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KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

Na Portalu javnih naročil dne 10. 2. 2012, pod številko objave NMV351/2012, je KS Vrhnika
Center, Breg in Vas, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika (v nadaljevanju naročnik) objavil
obvestilo o javnem naročilu male vrednosti - gradnje.
Predmet javnega naročila: obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360
Vrhnika.
Rok pričetka: 15. 3. 2012.
Rok končanja: 30. 4. 2012.
Ponudbe morajo biti v celoti pripravljene v skladu z razpisno dokumentacijo ter izpolnjevati
vse pogoje za udeležbo tega javnega razpisa.
Ponudba mora veljati 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
Ponudbo je treba oddati najkasneje do dne 23. 2. 2012 do 14. ure na naslov Občina Vrhnika,
Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, II. nadstropje, glavna pisarna, priporočeno po pošti ali
osebno. Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov
naročnika prav tako do navedenega datuma in ure!
Javno odpiranje ponudb bo dne 23. 2. 2012 ob 15:00 v sejni sobi Občine Vrhnika, Tržaška 1,
Vrhnika.
Kontaktna oseba s strani naročnika je Viktor Razdrh, tel. 01/7555-444, fax 01/7505-158, epošta: viktor.razdrh@vrhnika.si
Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo
ponudbe.
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KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE
1. člen
Predmet javnega naročila je obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360
Vrhnika.
Javno naročilo male vrednosti je objavljeno na Portalu javnih naročil Ministrstva za finance z
dne 10. 2. 2012 številka objave NMV351/2012.
Opis in količine so razvidne iz posameznih postavk obrazca predračuna.
Kot ponudnik lahko na razpisu kandidira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za
dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih zakonov in predpisov:
-

Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11),
Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN – Ur. l. RS št.
43/2011),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list RS,
št. 96/10, 4/11 in 45/11),
Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 83/01 in spremembe),
predpisi in standardi, ki se nanašajo na predmet in izvedbo naročila.

