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NAROČNIK:   
NEPREMIČNINE CELJE D.O.O., Miklošičeva 1, Celje, tel: 03/42 65 100, e mail: 
darja.pavlina@celje.si 
  
 
 
I. POVABILO 
 
1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE ZA IZVEDBO JAVNEGA RAZPISA 
Vabimo vas, da predložite ponudbo na podlagi razpisa po odprtem postopku za sklenitev okvirnih 
sporazumov za izbiro izvajalca CENITEV NEPREMIČNIN. 
 
2.  PREDMET JAVNEGA RAZPISA 
 
2.1 Predmet javnega razpisa: CENITEV NEPREMIČNIN. 
 
Tehnične specifikacije predmeta javnega naročila so razvidne iz poglavja V. Tehnične 
specifikacije. 
 
Ponudnik odda ponudbo za celotno javno naročilo. 
 
3. ROK IN NAČIN ODDAJE PONUDB 
Ponudbe morajo prispeti na naslov: Nepremičnine Celje d.o.o. Miklošičeva 1, Celje vključno do 4. 2. 
2015 do 10:00 ure. 
 
Ponudbe, ki ne bodo pravočasno dostavljene na naslov naročnika, bodo neodprte vrnjene ponudniku. 
 
Ponudnik lahko v postopku javnega naročanja umakne svojo ponudbo. 
 
4. ČAS IN KRAJ ODPIRANJA PONUDB. Odpiranje ponudb bo 4. 2. 2015 ob 12:00 uri na sedežu 
naročnika. 
 
5. VELJAVNOST PONUDBE 
Ponudba, skupaj s ponudbeno dokumentacijo, mora veljati 90 dni od datuma določenega za oddajo 
ponudbe, kar ponudnik potrdi z oddajo ponudbe. 
 
V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa pogodbe, lahko 
naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka za veljavnost ponudbe, vendar ne več kot za 60 dni. 
Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem veljavnosti ponudb morajo biti v pisni obliki. 
 
6. INFORMATIVNA SKUPNA VREDNOST NAROČILA 

Informativna skupna vrednost naročila za čas trajanja okvirnega sporazuma znaša 10.000,00 EUR z 
DDV. 

Naročnik se ne zavezuje dosegati navedene vrednosti javnega naročila. 
 
7. PREDVIDEN ČAS TRAJANJA OKVIRNIH SPORAZUMOV 
Okvirni sporazumi bodo z izbranimi ponudniki sklenjeni za obdobje 1 leta. 
 
 
8. ROK IZVEDBE STORITEV  
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Rok za izvedbo cenitve in izdelavo cenitvenega poročila je 2 tedna od oddaje posameznega naročila 
najugodnejšemu ponudniku, v izjemnih primerih pa največ 4 tedne, in sicer na osnovi predhodne 
odobritve naročnika. 

 
9. MERILO 
Merilo za izbiro najugodnejših ponudb za vse sklope je najnižja ponudbena cena. 
 
10. ROK IN NAČIN PLAČILA 
Naročnik se zaveže račun plačati 30. dan, pri čemer začne rok plačila teči naslednji dan po uradnem 
prejemu listine (računa), ki je podlaga za izplačilo, na naročnikov naslov Nepremičnine Celje d.o.o., 
Miklošičeva 1, Celje.  
Izvajalec bo moral naročniku  pošiljati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki 
(e-račun). 
 
11. ODLOČITEV O SKLENITVI OKVIRNEGA SPORAZUMA 
Naročnik bo odločitev o sklenitvi okvirnega sporazuma vročil ponudnikom v skladu z zakonom. 
 
12. SKLENITEV OKVIRNIH SPORAZUMOV 
Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z izbranimi ponudniki za celotno javno naročilo po 
pravnomočnosti odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma. 
 
13. PRAVICA NAROČNIKA DO USTAVITVE IN DO ODSTOPA OD IZVEDBE POSTOPKA 
JAVNEGA NAROČILA  
Naročnik si pridržuje pravico, da pred odpiranjem ponudb lahko kadarkoli ustavi postopek javnega 
naročanja brez odgovornosti do ponudnikov, ki sodelujejo ali bi sodelovali v postopku naročila. 
 
