila in razpolagati s 

potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila ter imeti 

zadostne proste kapaciteta za izvedbo razpisanih del tako, da bo naročilo lahko izvedel v roku, ki ga 

zahteva naročnik, to je v roku 12 (dvanajstih) mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, pri čemer 

je pogoj za prevzem del pravnomočno pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

Pogoj 14: 

Temeljne okoljske zahteve za stavbe in opremo: 

Pri investiciji, ki je predmet javnega naročila, bo moral ponudnik (izbrani izvajalec) upoštevati 

temeljne okoljske zahteve za gradnjo ter nakup, vgradnjo, oziroma montažo naprav in proizvodov v 

skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju. Ponudnik izpolnjevanje pogoja dokazuje z izjavo, da bo 

izpolnil temeljne okoljske zahteve skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju v času izvedbe 

naročila in skladno z določili pogodbe. V kolikor izbrani ponudnik ne bo izpolnjeval pogodbenih 

obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, bo naročnik odstopil od 

pogodbe. 

 

Pogoj 15: 

Ponudnik mora biti kadrovsko sposoben za izvedbo naročila. 

 

Osebe, ki jih ponudnik imenuje za odgovornega vodjo del in odgovorne vodje posameznih del morajo 

izpolnjevati pogoje v skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 - UPB, z vsemi 

spremembami in dopolnitvami). 
Opomba: Ista oseba lahko nastopa hkrati kot odgovorni vodja del in odgovorni vodja posameznih del, v kolikor izpolnjuje 

pogoje. 

 

Odgovorni vodja del mora imeti mora imeti vsaj eno referenco, iz zadnjih petih let, šteto od datuma 

objave naročila na Portalu javnih naročil, ki se nanašata na odgovornega vodjo del s področja gradenj, 

in sicer: 

- najmanj ena referenca se mora nanašati na novogradnjo, ki po klasifikaciji CC-SI 12520 sodi pod 

Rezervoarji, silosi in skladišča, z minimalno neto površino 1.500 m2 in za katerega je pridobljeno 

uporabno dovoljenje, pri kateri je bila predlagana oseba za odgovornega vodjo del odgovorni 

vodja vseh del. 

 

Pogoj 16: 

Za priznanje sposobnosti mora ponudnik imeti reference, ki ustrezajo pogoju, iz zadnjih petih let, 

šteto od datuma objave naročila na Portalu javnih naročil. 
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Ponudnik je moral v zadnjih petih letih, šteto od datuma objave naročila na Portalu javnih naročil, 

izvesti vsaj eno referenčno delo, ki se morata nanašati na: 

- najmanj eno referenčno delo se mora nanašati na novogradnjo, ki po klasifikaciji CC-SI 12520 

sodi pod Rezervoarji, silosi in skladišča, z minimalno neto površino 1.500 m2 in za katerega je 

pridobljeno uporabno dovoljenje, ponudnik pa je imel za izvedbo referenčnega dela sklenjeno 

pogodbo z investitorjem referenčnega dela. 

 

Naročnik bo upošteval samo pozitivna referenčna potrdila, ki bodo v celoti ustrezala Pogoju 16. 

 
Pojasnilo: 

Za naročnika referenčnega dela pri gradnjah se šteje naročnik – investitor referenčnega dela – s katerim je imel ponudnik sklenjeno 

gradbeno pogodbo za referenčno delo. 

Naročnik ne bo upošteval referenc, ki bi se nanašale na gradnjo / obnovo za lastne potrebe ponudnika, kar pomeni, da ponudnik ne more 

sam sebi dati reference. 

 
Opomba: 

Referenco partnerja v skupni ponudbi (soponudnika) bo naročnik upošteval izključno in samo pod pogojem, da bo referenca 

v celoti ustrezala pogoju v zvezi z referencami, ki ga je naročnik določil pod Pogojem 16. 