Ponudnik mora ponudbo izdelati v slovenskem jeziku.
2. člen
Ponudnik mora pripraviti en izvod ponudbene dokumentacije, ki ga sestavljajo izpolnjeni
obrazci in zahtevane priloge. Celotna ponudbena dokumentacija mora biti natipkana ali
napisana z neizbrisljivo pisavo in podpisana od osebe, ki ima pravico zastopanja ponudnika.
Ponudniki morajo izjave predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez dodatnih pogojev;
pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.
Ponudniki morajo izpolnjene popise del priložiti v fizični obliki in hkrati zapisane na CD-romu.
Vsebina predloženih popisov (v ponudbi) mora biti skladna s popisi iz razpisne
dokumentacije. V primeru odstopanj bo naročnik ponudbo zavrnil kot nepopolno.
Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno
dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak gospodarskega subjekta. Popravljene
napake morajo biti označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo.
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3. člen
Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov:
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, 1360 Vrhnika, II. nadstropje, glavna pisarna in sicer do dne
23. 2. 2012 do 14. ure!
Po pošti poslana ponudba (ne glede na vrsto pošiljke) mora prispeti na naslov naročnika
prav tako do navedenega datuma in ure!
Na kuverti mora biti vidna oznaka "NE ODPIRAJ – PONUDBA" in številka objave javnega
razpisa na Portalu javnih naročil z navedbo predmeta naročila. Na hrbtni strani mora biti
označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in
bodo pravilno označene.
4. člen
Za pravilnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo:
– ponudbo/obrazec ponudbe (OBR–1);
– predračun (OBR-2);
– parafiran vzorec pogodbe (OBR–3);
– izjavo o soglašanju, da lahko naročnik pridobi osebne podatke iz uradnih evidenc (OBR5);
– dokumentacijo iz 5. člena teh Navodil po zaporednih številkah;
– dokumentacijo iz 9. člena teh Navodil po zaporednih številkah;
– popise del v fizični obliki in na CD-romu;
Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih gradenj v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, ki
ne bodo ponudili izvedbo razpisanih gradenj v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb.
5. člen
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikov na osnovi izpolnjevanja naslednjih
pogojev:
Osnovna sposobnost:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi goljufije
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili
navedenih dejanj. Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
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2. Ponudnik:
- ni v stečajnem postopku;
- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja
finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25
odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je
bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega
prenehanja; ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek,
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima
sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nima neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri ima sedež, ali določbami
države naročnika.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega
odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila.
3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da ni v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da z
njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovno dejavnost ali ni
v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. Ponudniku ni bilo na kakršni
koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter
da ni pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena predmetnega
zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij
ni zagotovil.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
4. Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik ali v času
izvajanja naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le-temu posredoval
podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
Dokazilo: izjava o posredovanju podatkov (OBR-4)
Poslovna in finančna sposobnost:
5. Ponudnik ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
6. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
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Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
7. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4)
8. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa. Potrdilo ne sme biti starejše
od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi račun ponudnika
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo, da ni imel
blokiranega(-ih) poslovnega računa(-ov) v zadnjih šestih (6) mesecih. Potrdilo ne sme biti
starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb.
9. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem prejema pravilno
izstavljenega računa.
Dokazilo: izjava o plačilnih pogojih. (OBR-6)
Tehnična in kadrovska sposobnost
10. Da je sposoben skladno z zahtevami naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko izvesti
predmetno javno naročilo.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta. (OBR-7).
11. Da ima v zadnjih petih letih najmanj 3 potrjene reference gradenj, ki so po naravi in
obsegu enakovredne razpisanemu predmetu javnega naročila, (obnova, rekonstrukcija,
novogradnja strehe) v pogodbeni višini najmanj 70 % ponudbene vrednosti.
Dokazilo: Reference (OBR-8) s prilogami.
Ponudba s podizvajalci:
V kolikor bo ponudnik v OBR - 1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval s
podizvajalci, bodo le-ti navedeni v pogodbi in jih ponudnik brez soglasja naročnika ne bo
smel zamenjati. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo prejetega
naročila, ne glede na število podizvajalcev, ki bi jih navedel v svoji ponudbi. Ponudnik v
pogodbi tudi pooblasti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno
plačuje podizvajalcem.
V primeru, da bo ponudnik v OBR-1 – Ponudba navedel, da bo pri izvedbi naročila sodeloval
s podizvajalci mora ponudbi priložiti:
- Dokazilo: Seznam podizvajalcev (OBR-9),
- Dokazilo: Podatki o podizvajalcu in izjava o soglasju (OBR-9a),
- Dokazilo: Pooblastilo izvajalca naročniku za neposredno plačilo podizvajalcem
(OBR- 9b),
- Dokazilo: Izjava o izpolnjevanju pogojev za vsakega od podizvajalcev, ki jih bo
navedel v svoji ponudbi (OBR–4).
Skupna ponudba:
V kolikor bo ponudnik v OBR - 1 – Ponudba navedel, da je podal skupno ponudbo, kot
partner v skupini ponudnikov mora ponudbi priložiti:
- Dokazilo: Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi
(Obr-10)
- Sporazum ali pogodba o skupni izvedbi javnega naročila.
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6. člen
Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in
predložili ustrezna dokazila, zahtevana v 5. členu teh Navodil.
7. člen
Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo: najnižja cena ponudbenega
predračuna (OBR-2).
V primeru enake končne ponudbene cene v najugodnejših ponudbah bo naročnik izvedel
javni žreb izmed vseh popolnih najugodnejših ponudb,
8. člen
Ponudnik mora navesti končno vrednost ponudbe, ki jo dobi tako, da cene pomnoži s
količinami in tako dobljene vrednosti sešteje in vpiše v ustrezen obrazec predračun (OBR-2).
Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v obrazec predračuna
(OBR-2) Vrednost mora vsebovati vse stroške, popuste, rabate in davek na dodano
vrednost.
Ponudnik mora izpolniti cene za vse postavke iz popisa del. Postavke, ki jih ponudnik ne
izpolni, se šteje, da je stroške za izvedbo teh postavk zajel v drugih postavkah ponudbenega
predračuna.
Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno.
9. člen
Ponudnik mora predložiti:
1. Originalno bančno garancijo ali garancijo zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 3000
€, ki mora veljati za čas veljavnosti ponudbe (OBR-11);
Naročnik bo unovčil bančno garancijo ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v
naslednjih primerih:
- če ponudnik umakne ponudbo po poteku roka za oddajo ponudbe ali spremeni ponudbo
v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe, ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe o izvedbi javnega naročila.
2. Originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov,
plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene
vrednosti; ki mora veljati 30 dni od poteka pogodbe in jo bo priložil naročniku najkasneje
v desetih dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z odložnim pogojem, da postane
veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR12);
3. Originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da za odpravo napak v garancijski dobi za prva
tri leta nudi bančno garancijo v višini 10% od vrednosti izvedenih del, ki mora veljati 30
dni po preteku prvih treh let garancije, ki je določena v pogodbi in jo bo izročil naročniku
ob primopredaji del (OBR-13).
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10. člen
Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe (OBR-3) žigosati in parafirati. S tem potrjuje, da se
strinja z vsebino osnutka pogodbe.
11. člen
Variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
12. člen
Ponudba mora veljati 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
13. člen
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt
(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti
posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v
primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika.
Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov
izbrana kot najugodnejši ponudnik.
V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik
izpolnjevanje pogojev iz 5. člena teh Navodil za osnovno, poklicno ekonomsko in finančno
sposobnost od 1. do 8. točke (OBR-4), ugotavljal za vsakega ponudnika posebej,
izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse gospodarske subjekte skupaj.
14. člen
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala javnih
naročil.
Sestanka s ponudniki ne bo.
Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo na vprašanja, ki
bodo posredovana do 17.2.2012. do 10.00 ure.
15. člen
Ponudnik lahko umakne ponudbo, jo dopolni ali zamenja do poteka roka za oddajo ponudb.
Po preteku roka ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali
nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.
Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu s 3. členom
teh Navodil. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb in
veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe.
Popusti ali spremembe cene so možne le, če so vsebovane v originalno predloženi ponudbi
ali pa na podlagi predložitve spremenjene ponudbe do datuma in ure določene za oddajo
ponudb.
Spremembe ali umiki ponudb bodo odprti na javnem odpiranju pred ponudbo samo.
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16. člen
Pouk o pravnem sredstvu
Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno z revizijo
postopkov oddaje javnega naročila.
Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in
zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZPVPJN,
ne določata drugače.
Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili Zakona o pravnem varstvu v
postopkih javnega naročanja (ZPVPJN – Ur. l. RS št. 43/2011).