Naročnik lahko po sprejemu odločitve o sklenitvi okvirnega sporazuma do sklenitve okvirnih 
sporazumov odstopi od izvedbe javnega naročila iz 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 z izbranim ponudnikom nemogoča. 
 
 
 
II.  NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 
 
1. PREDPISI, KI SE UPOŠTEVAJO PRI IZVEDBI POSTOPKA 
 
Postopki se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje,  
ter v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter področje, ki je predmet javnega 
naročila. 
 
2. ZAHTEVE PO JEZIKU, OBLIKI IN VSEBINI PONUDBE 
 
2.1  Ponudnik mora izdelati ponudbo v slovenskem jeziku, vrednosti ponudbe (cene) morajo biti 

izražene v evrih (EUR). 
 
2.2  Ponudbena dokumentacija naj bo predložena na pisarniškem papirju A4 formata, ponudba 

oddana v ovojnici temu ustreznega formata in pravilno označena: na spodnjem desnem kotu 
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ovojnice mora biti naslov naročnika, v zgornjem levem kotu ovojnice pa navedba razpisa, z 
opozorilom: »NE ODPIRAJ, PONUDBA - CENITEV NEPREMIČNIN«, na hrbtni strani ovojnice 
mora biti naveden polni naslov ponudnika. Vse označbe naj bodo napisane čitljivo z velikimi 
tiskanimi črkami. Če ponudnik ne bo opremil ponudbe tako kot je določeno, naročnik ne nosi 
odgovornosti za založitev ali predčasno odprtje ponudbe. 

 
2.3  Ponudnik naj zaradi lažjega pregleda ponudb, ponudbeno dokumentacijo odda povezano z 

vrvico, ki naj bo dovolj dolga zaradi naročnikovega ravnanja s ponudbo (fotokopiranje ponudbe) 
in zapečatena ter speta v mapi na naslednji način: 

 
2.3.1  Poglavje III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega 

naročila mora vsebovati vse zahtevane priloge in druge dokumente po vrsti kot so 
zahtevani. 

 
2.3.2 Ponudnik naj ne vlaga v mapo naslednjih poglavij: Poglavja I. – Povabilo k oddaji ponudbe, 

Poglavja II. – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe in Poglavja IV. - Ocenjevanje 
ponudb  

 
Razvrstitev ponudbene dokumentacije in pogoji pod točko 2.3 razpisne dokumentacije nista izločilna 
kriterija! 

 
 
 
3. OBSEG PONUDBE IN VARIANTNE PONUDBE 
 
Ponudniki oddajo ponudbo za celotno javno naročilo. Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. Vsak 
ponudnik lahko predloži le eno ponudbo. Ponudnik, ki predloži več kot eno ponudbo, diskvalificira vse 
svoje ponudbe. 
 
4. PONUDBENA CENA 
 
Ponudnik mora obrazec “Priloga 2 – simulacijski model: ponudba-cene” izpolniti tako, da navede 
ponudbeno ceno brez DDV, vrednost DDV in ceno z DDV.  
 
Ponudnik mora navesti ponudbene cene v EUR, izražene na naslednji način: 
− cena posamezne storitve mora biti izražena v EUR, na 2 decimalni mesti, 
− skupna vrednost ponudbe z in brez DDV ter skupna vrednost DDV morata biti izraženi na 2 

decimalni mesti sicer bo naročnik vrednost na dve decimalni mesti zaokrožil sam upoštevajoč 
splošno veljavna pravila zaokroževanja vrednosti,  

− zajeti morajo biti vsi stroški in popusti, 
− naročnik naknadno ne bo priznaval nikakršnih stroškov,  
− izračunana mora biti na rok plačila 30. dan od uradnega prejema računa, z upoštevanjem, da rok 

plačila začne teči naslednji dan po prejemu listine pri naročniku in mora biti veljavna za čas 
veljavnosti ponudbe, 

− navedena mora biti skupna vrednost ponudbe za vse zahtevane storitve. 
 