 

Zahteva na dokazila za Pogoje pod točko 1.4.1 

ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih naročil), datiran, 

žigosan in podpisan v tiskani obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega od partnerjev v 

skupni ponudbi (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik 

sklicuje, 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 1 – Ponudba 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in 

upoštevanju veljavnih predpisov 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (dokazilo se predloži 

samo na podlagi poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 8 – Seznam referenčnih del 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 9 – Referenčno potrdilo (dokazilo se 

predloži samo na podlagi poziva naročnika skladno s Pogojem 16) 

- izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za 

izvedbo naročila. 

 

Naročnik si pridružuje pravico, da od ponudnika zahteva predložitev kateregakoli dodatnega dokazila, 

ki bo dokazoval izpolnjevanje pogojev v točki 1.4.1. V kolikor naročnik v roku, ki ga bo določil, ne bo 

prejel zahtevanih in ustreznih dokazil, bo ponudbo takega ponudnika izključil. 

 

Ponudbo ponudnika, ki ne bo v celoti izpolnil vseh pogojev za priznanje sposobnosti, bo naročnik 

izključil. 
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1.5 SAMOSTOJNA PONUDBA / SKUPNA PONUDBA / PONUDBA S PODIZVAJALCEM 

 

Vsak ponudnik v tem postopku javnega razpisa lahko predloži samo eno ponudbo. V primeru, da bi 

ponudnik predložil več kot eno ponudbo bo naročnik vse prejete ponudbe takega ponudnika izključil. 

 

1.5.1 Samostojna ponudba 

 

Samostojna ponudba pomeni, da ponudnik predloži samostojno ponudbo brez partnerjev v skupni 

ponudbi in brez podizvajalcev. V navedenem primeru mora biti ponudnik v celoti tehnično in 

strokovno sam sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega razpisa. 

 

1.5.2 Skupna ponudba 

 

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov – skupna ponudba. Ne glede na predložitev skupne 

ponudbe ponudniki (vsi partnerji vključeni v skupno ponudbo) odgovarjajo naročniku neomejeno 

solidarno. Pri skupni ponudbi se izpolnjevanje pogojev (obstoj razlogov za izključitev) ugotavlja za 

vsakega od ponudnikov posebej, medtem ko se ostali pogoji za priznanje sposobnosti, kjer je tako 

navedeno, ugotavljajo za vse ponudnike v skupini skupaj. 

 

V primeru, da bo v postopku predmetnega javnega naročila izbrana ponudba, ki jo predloži skupina 

ponudnikov, bo moral ponudnik (skupina ponudnikov v skupni ponudbi) pred podpisom pogodbe 

naročniku izročiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (pogodbo ali dogovor o poslovnem 

sodelovanju). Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral vsebovati: 

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

številka, davčna številka, številka transakcijskega računa), 

- pooblastilo vodilnemu partnerju v skupini za podpis gradbene pogodbe ali določilo, da pogodbo 

podpišejo vsi partnerji skupaj, 

- neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev v skupini do naročnika, 

- področje dela, ki ga bo prevzel in izvedel vsak partner v skupini in delež vsakega partnerja v 

skupini v % in vrednost del, ki jih prevzema vsak partner v skupni ponudbi, 

- način plačila preko vodilnega partnerja v skupini ali vsakemu od partnerjev, 

- določbe v primeru izstopa kateregakoli od partnerjev v skupini, 

- reševanje sporov med partnerji v skupini, 

- druge morebitne pravice in obveznosti med partnerji v skupini 

- rok trajanja pravnega akta. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi naročila bo moral biti datiran, žigosan in podpisan s strani vseh partnerjev 

v skupni ponudbi. 

 

Če ponudnik predloži skupno ponudbo so za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi obvezni 

naslednji obrazci: 
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- Obrazec št. 3 – Podatki o soponudniku in pooblastilo soponudnika 

- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika 

- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja 

- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

1.5.3 Ponudba s podizvajalcem 

 

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje in predloži ponudbo s podizvajalcem. 

 

Za podizvajalca se šteje gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika dobavlja 

blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. 