Predsednik KS Center
Peter Sečnik

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Predsednik KS Breg
Jure Jakopič

Predsednik KS Vas
Karol Jurjevčič

29

PONUDBENA DOKUMENTACIJA
OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE
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KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012
OBR-1
PONUDNIK:
________________________________________________________________________

PONUDBA št.________
Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 10. 2. 2012, pod
številko objave NMV351/2012, predmet »obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška
cesta 11, 1360 Vrhnika«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno
dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe.
1. Podatki o gospodarskem subjektu oziroma vodilnem partnerju v skupni ponudbi
Firma oziroma ime:
Zakoniti zastopnik:
Davčna številka:
Številka transakcijskega računa:
Matična številka:
Naslov:
Številka telefona:
Številka telefaxa:
Elektronska pošta za obveščanje ponudnika:
Kontaktna oseba ponudnika za obveščanje:
Odgovorna oseba za podpis pogodbe:
2. Način predložitve ponudbe:
(ustrezno obkrožite)

Izjavljamo, da dajemo ponudbo:
- samostojno, kot samostojen ponudnik,
- skupno ponudbo, kot partner v skupini ponudnikov,
- s podizvajalci, kot samostojen ponudnik s podizvajalci.
Datum

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika
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KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012
OBR-2

PONUDNIK:
________________________________________________________________________

PONUDBENI PREDRAČUN št. ____ z dne _________
Predmet naročila: obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika

Vrednost v EUR brez DDV

DDV 20%

Vrednost skupaj v EUR z DDV

_______________

________________

________________

Ponudbena cena vključuje vse stroške in dajatve v zvezi z izvedbo naročila.

Datum

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika
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OBR-3
Krajevna skupnost Vrhnika Center, Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa
predsednik SEČNIK Peter (Identifikacijska številka za DDV: SI52054721, matična
številka: 5263409000),
Krajevna skupnost Vrhnika Breg, Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa predsednik
JAKOPIČ Jure (Identifikacijska številka za DDV: SI32308876, matična številka:
5263417000), in
Krajevna skupnost Vrhnika Vas, Tržaška c. 11, 1360 Vrhnika, ki jo zastopa predsednik
JURJEVČIČ Karol (Identifikacijska številka za DDV: SI86831879, matična številka:
5263425000)
v nadaljevanju kot naročnik
in
…………………………………………………………………………………………………………..
(Identifikacijska številka za DDV:……………….., matična številka: ……………), v
nadaljevanju kot izvajalec
sklepajo
POGODBO
O OBNOVI STREHE DOMA KREJEVNE SKUPNOSTI VRHNIKI
I. PREDMET POGODBE
1. člen
Na podlagi izvedenega postopka javnega naročanja male vrednosti v skladu z Zakonom o
javnem naročanju (Ur. list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11), objavljenega na portalu
javnih naročil št. NMV351/2012 z dne 10. 2. 2012, se pogodbeni stranki dogovorita o
medsebojnih pravicah, obveznostih in dolžnostih za izvedbo » obnova strehe doma KS na
Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika«.
Izvajalec je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za opravljanje navedene obnove.
Izvajalec bo v skladu s to pogodbo izvedel dela po predračunu št. ………. z dne …………..
Izvedba del po tej pogodbi zajema tudi vsa pripravljalna, zaključna, pomožna, spremljajoča in
transportna dela ter uporabo vseh za izvajanje potrebnih orodij, priprav in naprav, vključno z
dvigali, pomožnimi konstrukcijami, odri in podobno, kar vse je navedeno v zgoraj navedenem
predračunu ali vkalkulirano v osnovnih cenah po predračunu.
Sestavni del te pogodbe je tudi razpisna in ponudbena dokumentacija in splošni pogoji
naročnika.
2. člen
Pogodbena vrednost del je vrednost del, opisanih v priloženi ponudbi, ki skupaj z DDV
znaša:
………………………………EUR
(z besedo: …………………………………………………………..EUR )