5. RAČUNSKE NAPAKE 
 
Ponudbe bo naročnik preveril zaradi računskih napak.  
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Napake bo naročnik odpravil na naslednji način:  
– če se bo pojavila napaka pri ceni brez DDV in ceni z DDV kot rezultat seštevka cene brez DDV in 

vrednosti DDV, bo obveljala ponujena cena brez DDV, 
– naročnik bo popravil tudi druge očitne računske napake, ki so nedvoumno nastale v nasprotju s 

ponudnikovo voljo. 
 
Potrditev odprave napak 
Znesek, opredeljen v ponudbi, ki ga bo uskladil naročnik v skladu z zgoraj opisanim postopkom 
korekcije napak in s soglasjem ponudnika, je za ponudnika obvezujoč. 
 
6. NAČIN OCENJEVANJA PONUDB IN POSTOPKI, KI SE NANAŠAJO NA UGOTAVLJANJE 

SPOSOBNOSTI PONUDNIKOV 
 
Splošni in posebni pogoji za priznanje sposobnosti in dokumenti, s katerimi se le-ta dokazuje, so 
navedeni v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo 
sklenitev okvirnega sporazuma. 
 
Ponudniki bodo skladno z določbami ZJN-2 najprej razvrščeni glede na ocenjevalna merila navedena 
v poglavju IV. – Ocenjevanje ponudb. Prvih 5 najugodnejših ponudnikov bo naročnik pregledal in 
ugotavljal ali izpolnjujejo pogoje za sposobnost oziroma ali je njihova ponudba popolna. Naročnik bo v 
primeru, da prvih 5 najugodnejših ponudb ne bo popolnih, pregledal naslednjo najugodnejšo ponudbo 
in postopek ponovil, vse dokler ne ugotovi popolnosti 5 najugodnejših ponudb. V kolikor naročnik ne 
bo ugotovil popolnosti vsaj 5 ponudb ali bo prejel manj kot 5 ponudb, bo okvirni sporazum sklenil s 
ponudbami, ki bodo popolne.   
 
7.  STROŠKI PONUDBE 
 
Vse stroške povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 
 
8. POSLOVNA SKRIVNOST 
 
Ponudnik se je dolžan opredeliti, kateri deli ponudbe zanj predstavljajo poslovno skrivnost oziroma 
konkurenčno prednost na trgu, in sicer s pisnim sklepom, kjer je vrsta podatka, opredeljenega kot 
poslovna skrivnost, odvisna od volje ponudnika, kot je to opredeljeno v Zakonu o gospodarskih 
družbah (Uradni list RS, št. 42/06, s spremembami in dopolnitvami). 
 
Ne glede na navedeno, so javni podatki: količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne 
postavke in skupna vrednost iz ponudbe, v primeru merila ekonomsko najugodnejše ponudbe pa tudi 
tisti podatki, ki bodo vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril. 
 
 
 
 
 
III.  NAVODILA O NAČINU DOKAZOVANJA PONUDNIKOVE SPOSOBNOSTI ZA IZVEDBO 

JAVNEGA NAROČILA 
 
Ponudnik mora izpolnjevati vse v tem poglavju navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja 
pogojev mora ponudnik priložiti dokazila, ki so navedena pri vsakem od zahtevanih pogojev. Če v 
navodilih za posamezne dokumente ni drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih 
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dokumentov. Obrazci izjav ponudnika so del razpisne dokumentacije. Izjave ponudnika morajo biti 
pisne ter podpisane s strani odgovorne osebe ponudnika in žigosane. Dokumenti morajo odražati 
zadnje stanje ponudnika.  
 
Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente. 
 
Naročnik si pridružuje pravico, da pred sprejetjem odločitve o oddaji javnega naročila oziroma 
najpozneje pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila, preveri obstoj in vsebino podatkov iz 
najugodnejše ponudbe. 
 
Če naročnik ugotovi neobstoj oziroma neresnično vsebino podatkov iz najugodnejše ponudbe oziroma 
ima ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno 
varnost ali plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več, bo naročnik najugodnejšega ponudnika izločil iz 
postopka javnega naročanja oziroma z njim ne bo sklenil pogodbe in mu ne bo oddal predmetnega 
javnega naročila. 
 
1. PODATKI O PONUDNIKU 
 
1.1 Ponudnik mora predložiti podatke o ponudniku. 

 
DOKAZILA: 
• Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 1 – Podatki o ponudniku. 
 