 

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

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

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, 

- dokazilo o izpolnjevanju pogojev za priznanje osnovne sposobnosti, 

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

 

V primeru, da bi med izvajanjem predmetnega javnega naročila prišlo do sprememb (sprememb pri 

podizvajalcih, ki so že navedeni v ponudbi ali vključitev novega podizvajalca) bo moral glavni izvajalec 

naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o že vključenih podizvajalcih in/ali poslati 

informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava vključiti v izvajanje gradnje po sklenjeni pogodbi, in 

sicer najpozneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni 

izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke, ki se nanašajo na osnovno sposobnost in so 

navedeni v točki 2.1.1. te dokumentacije. 

 

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če bodo zanj obstajali razlogi za izključitev zaradi 

neizpolnjevanja osnovnih pogojev za priznanje sposobnosti. Naročnik lahko zavrne predlog za 

zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na 

nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik 

postavil v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru, da bo naročnik zavrnil 

novega podizvajalca bo obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga za 

vključitev novega podizvajalca v dela po sklenjeni pogodbi za predmetno javno naročilo. 

 

Neposredna plačil podizvajalcem so obvezna le v primeru, da bo podizvajalec to zahteval. V primeru, 

da podizvajalec zahteva neposredno plačilo to zavezuje tako naročnik kot glavnega izvajalca. Če bo 

podizvajalec zahteval neposredno plačilo mora: 

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma 

situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, 
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- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravnava 

podizvajalčevo terjatev do ponudnika (izvajalca gradnje), 

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je 

predhodno potrdil. 

 

V primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila, bo naročnik od glavnega izvajalca 

(izbranega ponudnika) zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma 

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

izvedene gradnje, neposredno povezano s predmetom tega javnega naročila. V kolikor glavni 

izvajalec (izbrani ponudnik) v zvezi s podizvajalci ne bo ravnal skladno z navedenim v tej točki oziroma 

skladno s 94. členom ZJN-3 bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o 

prekršku. 

 

Če ponudnik predloži ponudbo s podizvajalcem so za vsakega od podizvajalcev navedenih v ponudbi 

obvezni naslednji obrazci: 

- Obrazec št. 2 – Podatki o podizvajalcu in izjava podizvajalca 

- Obrazec št. 4 – Izjava o sprejemanju pogojev in upoštevanju veljavnih predpisov 

- ESPD obrazec, predložen na način, kot je zahtevano za ponudnika 

- Obrazec št. 5 – Soglasje oseb (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- S.BON-1/P (ali S.BON-1) (dokazilo se predloži samo na podlagi poziva naročnika) 

- Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja 

- Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

1.6 FINANČNA ZAVAROVANJA 

1.6.1 Zavarovanje za resnost ponudbe 

 

Naročnik za resnost ponudbe zahteva MENIČNO IZJAVO za zavarovanje resnosti ponudbe in bianko 

menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 20.000,00 EUR. 

 

Naročnik bo ponudbo ponudnika, ki ponudbi ne bo priložil finančnega zavarovanja za resnost 

ponudb, kot je določeno, izključil iz postopka javnega naročanja. 

 

Menico za resnost ponudbe naročnik nepreklicno unovči, če ponudnik: 

- po odpiranju ponudb svojo ponudbo umakne, 

- zavrne sklenitev pogodbe, 

- po sklenitvi pogodbe ne predloži zahtevane garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, 

- na podlagi poziva naročnika ne podaljša veljavnosti svoje ponudbe, 

- v ponudbi poda neresnične izjave. 