obnova strehe doma KS na Vrhniki
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3. člen
Izvajalec se obvezuje z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del pričeti 15. 03. 2012, dokončati
pa do 30. 04. 2012.
Cene so fiksne in nespremenljive do zaključka vseh pogodbenih del. Pogodbeni stranki
soglašata, da gre riziko eventualnega zvišanja nabavnih cen materiala in cene dela v času
izvajanja pogodbenih del na račun izvajalca in da takšne podražitve ne vplivajo na
pogodbeno dogovorjeno ceno.
Dela, ki niso bila dogovorjena po tej pogodbi in niso nujna za izpolnitev pogodbe, vendar so
po pisnem naročnikovem naročilu potrebna (dodatna oziroma poznejša dela), mora izvajalec
izvesti po cenah merskih enot posameznih vrst del oziroma po kalkulativnih osnovah za
posamezni material, ki izhajajo iz ponudbenega predračuna.
Kot dodatna dela bodo upoštevana le dela, ki jih bo naročnik naročil pisno. Za ta dela morata
pogodbeni stranki skleniti aneks k tej pogodbi.
4. člen
V kolikor izvajalec iz objektivnih razlogov zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali/in
glede na dovršitveni rok dokončanja del, je o tem dolžan takoj pismeno obvestiti nadzorni
organ oz. naročnika in ga zaprositi za dovoljenje oz. podaljšanje glede sprememb v
terminskem planu.
5. člen
Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v delo.
6. člen
Naročnik se tudi obvezuje pravočasno dostaviti zahtevke za vse spremembe, skladno z
načrtom dinamike del izvajalca, tako da bo napredovanje del lahko potekalo nemoteno.
7. člen
Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in je spoznal vse rizike, ki bodo
spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni
pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.
Izvajalec se obvezuje med gradnjo skrbeti, da ne poškoduje komunikacij in drugih objektov,
ki bodo med gradnjo v funkciji gradbišča ter po končanih delih vse eventualne poškodbe
sanirati.
Izvajalec se obvezuje, da bo upošteval kulturnovarstvene pogoje Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, s katerimi je izvajalec seznanjen. Izvajalec bo pred izvedbo del poskrbel, da bodo
vzorci materialov potrjeni s strani Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
8. člen
V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje izvršiti dela kvalitetno
ter v skladu z veljavnimi predpisi.
Sestavni del pogodbe je bančna garancija za dobro izvedbo del v višini 10 % pogodbene
vrednosti, brez navedene bančne garancije pogodba ni veljavna.
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9. člen
Izvajalec se obvezuje voditi dnevnik gradbenih del.
10. člen
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po enotnih cenah iz predračuna in po
dejansko izvršenih količinah, evidentiranih in potrjenih v knjigi obračunskih izmer.
11. člen
Izvajalec je obvezen dostaviti račun do 5. v mesecu za dela opravljena v preteklem mesecu
in izstaviti končno situacijo najkasneje v roku 15 dni po opravljenem delu v 4 izvodih.
Istočasno je izvajalec dolžan predložiti fotokopijo situacije nadzorniku. Naročniki ( vsak od
naročnikov poravna 1/3 zneska) bodo situacijo plačali v roku 30 dni od prejema pravilno
izstavljenega računa na račun izvajalca ……………………..
Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči
nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.
Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 15 dni od prejema in ji tudi ne ugovarja, se
šteje, da je potrjena s potekom tega roka.
12. člen
Izvajalec bo dela izvedel v sodelovanju z naslednjimi izvajalci v skupnem nastopu oz.
podizvajalci, navedenimi v ponudbi, in sicer:
Izvajalec v skupnem nastopu oz. podizvajalec (naziv, polni naslov, matična številka, davčna
številka in transakcijski račun):
__________________________________________________
__________________________________________________________________________
Vrsta del, ki jih bo opravljal: _________________________________
Predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del_______________________________
__________________________________________________________________________
Izvajalec:
• pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem iz prejšnje točke tega člena;
• izjavlja, da podizvajalci soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna
podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca;
• se zaveže, da bo svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložil račune oziroma
situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil;
• se zaveže, da bo v primeru, da se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila
zamenja podizvajalec ali če ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, ponudnik
naročniku v petih dneh po spremembi predložil:
- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,
- pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu
podizvajalcu,
- soglasje novega podizvajalca k neposrednemu plačilu.
13. člen
V primeru prekoračitve s pogodbo dogovorjenega roka izvedbe del, se izvajalec obveže
plačati pogodbeno kazen v višini 5 promilov pogodbenega zneska za vsak dan prekoračitve
roka, vendar največ 10% pogodbenega zneska.
obnova strehe doma KS na Vrhniki
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V primeru slabo opravljenega dela se izvajalcu ob končnem obračunu od višine
pogodbenega zneska odšteje strošek za odpravljanje pomanjkljivosti in napak pri izvajanju,
na podlagi fakture drugega najugodnejšega izvajalca.
Vrednost pogodbenih del v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne
situacije.
Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.
Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z
nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih
načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.
Izvajalec je dolžan grobo čistiti gradbišče ter odstranjevati embalažo in druge nevarne ovire
sproti, oziroma vsak dan po zaključku del in po popolnem dokončanju vseh del s finim
čiščenjem pripraviti objekt za primopredajo naročniku. V primeru, da izvajalec teh del ne
opravi, to izvrši naročnik na stroške izvajalca.
14. člen
Naročnik sme razdreti pogodbo:
• če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadnem 10-dnevnem roku z deli
ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje;
• če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli več kot 30 dni;
• če ga nadzorni organi že tekom gradnje opozori, da izvajalec dela nekvalitetno in v
nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi;
• če izven pogodbeno dogovorjenih pogojev in brez soglasja naročnika prepusti izvedbo
vseh ali pretežnega dela del podizvajalcem.
Izvajalec sme razdreti pogodbo:
• če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi
vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo del;
• če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more
nadaljevati.
Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali razlogov, zaradi
katerih pogodbo razdirata.
Ne glede na to, katera od pogodbenih strank pogodbo razdira, je izvajalec dolžan izvršena
dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od strank,
ki je odgovorna za razdrtje pogodbe.
Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z gradbišča
svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter očistiti objekt in
gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe.
15. člen
Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake v smislu določb členov 641. do 647.
člena Zakona o obligacijskih razmerjih.
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oziroma
dobaviteljev.
Garantna doba za opravljeno delo je 10 let po primopredaji pogodbenih del naročniku.
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16. člen
Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi.
Morebitne pomanjkljivosti se vpišejo v zapisnik in se sporazumno določi rok za njihovo
odpravo.
17. člen
Izvajalec se obvezuje, na naročnikovo zahtevo, ugotovljene pomanjkljivosti v teku realizacije
te pogodbe in v garancijski dobi, odpraviti v dogovorjenem roku.
Pred prevzemom je izvajalec dolžan izročiti naročniku garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi, za prva tri leta garancijskega roka.
V kolikor izvajalec v času prvih treh let garancijske dobe na naročnikovo zahtevo ne odpravi
ugotovljenih pomanjkljivosti, bo naročnik ta dela izvedel z drugim izvajalcem na račun
pogodbenega izvajalca in jih poplačal z unovčenjem bančne garancije za odpravo napak v
garancijski dobi.
V primeru oddaje pogodbenih del podizvajalcu, mora izvajalec za izbranega podizvajalca
pridobiti soglasje naročnika.
18. člen
Izvajalec je dolžan v času gradnje na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in druge
predpise in določbe varstva pri delu.
19. člen
Za svojega zastopnika pri izvajanju del izvajalec določa .
Pooblaščeni zastopniki naročnika so Peter Sečnik, Jure Jakopič in Karol Jurjevčič, za
opravljanje nadzora nad gradnjo pa Andrej Jereb, gr. ing.
20. člen
Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku
ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno
nedovoljeno korist za:
– pridobitev posla ali
– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali
– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali
– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja
povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa,
posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu
predstavniku, zastopniku, posredniku.
21. člen
Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta pogodbeni stranki
skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanje ne bo možno rešiti na način, določen v
predhodnem odstavku, lahko vsaka pogodbena stran sproži spor pri stvarno pristojnem
sodišču.
22. člen
Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.
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23. člen
Pogodbeni strani soglašata, da je ta pogodba sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo
podpišeta obe pogodbeni stranki in je izvajalec priložil bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih del.
24. člen
Ta pogodba je napisana v osmih enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stran
po dva izvoda.