2. OSNOVNA SPOSOBNOST 
 
2.1 Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor gre za pravne osebe, niso bili 

pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2. 
 

DOKAZILA: 
• Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 4 – Izjava, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ali njegovi zakoniti zastopniki, v kolikor 
gre za pravne osebe, niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 
42. člena ZJN-2 in pooblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne 
zakonite zastopnike). 
 

2.2 Ponudnik na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, ni izločen iz postopkov oddaje javnih 
naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77. a člena 
ZJN-2. 

 
DOKAZILO: 
• Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 5 – Izjava, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo.  
 

2.3 Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil kandidata ali ponudnika, če:  
• je v postopku prisilne poravnave ali je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilne 

poravnave in sodišče o tem predlogu še ni odločilo;  
• je v stečajnem postopku ali je bil zanj podan predlog za začetek stečajnega postopka in 

sodišče o tem predlogu še ni odločilo;  
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• je v postopku prisilnega prenehanja, je bil zanj podan predlog za začetek postopka prisilnega 
prenehanja in sodišče o tem predlogu še ni odločilo, z njegovimi posli iz drugih razlogov 
upravlja sodišče ali je opustil poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;  

• je bil s pravnomočno sodbo v kateri koli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim 
poklicnim ravnanjem;  

• mu lahko naročnik na kakršni koli upravičeni podlagi dokaže veliko strokovno napako ali hujšo 
kršitev poklicnih pravil;  
 
 

DOKAZILO: 
• Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 5 – Izjava, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo.  
 
2.4 Izbrani ponudnik se zavezuje, da bo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali 

pri izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osem) dni od prejema poziva 
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: 
• Izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 5 – Izjava, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo.  
 
3. EKONOMSKO – FINANČNA SPOSOBNOST  
 
3.1 Ponudnik NIMA na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, 

ali predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 
 
DOKAZILO: 
• izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 6 – Izjava, dana pod kazensko in materialno 

odgovornostjo. 
 

 
DOKAZILO: 
• izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 3 – Krovna izjava 

 
3.4 Ponudnik mora izpolniti obrazec simulacijski model: ponudba-cene, kjer navede ponudbene 

cene skladno s poglavjem II. 
 

DOKAZILO: 
• izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 2 – Ponudba 

 
3.5 Ponudnik mora podpisati in žigosati vzorec okvirnega sporazuma 
 

DOKAZILO: 
• podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma – Priloga 8 
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4. TEHNIČNI POGOJI 
 
4.1 Ponudnik mora biti vpisan na seznam pooblaščenih sodnih cenilcev oz. izvedencev  

vrednosti nepremičnin na Ministrstvu za pravosodje oz. mora imeti veljavno dovoljenje za 
opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin, ki ga je izdal 
Slovenski inštitut za revizijo. (priloga št. 7), 

 
       DOKAZILO: 

• izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec Priloga 7– Izjava o usposobljenosti. 
 

 
 
 

IV.  OCENJEVANJE PONUDB 
 
Naročnik bo ob izpolnjevanju pogojev, navedenih v poglavju III. - Navodila o načinu dokazovanja 
ponudnikove sposobnosti, izbral 5 najugodnejših ponudnikov, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, 
s pomočjo simulacijskega modela, ki je naveden v prilogi št. 2, in sicer na podlagi ocenjevalnega 
merila najnižje cene. Upoštevala se bo skupna vrednost simulacijskega modela. V kolikor bo naročnik  
prejel manj kot 5 ponudb, bo okvirni sporazum sklenil s prejetimi ponudbami, ob navedenem 
izpolnjevanju pogojev.   
 
V model so vključene postavke, ki jih bo naročnik naročal v času veljavnosti okvirnega sporazuma. 
 