 

Naročnik bo neizbranim ponudnikom v roku 12 delovnih dni po zaključku postopka (pravnomočnosti 

odločitve naročnika v postopku javnega naročanja) vrnil bianko menico z menično izjavo za 

zavarovanje za resnost ponudb. 
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1.6.2 Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (z vzorcem) 

 

Izbrani ponudnik bo moral v roku 15 dni od dneva podpisa pogodbe naročniku izročiti prvovrstno, 

nepreklicno, brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, izdano s strani banke ali zavarovalnice, v višini 10% skupne pogodbene vrednosti z 

davkom na dodano vrednost z veljavnostjo do vključno dva meseca dlje od roka, ki bo določen v 

pogodbi za prevzem objekta. V kolikor bi naročnik odločil, da se rok za izvedbo naročila, določen v 

pogodbi, podaljša, bo moral izbrani ponudnik temu ustrezno podaljšati tudi veljavnost garancije za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s pogodbenimi določili. 

 

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do 

naročnika ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, obsegu in roku ali v primeru, da 

izvajalec po svoji krivdi odstopi od pogodbe in v primeru, da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od 

pogodbe in v primeru, da ponudnik krši določila pogodbe. Naročnik bo unovčil garancijo za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti tudi v primeru, če izbrani ponudnik ne bi izročil naročniku 

zahtevanega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Unovčitev garancije s strani 

posameznega naročnika je neodvisna od unovčitve garancij s strani preostalih naročnikov. 

 

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 12 – Izjava o izročitvi garancij v celoti prevzema odgovornost, da bo 

naročniku, kot izbrani ponudnik v tem postopku javnega naročanja, izročil  garancijo za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti v vsebini, kot je navedena v vzorcu garancije za dobro izvedbo pogodbenih 

obveznosti, ki je v nadaljevanju. 

 

Vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti 

naročniku: 
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GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv 

Naziv banke:  

Kraj in datum: 

Upravičenec: KOCEROD d.o.o. 

Garancija številka: 

V skladu z Gradbeno pogodbo številka , z dne , sklenjeno med naročnikom Kocerod d.o.o. in 

izvajalcem v vrednosti = EUR z DDV, (z besedo:  ), 

je izvajalec dolžan izvesti javno naročilo, ki se nanaša na izgradnjo Skladiščnega kompleksa Kocerod 

in pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja, v roku določenem s citirano pogodbo, to je 

najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo, in v skladu z zahtevami 

naročnika in pogodbo, v obsegu, kvaliteti in rokih opredeljenih v citirani pogodbi. 

Na zahtevo upravičenca te garancije se s to garancijo nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da 

bomo v 15 dneh po prejemu vašega prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor 

izvajalca plačali EUR, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti  ne bo izpolnil v dogovorjenem obsegu, 

kvaliteti in roku, opredeljenem v zgoraj citirani pogodbi. 

 

Naša obveza velja tudi v primeru delne izpolnitve pogodbe obveznosti, če opravljena gradnja tudi 

delno ne zadosti pogodbenim obveznostim, če izvajalec pri izvedbi del kasni, zaradi česar naročnik 

trpi škodo ali v primeru, da izvajalec odstopi od pogodbe ali da naročnik po krivdi izvajalca odstopi od 

pogodbe, ali v primeru, da izvajalec krši določila pogodbe. Garancija je unovčljiva tudi v primeru, da 

izvajalec naročniku ne izroči garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s pogodbo. 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje 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 unovčeni znesek. Ta garancija velja najkasneje do 

vključno  . Po preteku navedenega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, 

ne glede na to, ali je garancija vrnjena. 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko upravičenec te 

garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije. 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca 

do te garancije po pravu Republike Slovenije. 

Banka 

(žig in podpis)  
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1.6.3 Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (z vzorcem) 

Po prevzemu objekta, ki je predmet pogodbe s strani naročnika (to je prevzem po pravnomočno 

pridobljenem uporabnem dovoljenju), bo moral izvajalec izročiti naročniku prvovrstno, nepreklicno, 

brezpogojno in na prvi poziv plačljivo garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, izdano s strani 

banke ali zavarovalnice, za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% skupne pogodbene 

vrednosti z DDV z veljavnostjo do vključno 5 let po dokončni izročitvi in prevzemu objekta s strani 

naročnika. 