Številka:
Podpisano dne:

Številka:
Podpisano dne:

IZVAJALEC:

NAROČNIK:
KS CENTER
Peter Sečnik

KS BREG
Jure Jakopič

KS VAS
Karol Jurjevčič
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KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012
PONUDNIK:

OBR-4

________________________________________________________________________
IZJAVA
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz 5. člena Navodil ponudnikom za izdelavo
ponudbe
Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje:
1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 55/08, 66/08-popr. in 39/09): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
pranje denarja.
Da kot ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi
goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti.
2. Da kot ponudnik:
v stečajnem postopku;
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja
finančno poslovanje, ni v postopku zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, kadarkoli v
dveh letih pred iztekom roka za oddajo ponudb v postopku javnega naročanja družbenik z
lastniškim deležem večjim od 25 odstotkov ali delničar z lastniškim deležem večjim od 25
odstotkov ali član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik subjekta, nad katerim je
bil začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave ali postopek prisilnega
prenehanja; ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali
likvidacijski postopek,
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri
imamo sedež, ali določbami države naročnika;
- na dan ko se izteče rok za oddajo ponudb nimamo neplačanih, zapadlih obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, v kateri imamo sedež, ali določbami
države naročnika.
- nismo

3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali za začetek postopka prisilne
poravnave, da nismo v postopku prisilne poravnave ali v postopku prisilnega prenehanja, da
z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da nismo opustili poslovno dejavnost ali
nismo v katerem koli podobnem položaju; da nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli
državi obsojeni za prestopek v zvezi z našim poklicnim ravnanjem, da nam ni bilo na kakršni
koli upravičeni podlagi dokazana velika strokovna napaka ali hujša kršitev poklicnih pravil ter
da nismo pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena
predmetnega zakona, v tem ali predhodnih postopkih, namerno podali zavajajoče razlage ali
teh informacij nismo zagotovili.
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4. Da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik ali v času izvajanja
naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva naročnika, le-temu posredovali podatke o:
- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali
drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;
- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske
družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.
5. Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu register poklicev ali trgovski register.
Ustrezno izpolnite in obkrožite:
A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno
številko_______________, oz. na osnovi vpisa v Poslovni register Slovenije, AJPES
izpostava _______________številka__________________ .
B. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila smo na podlagi Zakona
______________________ pridobili ustrezno dovoljenje, številka _______________
izdano pri _____ dne ________________ in smo člani naslednje organizacije:
_________________________________ (vpisati le v primeru, če mora biti gospodarski
subjekt za opravljanje svoje dejavnosti član posebne organizacije, zbornice ali podobno).
C. Za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila ne potrebujemo posebnega
dovoljenja in lahko dejavnost opravljamo že na podlagi vpisa v sodni register oz. vpisa v
Poslovni register Slovenije.
če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B,
obkrožite točko C.)
Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne
organizacije:
potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu
S podpisom te izjave tudi potrjujemo:
da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega
naročila;
da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v
zadnjih treh letih;
da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni in
resnični.
Priloge za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji:
dokazilo ali zapriseženo izjavo za točko 1. in 5. iz 5. člena Navodil
ponudnikom za izdelavo ponudbe.
Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:
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Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-5