V.  TEHNIČNE SPECIFIKACIJE 
 
Naročnik bo z izbranimi ponudniki sklenil okvirni sporazum za cenitev naslednjih vrst nepremičnin: 
 
1. Cenitev tržne vrednosti stanovanja s kletjo, 
2. Cenitev tržne vrednosti kletnega prostora, 
3. Cenitev tržne vrednosti garaže, 
4. Cenitev tržne vrednosti solastniškega deleža na skupnih prostorih večstanovanjske hiše, 
5. Cenitev tržne vrednosti objekta  z ali brez pripadajočega zemljišča, 
6. Ocena služnosti za posamezno parcelo (hoja, vožnja, …  …), 
7. Ocena vrednosti stavbne pravice na posamezni parceli, 
8. Ocena vrednosti vlaganj v stanovanje oz. poslovni prostor, 
9. Ocena vrednosti  najema stanovanja, 

10. Ocena vrednosti najemnine, obratovalnih stroškov v stavbi s pomožnimi objekti in pripadajočim 
zemljiščem 

11. Izdelava posodobljene vrednosti že izdelane ocene vrednosti, 
12. Revizija cenitev (ne more je opraviti cenilec katerega cenitev se revidira). 

 
 
 
VI. IZVAJANJE II. FAZE POSTOPKA 
 
1. Predmet naročila 
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Cenitev konkretnih vrst nepremičnin s podrobnim opisom posamezne nepremičnine in navedbo 
lokacije. 
 
2. Tehnične zahteve 
 
Naročnik bo v II. fazi, ko bo izvajal konkretna naročila – cenitev določenih nepremični, vse stranke 
okvirnih sporazumov pozval k oddaji ponudbe. 
 
Podroben opis posameznega naročila oz. natančen opis nepremičnin, namenjen cenitvi, bo 
ponudnikom, strankam okvirnih sporazumov, posredovan v elektronski obliki na elektronski naslov, ki 
nam bo posredovan v ponudbeni dokumentaciji skupaj s kontaktno osebo, ki bo s strani ponudnika 
zadolžena za prejem povabila. Naročnik bo določil rok za oddajo ponudb za cenitev konkretnih 
nepremičnin. 
 
Ponudniki bodo na naslov naročnika v predpisanem roku oddali ponudbe v zaprtih ovojnicah. Naročnik 
bo komisijsko odprl ponudbe, pisno obvestil ponudnike, ki bodo oddali ponudbo za posamezno 
naročilo o svoji odločitvi o oddaji posameznega naročila, in posamezno naročilo oddal ponudniku, ki 
bo ponudil najnižjo ceno. 
 
Naročnik bo pisne pozive in obvestila o odločitvi o oddaji posameznega naročila, ponudnikom oz. 
strankam okvirnih sporazumov, praviloma poslal preko elektronske pošte, kar bo ponudnik navedel v 
ponudbi. Naročnik pri posredovanju dokazuje samo oddajo, kar pomeni, da je elektronsko sporočilo 
zapustilo njegov informacijski sistem, in ni odgovoren, ali je ponudnik dejansko prejel poslano. Morebitne 
spremembe elektronskega naslova  ponudnik pisno sporoči naročniku, z obvezno navedbo številke 
sklenjenega OS. 
 
 
3. Pogoji naročnika 
 

- ponudbena vrednost cenilca vključuje tudi morebitno potrebno obnovitev cenitve. Cenitveno 
poročilo mora cenilec posredovati skenirano po e-pošti: tajnistvo.nepremicnine@celje.si. V 
ponujeni ceni mora ponudnik zajeti vse stroške, tudi prevozne, ker naročnik naknadno ne bo 
priznal nobenih stroškov. 
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PRILOGA 1 
 

OBRAZEC PONUDBE  
ZA SKLENITEV OKVIRNEGA SPORAZUMA ZA CENITEV NEPREMIČNIN  

 
PONUDBA ŠT.: ______________________________________ 
 
Datum:  ______________________________________ 
  
 
Podatki o ponudniku: 

POPOLNI NAZIV PONUDNIKA  

ZAKONITI ZASTOPNIK PONUDNIKA  

NASLOV PONUDNIKA  

MATIČNA ŠTEVILKA  

IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA  

ŠTEVILKA TRANSAKCIJSKEGA RAČUNA  

NAZIV BANKE   

TELEFON  

TELEFAKS  

ELEKTRONSKI NASLOV (za prejemanje uradne pošte)  

KONTAKTNA OSEBA – SKRBNIK POGODBE  

POOBLAŠČENA OSEBA ZA SPREJEM ODLOČITVE ( v 
primeru, da se nahaja na drugem naslovu kot je naveden 
za ponudnika, obvezno dopisati celoten naslov!) 