 

Ponudnik s podpisom Obrazca št. 12 – Izjava o izročitvi garancij v celoti prevzema odgovornost, da bo 

naročniku, v primeru, da bo z njim sklenjena gradbena pogodba, izročil garancijo za odpravo napak v 

garancijskem roku v vsebini, kot je navedena v vzorcu garancije za odpravo napak v garancijskem 

roku, ki je v nadaljevanju. 

 

Vzorec garancije za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo moral izbrani ponudnik izročiti 

naročniku: 
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GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU 

nepreklicna, brezpogojna, na prvi poziv 

 

Naziv banke:  

Kraj in datum: 

Upravičenec: Kocerod d.o.o. 

 

V skladu z Gradbeno pogodbo številka za izgradnjo Skladiščnega kompleksa Kocerod, z dne , 

sklenjeno med naročnikom Kocerod d.o.o. in izvajalcem za izgradnjo Skladiščnega kompleksa 

Kocerod, v vrednosti  EUR z DDV, je izvajalec dolžan po dokončnem prevzemu objekta s strani 

naročnika, v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti oziroma napake, skladno z 

določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave. 

 

S to garancijo se nepreklicno in brezpogojno zavezujemo, da bomo v 15 dneh po prejemu vašega 

prvega pisnega zahtevka in ne glede na kakršen koli ugovor izvajalca plačali znesek  EUR, če izvajalec 

v garancijskem roku oziroma v roku, ko velja ta garancija, ne bo izpolnil svoje obveznosti, ki izhaja iz 

naslova garancijske obveznosti. 

 

Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati: 

1. originalno pismo za unovčenje 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 unovčeni znesek. 

Ta garancija velja še do vključno 5 let po dokončnem prevzemu objekta, katerega izgradnja je 

predmet citirane pogodbe, s strani naročnika, to je do vključno  . 

Po poteku tega roka garancija ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali 

je garancija vrnjena. 

 

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni 

rok iz razloga, ker izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, to je odpraviti vseh napak v 

garancijskem roku, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za 

podaljšanje te garancije. 

 

Ta garancija ni prenosljiva. 

Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca 

do te garancije po pravu Republike Slovenije. 

 

Banka(žig in podpis)  
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1.7 OBVLADOVANJE KORUPTIVNIH TVEGANJ 

1.7.1 Omejitev poslovanja 

 

Kot to določa 35. člen Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – 

uradno prečiščeno besedilo) organ ali organizacija javnega sektorja, ki je med drugim zavezan 

postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati 

blaga, storitev ali gradnje, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, 

ali njegov družinski član: 

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali 

- je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri 

ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. 

 

Zgoraj navedena prepoved valja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s 

funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo. 

 

Skladno s 36. členom Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije funkcionar v roku dveh let po 

prenehanju funkcije v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti 

kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v 

katerem je funkcionar opravljal funkcijo v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s 

subjektov, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% 

udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 

 

Pogodba ali druge oblike pridobivanja sredstev, ki so v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o 

integriteti in preprečevanju korupcije, so nične. 

 

Ponudnik z izpolnitvijo in podpisom Obrazca št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja jamči, da ni ovir za 

podpis pogodbe in izvršitev javnega naročila glede na 35. in 36. člen Zakona o integriteti in 

preprečevanju korupcije. 

 

V primeru skupne ponudbe je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga ponudbi 

tudi za vsakega od partnerjev v skupni ponudbi. 

 

V primeru ponudbe s podizvajalci je Obrazec št. 6 – Izjava o omejitvah poslovanja obvezna priloga 

ponudbi tudi za vsakega od podizvajalcev navedenega v ponudbi. 
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1.7.2 Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta 

 

Skladno s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, 

št. 69/11 

- uradno prečiščeno besedilo) mora izbrani ponudnik pred sklenitvijo pogodbe z naročnikom 

naročniku predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu 

ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede 

na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. 

Navedeno izjavo oziroma podatke je naročnik na zahtevo Komisije za preprečevanje korupcije 

posredovati le-tej. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež 

lastništva. Če ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih 

ima to za posledico ničnost pogodbe. 