PONUDNIK:
________________________________________________________________________
IZJAVA
za pridobitev osebnih podatkov
Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik ____________________________________,
za namene javnega razpisa št NMV351/2012, z dne 10. 2. 2012.
pridobi naše osebne podatke o kaznovanju, iz uradnih evidenc državnih organov, organov
lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila za naslednje osebe, ki so pooblaščene za
zastopanje:
a) Ime in priimek: ________________________________ podpis ____________________,
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ____________________________________________________________.

b) Ime in priimek: ________________________________ podpis ____________________,
EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,
stalno bivališče ___________________________________________________________.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika.

Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:
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Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-6

PONUDNIK:
________________________________________________________________________

IZJAVO
o plačilnih pogojih

Izjavljamo, da nudimo ________dnevni plačilni rok, ki prične teči z dnem potrditve fakture s
strani naročnika.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, objavljen na portalu
javnih naročil.

Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:

22

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-7

PONUDNIK:
________________________________________________________________________
IZJAVA
o tehnični, kadrovski in terminski sposobnosti
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da bomo skladno z zahtevami
naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko sposobni izvesti javno naročilo obnova strehe
doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, ki je bilo objavljeno na portalu javnih
naročil.
Izjavljamo, da bomo upoštevali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih,
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevati Zakon o varnosti
in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99, 64/01) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in
zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni listi RS, št. 3/02, 57/03, 83/05).
Odgovorni vodja del bo________________________________ in ima naslednjo izobrazbo:
_____________________________________________________.

Rok izvedbe del: ______________________.
Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na javni razpis za:
obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, objavljen na portalu
javnih naročil.
Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:
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Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-8

PONUDNIK:
________________________________________________________________________
REFERENCE PONUDNIKA
Zap. Naročnik
št.
1.

Predmet in obseg
reference

Vrednost
pogodbe

Leto izvedbe

2.
3.
4.
5.

Za navedene reference morajo biti priložena potrdila naročnikov (z vrednostjo in letom
izvedbe) v originalu ali fotokopije (fax).

Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:
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Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-9

SEZNAM PODIZVAJALCEV

zap.
št.

podizvajalec

opis del ki jih bo izvedel

vrednost del

1.
2.
3.
4.
5.
Izjavljamo, da bomo v primeru, da bomo izbrani v postopku oddaje javnega naročila v celoti
odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v zgornji tabeli.

Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:
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Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-9a
PODATKI O PODIZVAJALCU

Naziv podizvajalca:
Naslov podizvajalca:
Poštna številka in pošta:
Telefon:
Telefaks:
Elektronska pošta:
Matična številka:
ID za DDV:
Številka transakcijskega računa:
Banka:
Zakoniti zastopnik podizvajalca:
Dela, ki jih prevzema podizvajalec:

Vrednost del, ki jih prevzema
podizvajalec

EUR brez DDV
EUR DDV
EUR z DDV

Delež del, ki jih prevzema podizvajalec glede na vrednost ponudbe v odstotku: ________%.

SOGLASJE PODIZVAJALCA:
Podizvajalec________________________________________________________________
soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali
kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje
neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo
predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec.
Kraj:_______________
Datum:_____________

žig

Podpis zakonitega zastopnika
podizvajalca
_________________________

Podizvajalec, ki ga ponudnik navede v svoji ponudbi mora OBR-9a izpolniti. Obrazec mora biti datiran, žigosan in
podpisan s strani zakonitega zastopnika podizvajalca. Obrazec se izpolni za vsakega od podizvajalcev, ki jih
ponudnik navede v tabeli na OBR- 9.
Zaradi večjega števila podizvajalcev ponudnik obrazec lahko fotokopira.

obnova strehe doma KS na Vrhniki
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Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-9b

PONUDNIK:
________________________________________________________________________

POOBLASTILO
Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno
plačuje podizvajalcem, ki jih je ponudnik navedel v seznamu in zanje priložil podatke (OBR –
9).
To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis za:
obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika, objavljen na portalu
javnih naročil.
Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:

27

KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA CENTER
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA BREG
KRAJEVNA SKUPNOST VRHNIKA VAS

Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-10

PONUDNIK:
________________________________________________________________________
Partner(-ji) v skupni ponudbi, področje dela in deleži v skupni ponudbi:
Polni naziv