 

POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS POGODBE  

(desni stolpec izpolni ponudnik) 
 
 
__________________                       ______________________________ 
   Kraj in datum                   Žig           Podpis odgovorne osebe 
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PRILOGA 2  
 
SIMULACIJSKI MODEL: PONUDBA-CENE: ŠTEVILKA__________________, Z DNE__________________ 
 
PREDMET: CENITEV NEPREMIČNIN 
 

 
 

Razpisana dela: Vrednost  cenitve 
brez DDV 

DDV Vrednost cenitve 
z DDV 

Cenitev tržne vrednosti stanovanja s kletjo 
 
  

   

Cenitev tržne vrednosti kletnega prostora 
 
 

   

Cenitev tržne vrednosti garaže 
 
 

   

Cenitev tržne vrednosti solastniškega deleža na skupnih prostorih večstanovanjske hiše 
 
 

   

Cenitev tržne vrednosti objekta  z ali brez pripadajočega zemljišča 
 
 

   

Ocena služnosti za posamezno parcelo (hoja, vožnja, …) 
 

   

Ocena vrednosti stavbne pravice na posamezni parceli 
 
 

   

Ocena vrednosti vlaganj v stanovanje oz. poslovni prostor 
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Ocena vrednosti  najema stanovanja 
 

   

Ocena vrednosti najemnine, obratovalnih stroškov v stavbi s pomožnimi objekti in pripadajočim 
zemljiščem 
 

   

Izdelava posodobljene vrednosti že izdelane ocene vrednosti 
 

   

Revizija cenitev (ne more je opraviti cenilec katerega cenitev se revidira) 
 
 

   

 
SKUPAJ 
 

   

 
 
 
Model služi le kot osnova za izbor 5 najugodnejših ponudnikov s katerimi bo naročnik sklenil okvirni sporazum.  
 
 
 
 
_________________________                              _________________________ 

 
 

Kraj in datum 
 

 
 

            Žig 

 
 

Podpis zakonitega zastopnika ponudnika 



 

PRILOGA 3 
 
 
 

K R O V N A  I Z J A V A 
 
 
 
potrjujemo, da 
• smo seznanjeni z vsebino razpisne dokumentacije za to javno naročilo in splošnimi 

pogodbenimi pogoji ter z njimi v celoti soglašamo ter potrjujemo, da smo seznanjeni z 
navodilom za izdelavo ponudbe, z njim soglašamo in bomo ponudbe pripravili in predložili 
skladno z zahtevami, navedenimi v omenjenem navodilu; 

• razpolagamo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi (tehnična opremljenost, skladiščni 
prostori, servisna mreža, ukrepi za zagotavljanje kakovosti) za kakovostno realizacijo 
predmeta javnega naročila; 

• so vsi podatki v naši ponudbi resnični in niso zavajajoči. Seznanjeni smo s tem, da našo 
ponudbo lahko naročnik zavrne, če bodo naši podatki v ponudbeni dokumentaciji 
zavajajoči. 

 
 
izjavljamo, da: 
• smo seznanjeni, da je naročnik predmetno javno naročilo objavil na spletni strani naročnika  
• vse kopije dokumentov, ki so predložene ponudbi, ustrezajo originalom; 
• nam zakon ali katerikoli drug predpis ne prepoveduje skleniti pogodbe, katere predmet je 

javno naročilo po tem javnem razpisu; 
• smo registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila; 
• nismo prenehali opravljati dejavnosti, v katero sodi izvajanje javnega naročila; 
• proti nam ni bila izdana pravnomočna sodba, ki kaže na našo nestrokovnost iz dejavnosti, 

v katero sodi izvajanje javnega naročila; 
• izjavljamo, da smo pri pripravi ponudbe upoštevali veljavno zakonodajo v zvezi z 

določanjem poslovnih skrivnosti. 
 