 

Naročnik mora navedeno izjavo pridobiti tudi od vsakega od partnerjev v skupni ponudbi in od 

vsakega podizvajalca navedenega v ponudbi. 

 

Komisija za preprečevanje korupcije je predlagala naročnikom, da izjavo pridobijo dovolj zgodaj, da 

bo v primeru, če bi naročnik ugotovil obstoj okoliščin, ki predstavljajo nasprotje interesov ali omejitev 

poslovanja, še vedno lahko izbral drugega ponudnika ali izvedel druge potrebne ukrepe (kot npr. 

izločitev uslužbenca iz konkretnega postopka javnega naročanja). 

 

Ponudnik ponudbi priloži izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi 

fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta. 

 

V primeru skupne ponudbe je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o udeležbi 

fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od partnerjev v 

skupini ponudbi. 

 

V primeru ponudbe s podizvajalci je izpolnjen, datiran, žigosan in podpisan Obrazec št. 7 – Izjava o 

udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta obvezna priloga ponudbi tudi za vsakega od 

podizvajalcev navedenega v ponudbi. 

 

Namesto Obrazca št. 7 – Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta se lahko priloži 

lastna izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu subjekta, ki pa mora vsebovati vse 

podatke, kot so zahtevani v Obrazcu št. 7. 
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1.8 TEHNIČNE SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

 

Dela po tem javnem razpisu obsegajo vsa pripravljalna dela, gradbena dela, obrtniška dela, strojna 

dela in oprema, elektro dela in opremo, izvedbo vseh razpisanih del, material in transporte, 

pridobitev uporabnega dovoljenja in vsa ostala dela vezana na izvedbo javnega naročila »Skladiščni 

kompleks Kocerod« tehnično skladno s projektno dokumentacijo in zahtevami naročnika. 

 

Javno naročilo ni razdeljeno v sklope, ponudniki lahko oddajo ponudbo samo za celotno naročilo. 

Variantne ponudbe niso dopustne in jih naročnik v primeru prejema ne bo upošteval. 

 

Naročnik oddaja javno naročilo po načelu pogodbe »fiksne cene na enoto in dejansko izvedene 

količine«. 

 

Naročnik bo na podlagi merila, določenega v razpisni dokumentaciji, ob izpolnjevanju vseh pogojev in 

zahtev iz te razpisne dokumentacije, izbral ponudbo enega – najugodnejšega ponudnika s katerim bo 

sklenil gradbeno pogodbo. 

 

Izbrani ponudnik bo začel z delom po podpisu pogodbe s strani vseh pogodbenih strank in ne pozneje 

kot v roku pet dni po uvedbi v delo ali delni uvedbi v delo. Dela po tem javnem razpisu se bodo 

izvajala dvanajst mesecev od uvedbe ali delne uvedbe v delo. Pogoj za prevzem objekta in izvedenih 

del s strani naročnika je pravnomočno pridobljeno uporabno dovoljenje, ki ga na podlagi pooblastila 

naročnika pridobi izvajalec. 

 

Izbrani ponudnik, izvajalec, bo moral zavarovati gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo 

področje gradenj in poskrbeti za varnost na gradbišču in njegovi okolici. Izvajalec je v celoti 

odgovoren in bo moral ves čas izvedbe investicije skrbeti za varnost vseh delavcev in mimoidočih ter 

za varnost in stabilnost objekta na katerem bodo potekala dela. 

 

Izvajalec bo moral pri izvedbi naročila uporabljati okoljsko tehnologijo, katere uporaba je okolju manj 

škodljiva, in ki varuje okolje, ga manj onesnažuje ter omogoča boljše recikliranje vsega odpadnega 

materiala. Prav tako bo moral izvajalec upoštevati vse okoljske predpise, ki veljajo v Republiki 

Sloveniji in upoštevati, da je dela potrebno izvesti na način, da se okolje ohranja in dela prilagoditi 

območju na katerem bo potekala gradnja. 