Področje dela

% udeležbe

Vodilni partner v
skupni ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
Partner v skupni
ponudbi
100%

Datum:

obnova strehe doma KS na Vrhniki

Žig

Podpis ponudnika:
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OBR-11

VZOREC
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE
Naziv banke: _________________________
Kraj in datum: ________________________
Upravičenec: _________________________
Garancija št.: _________________________
V skladu z javnim razpisom, objavljenim na portalu javnih naročil za izvedbo storitve:
obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta 11, 1360 Vrhnika za potrebe naročnika
____________________________________, je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe
na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno garancijo v višini 3000 EUR.
Banka se zavezuje, da bo plačala navedeni znesek v naslednjih primerih:
a) če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi
ali
b) če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove
ponudbe:
 ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom
ali
 ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v skladu z
določbami navodil ponudnikom.
Zavezujemo se, da bomo v 15 dneh po prejemu naročnikovega prvega pisnega zahtevka
plačali naročniku zgoraj navedeni znesek brez kakršnega koli dodatnega utemeljevanja, če v
svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali obeh
zgoraj navedenih primerov in navede, za kateri primer ali primera gre
Zahtevek za unovčitev garancije mora biti predložen banki in mora vsebovati:
1. originalno pismo naročnika za unovčitev garancije v skladu z zgornjim odstavkom in
2. predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale
osebe, ki so pooblaščene za zastopanje in
3. original garancije št. _______.
Ta garancija se znižuje za vsak po tej garanciji unovčen znesek.
Ta garancija velja vse dotlej, dokler ne bo izbran ponudnik po zgoraj citiranem javnem
razpisu in (v primeru, da je celovita ali delna ponudba sprejeta) do trenutka, ko izbrani
ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom in mu ne izroči garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, vendar pa najkasneje do izteka roka veljavnosti ponudbe.
Če od vas ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do ____ ta
garancija preneha veljati ne glede na to, ali nam je vrnjena.
Ta garancija ni prenosljiva.
Morebitne spore med upravičencem in banko rešuje stvarno pristojno sodišče v _______.
Banka
(žig in podpis)

obnova strehe doma KS na Vrhniki
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Številka: 02/2012
Datum: 10. 2. 2012

OBR-12

PONUDNIK:
________________________________________________________________________
IZJAVA
o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da
se namerava prijaviti na javni razpis za obnova strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta
11, 1360 Vrhnika, objavljen na Portalu javnih naročil, št. NMV351/2012 z dne 10. 2. 2012.

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

Žig in podpis banke

obnova strehe doma KS na Vrhniki
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OBR-13

PONUDNIK:
________________________________________________________________________

IZJAVA
o izdaji garancije za odpravo napak v garancijski dobi
Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da
se namerava prijaviti na javni razpis za obnovo strehe doma KS na Vrhniki, Tržaška cesta
11, 1360 Vrhnika, ki je bil objavljeno na portalu javnih naročil št. NMV351/2012 z dne 10. 2.
2012.
Izjavljamo
da bo naročnik garancije v naši banki brez zadržkov dobil garancijo za odpravo napak v
garancijski dobi za prva tri leta, v višini 10% in jo bo predložil ob primopredaji izvedenih del.

Žig in podpis banke

obnova strehe doma KS na Vrhniki
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POPIS DEL - PONUDBENI PREDRAČUN.

zap. št.

opis / enota

količina

cena za enoto
(brez DDV)

cena
(brez DDV)

Navodilo:
Izpolnjujejo se smo odklenjene celice v
stolpcu "cena za enoto".
Ostalih podatkov ni dovoljeno spreminjati.
Pri izbiri izvajalca in sklepanju pogodbe
se bo upošteval le stolpec "cena za
enoto" ter ostali podatki iz osnovnega
dokumenta

I.

KROVSKO KLEPARSKA DELA
POKRIVANJE Z BOBROVCEM

1.

Demontaža obstoječe strešne kritine,
strešnih letev in vseh kleparskih izdelkov
s transportom materiala na prevozno
sredstvo in odvozom na stalno deponijo.
m2

1a.

2.

Rušenje obstoječih dimnikov iz opeke,
kompletno z transportom materialom na
prevozno sredstvo in odvozom na trajno
deponijo
kos

4.

2,00

Dobava in pokrivanje strešine z opečno
strešno kritino bobrovec ( npr. Tondach
ali enakovreden strešnik oblike
bobrovec). Strešnik montirati v skladu z
navodili proizvajalca, kompletno z vsemi
pomožnimi deli in prenosi ter rezanjem
opeke v žloti in grebenu. Barva
kritine:rdeča engoba
m2

3.

875,00

Dobava in montaža opečnih zračnikov za
zračenje strehe. Zračniki se montirajo
med dve kontra-vzdolžnimi letvi, po
navodilih proizvajalca kritine. Zračniki v
enaki barvi kot je kritina.
Upošteva se zračnik ter levi in desni
strešnik za zračnik.
kom

875,00

90,00

Dobava in montaža prezračevalnega
traku iz Al perforirane pločevine.
Perforiran trak širine 100 mm se montira
po celotni dolžini kapne linije da je
onemogočen vstop ptičem, mrčesu ipd. v
zračni sloj za zračenje opeke.
m1

obnova strehe doma KS na Vrhniki
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zap. št.

opis / enota

5.