 

Izvajalec bo moral kakršenkoli material, ki ostane ali se pridobi pri gradbenih delih ponovno 

uporabiti, reciklirati, obdelati oziroma zagotoviti ravnanje z njimi skladno s predpisi za ravnanje z 

odpadki ter o tem dati naročniku dokumentacijo pri vsakokratni izdani situaciji. 

 

Po zaključku investicije bo moral izvajalec z objekta in gradbišča odstraniti ves odpadni material in 

embalažo in zagotoviti ravnanje skladno s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki. Pred 

predajo objekta naročniku mora izvajalec poskrbeti za generalno čiščenje objekta. 
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DOPOLNILO K POPISOM DEL 

 

Vsa pogodbena dela bo izvajalec del opravil kvalitetno po projektni dokumentaciji, skladno z 

veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. 

Izvajalec se zaveže, da bo: 

- opravil prevzeta dela kvalitetno po prejeti projektni dokumentaciji, skladno z veljavnimi predpisi, 

normativi in standardi, ki urejajo izvajanje del na tovrstnih objektih. Pregledati mora PZI, na 

ugotovljene pomanjkljivosti mora opozoriti naročnika, projektanta in nadzornika ter zahtevati 

odpravo. Mesečno izdelal naročniku poročilo o poteku del: opis poteka del, fotografije, 

dokumentacija o opremi in materialih, zagotavljanju kakovosti, varnosti pri delu, primerjava 

dejanskega in načrtovanega napredka, razen v primeru, da naročnik ne odloči drugače; 

- pripravil gradbišče za izvedbo investicije (odstranitev ovir, postavitev gradbiščnih objektov, 

ureditev skladiščnih površin,  manipulativnih površin,…); V vsem tem je zajeta tudi zaščita 

gradbišča, ograje, razsvetljava in varovanje; 

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo odvečnega 

materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnem načrtu, ter na lastne stroške poskrbel za 

ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča (tabla skladno s 

pravilnikom o gradbiščih); 

- v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS št. 34/08, z 

vsemi spremembami in dopolnitvami), ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil 

naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov 

pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi 

neupoštevanja teh predpisov; 

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo 

mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila 

(evidenčni list, tehtalni list, dovoljenje za ravnanje z odpadki za prevzemnika odpadkov), da je 

zagotovil ravnanje z odpadki skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki; 

- upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne 

listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu 

harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov 

za nameravano uporabo, skladno z veljavnimi predpisi, ter so označeni z znakom CE, ali 

gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) 

pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih 

proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi; 

- upošteval temeljne okoljske zahteve za gradnjo, ki se bo izvajala in opremo, ki je predmet 

naročila; 

- med gradnjo omogočil nemoten dostop do objekta in sosednjih objektov ter jim omogočil 

normalno funkcioniranje; 

- vgrajeval material in opremo, ki ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom ter 

zanj priskrbel ustrezne izjave o skladnosti, certifikate,...; 
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- pred dobavo in vgradnjo/postavitev tehnološke opreme naročniku izročil tehnično 

dokumentacijo opreme z namenom predhodne pridobitve potrditve naročnika o skladnosti 

opreme z razpisano opremo; 

- na osnovi pisnega naročila zastopnika naročnika opravil tudi vsa dodatna in več dela; 

- izvedel v skladu z 653. členom OZ vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči 

večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta. Tista nepredvidena dela, katerih izvedba lahko 

počaka do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, izvajalec ne sme 

izvesti do takšne potrditve, sicer jih naročnik ni dolžan plačati, če jih odgovorni nadzornik tudi 

naknadno ne potrdi kot potrebna dela; 

- upošteval varstvene predpise (ZVZD, Uradni list RS, št. 43/11) pri izvedbi del in upošteval 

varnostni načrt gradbišča in, da se bo ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne 

načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu - Uradni list RS, št. 43/11; skrb 

in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji nosi izvajalec sam, 

oziroma njegovi podizvajalci; 

- imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez 

predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika. Vsako zamenjavo ekipe mora 

izvajalec sporočiti naročniku tri dni pred zamenjavo; 

- poskrbel za izdelavo PID v skladu s pozitivno zakonodajo, ki ureja področje gradenj, vse 

spremembe od projektne dokumentacije dokumentirati v gradbeni dnevnik, ki jih odgovorni 

nadzornik in odgovorni projektant sproti potrjujeta; 

- poskrbel za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov 

infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem, v kolikor bo to potrebno; 

- vse poškodbe podzemnih vodov (ki so mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in 

privatne lastnine popravil na lastne stroške; 

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o 

načinu označitve in organizaciji ureditve gradbišča, o vsebini in načinu vodenja dnevnika o 

izvajanju del in kontroli gradbenih konstrukcij na gradbišču. Podpisati ju morata tekoče 

odgovorni vodja del in odgovorni nadzornik naročnika oziroma pooblaščeni predstavnik 

naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod 

ostane naročniku, kopija pa izvajalcu; 

- v osmih dneh po končanju del dostavil naročniku izjavo o končanju del in da je vsa potrebna 

dokumentacija za tehnični pregled objekta pripravljena ter pozval naročnika, da mu posreduje 

pooblastilo za vložitev vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja, 

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil 

tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini 

investitorja ali drugih oseb, 

- vsa dela izvajal na način, da bo škoda minimalna. 

 

V enotnih cenah posameznih postavk morajo biti vključena tudi naslednja dela: 

- priprava in postavitev gradbiščne table, ob upoštevanju pravilnika o gradbiščih, 

- pripravljalna dela, ki niso navedena v ponudbenem predračunu, 

- ureditev začasnih dostopov in poti, 
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- dnevno čiščenje gradbišča in dostopnih javnih poti, ki se uporabljajo za transporte, 

- potrebno zavarovanje križanj obstoječih komunalnih vodov, če bo to potrebno 

- obveščanje javnosti o zaporah, če bo to potrebno, 

- izvedbo začasnih obvozov in označb za obvoze, če bo to potrebno, v skladu z elaboratom zapore, 

ki ga izdela izvajalec 

- začasne deponije in stalne deponije ter pripadajoče transporte, takse in stroške deponiranja, 

- potrebno zavarovanje gradbišča po varnostnem načrtu, 

- vsakodnevne koordinacije med naročnikom, nadzorom, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci, 

- pridobitev prostora za trajno deponiranje materiala, vključno z vsemi pristojbinami, 

- generalno čiščenje objekta po zaključenih delih in pred prevzemom objekta s strani naročnika, 

- pripombe in ukrepi varnostnega inženirja, 

- aktivno sodelovanje z izbranim ponudnikom notranje opreme, ki ni predmet tega javnega 

naročila, na način, da se investitorju ne povzroča dodatnih stroškov in da vgradnja notranje 

opreme poteka brez nepotrebne zamude in vzporedno z izvajanjem te investicije, 

- pridobitev uporabnega dovoljenja, 

- drugi stroški povezani z investicijo, ki je predmet javnega naročila. 

 

V primeru, da izvajalec ne bo upošteval zgoraj navedenih zahtev, in v primeru, da izvajalec povzroči 

škodo naročniku ali tretji osebi pa povzročene škode ne bi povrnil, to stori naročnik na račun 

izvajalca. Izvajalec v navedenem primeru nima nobenih možnosti do ugovora. 

 

Vsa dela po tem javnem razpisu in vsa pogodbena dela se izvedejo na osnovi in v skladu s projektno 

dokumentacijo in tehnično dokumentacijo. 

 

Tehnične specifikacije vezane na predmetno javno naročilo so razvidne iz projektne dokumentacije, ki 

je objavljena na spletni strani naročnika. 

 

Popis del za izvedbo javnega naročila je v obrazcu predračuna, ki je sestavni del te dokumentacije in 

obvezni sestavni del ponudbe. 
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1.9 VZOREC GRADBENE POGODBE 