Dobava in pokrivanje slemen in grebenov
z opečnimi slemenjaki. Pokrivanje se
izvaja po navodilih in tehničnih zahtevah
proizvajalca.
- pokrivanje slemen in grebenov
m1
- slemenjak začetni grebenski
kos
- grebenski razdelilni elem. trikraki
slemenjak
kos

6.

7.

7a.

8.

9.

10.

količina

cena za enoto
(brez DDV)

cena
(brez DDV)

61,00
4,00

2,00

Dobava in polaganje rezervne kritine visokodifuzijske folije direktno na šrirovce
(Sd = 0,02m naprimer "CREATON
DUO" ali enakovredno). Folijo položiti v
skladu z navodili proizvajalca, komplet z
vsemi pomožnimi deli in prenosi.

m2

875,00

Dobava in montaža točkastih snegolovov
iz pocinkane barvne pločevine s porabo 3
kose/m2.
m2

875,00

Dobava in montaža tračnih linijskih
snegolovov iz pocinkane in barvane
pločevine; 2x trak 30/6 mm, pritjen na
držala, ki so fiksirana na strešne letve
m1

102,00

Dobava in montaža lesenih letev za
pokrivanje z opečno strešno kritino
bobrovec. (naprimer TONDACH tip
strešnika bobrovec ). Letvanje z letvami
4/5 cm. Letvanje izvesti v skladu z
navodili proizvajalca opečne kritine ,
komplet z vsemi pomožni deli in
transporti.
m2

875,00

Dobava in montaža letev vzdolžno na
špirovce za izvedbo zračnega sloja.
Minimalna višina letev - zračnega sloja je
5 cm. Letvanje z letvami - morali 5/8cm.
Komplet z vsemi pomožnimi deli in
prenosi.
m2

875,00

Dobava in montaža veternih desk širine
max 20 cm kot podlaga za kleparsko
zaključno obrobo.
m1

obnova strehe doma KS na Vrhniki

36,00

33

zap. št.

opis / enota

11.

Kompletna izdelava, dobava in montaža
visečih žlebov polkrožne oblike r.š. 33 cm
z vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in
ostalimi pomožnimi deli.
Pločevina: AL-barvana
m1

12.

13.

14.

15.

16.

18

cena za enoto
(brez DDV)

cena
(brez DDV)

102,00

Kompletna izdelava, dobava in montaža
vertikalnih odtočnih okroglih cevi premera
12 cm z vsemi preddeli, objemkami,
pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi
deli.Pločevina: AL-barvana
m1
Dobava in montaža kotličkov.
Pločevina: AL-barvana
kom

36,00

4,00

Kompletna izdelava, dobava in montaža
odkapne pločevine v kapni liniji (pod
sekundarno kritino). Odkapna pločevina
r.š. 15cm.
Pločevina: AL-barvana
m1

102,00

Kompletna izdelava, dobava in montaža
pločevine za usmerjanje vode v žleb.
Pločevina r.š. 30cm v kapni liniji se
montira pod kritino.
Pločevina: AL-barvana
m1

102,00

Kompletna izdelava, dobava in montaža
zaključne veterne obrobe r.š. 50 cm.
Pločevina: AL-barvana
m1

17.

količina

36,00

Kompletna izdelava, dobava in montaža
obrobe požarnega zidu r.š. 100 cm.
Pločevina: AL-barvana
m1

32,00

Zamenjava preperelih lesenih delov
ostrešja kompletno z odstranitvijo
dotrajanih leg ali špirovcev ter
nadomestitvijo novimi iz smrekovega
lesa II. kvalitete zaščitenega z
antiglivičnim premazom.
m3

12,00

obnova strehe doma KS na Vrhniki
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zap. št.

opis / enota

19.

Montaža in demontaža lovilnega in
delovnega odra,ki preprečuje padec
delavcev ali materila v globino. Oder
mora biti izdelan skladno s predpisi o
varnem delu na višini. Pred pričetkom
uporabe mora oder pregledati varnostni
inženir in dati pisno dovoljenje za uporabo
odra. Oder mora biti izdelan na delu
vhodov v stavbo tako, da zagotavlja varen
vstop obiskovalcem in uporabnikom
stavbe.
m2

612,00

Izdelava varnostnega načrta in izdelava
ograje gradbišča, kompletno s pridobitvijo
dovoljenja za poseg na hodnik za pešce
in cesto.
koomplet

1,00

20.

21.

količina

cena
(brez DDV)

Izdelava strelovoda po strehi in odvodi po
stenah z Rf-inox trakom ter sondami v
zemlji. Po izvedbi je potrebno izvesti
meritve upornosti ozemljil in izdati merilno
poročilo.
komplet

22

cena za enoto
(brez DDV)

1,00

Nepredvidena dela - 10%

S K U P A J:
20% DDV
SKUPAJ € Z DDV
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