 
 
_________________________  _________________________ 

 
 

Kraj in datum 
 

 
 
Žig 

 
 

Podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika 
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PRILOGA 4  
 
 
 

I Z J A V A  I N  P O O B L A S T I L O 
 
 
Izjavljamo, da ponudnik 
 

(naziv, naslov in sedež) 
 
 
 
in ponudnikov(-i) zakoniti zastopnik(-i) 
 
(ime in priimek)      (podpis) 
 
 
(ime in priimek)      (podpis) 
 
 
(ime in priimek)      (podpis) 
 
 
ni(-sta,-so) bil(-a,-i) pravnomočno obsojen(-i) za naslednja kazniva dejanja po Kazenskem 
zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: 
KZ-1):  
- sprejemanje podkupnine pri volitvah (157. 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),  
- ponarejanje denarja (243. člen KZ-1),  
- ponarejanje in uporaba ponarejenih vrednotnic ali vrednostnih papirjev (244. člen KZ-1),  
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- 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),  
- 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). 
 
 
Pooblaščamo naročnika, Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje da lahko pridobi 
podatke iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) za postopek oddaje 
javnega naročila. 
 
_________________________  _________________________ 

 
 

Kraj in datum 
 

 
 
Žig 

 
 

Podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika 
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PRILOGA 5 
 

I Z J A V A 
 
 
Ponudnik 
 

(naziv, naslov in sedež) 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da: 

 
• nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z 

negativnimi referencami iz 77. a člena ZJN-2; 
• nismo v postopku prisilne poravnave ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilne poravnave; 
• nismo v stečajnem postopku ali zoper nas ni bil podan predlog za začetek stečajnega 

postopka; 
• nismo v postopku prisilnega prenehanja, zoper nas ni bil podan predlog za začetek 

postopka prisilnega prenehanja, z našimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče ali 
nismo opustili poslovne dejavnosti ali nismo v katerem koli podobnem položaju; 

• s pravnomočno sodbo nismo bili v kateri koli državi obsojeni za prestopek v zvezi z svojim 
poklicnim ravnanjem; 

• nam naročnik ne more na kakršnikoli upravičeni podlagi dokazati veliko strokovno napako 
ali hujšo kršitev poklicnih pravil; 

• pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2, v tem ali 
predhodnih postopkih nismo namerno podali zavajajoče razlage ali smo te informacije 
zagotovili.  

 
Zavezujemo se, da bomo na naročnikov poziv, v postopku javnega naročanja ali pri 
izvajanju javnega naročila, naročniku v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva 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. 
 
 
_________________________  _________________________ 

 
 

Kraj in datum 
 

 
 
Žig 

 
 

Podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika 
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PRILOGA 6 
 
 

I Z J A V A 
 
 
Ponudnik/podizvajalec 
 

(naziv, naslov in sedež) 
 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da 
 
- na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 

predpisi države naročnika, NIMAMO zapadlih, neplačanih obveznosti v zvezi s plačili 
prispevkov za socialno varnost ali plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 

 
ter da smo seznanjeni, da mora naročnik za preverjanje naših poravnanih davkov in prispevkov 
vložiti »Vloga za pridobitev podatkov o izpolnjevanju davčnih obveznosti ponudnika v postopku 
javnega naročanja« in sicer na naš pristojni davčni urad, ki je: 
 
___________________________________________________________________ 
(ponudnik navede natančen naslov svojega pristojnega davčnega urada) 
 
 
 
_________________________  _________________________ 

 
 

Kraj in datum 
 

 
 
Žig 

 
 

Podpis zakonitega zastopnika 
ponudnika 
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 PRILOGA 7 
 

IZJAVA O USPOSOBLJENOSTI  

 

 

Ponudnik/podizvajalec: 
 
 

(naziv, naslov in sedež) 

 
• izjavljamo, da smo vpisani na seznam pooblaščenih sodnih cenilcev oz. izvedencev 

vrednosti nepremičnin na Ministrstvu za pravosodje. 
 
 
 
__________________                                  Žig                     ____________________ 

Kraj in datum                                                                            Podpis odgovorne osebe  

 
 
 
 
 
• izjavljamo, da imamo veljavno dovoljenje za opravljanje nalog pooblaščenega ocenjevalca 

vrednosti nepremičnin, ki ga je izdal Slovenski inštitut za revizijo.   
 

 
 

 

__________________                                  Žig                     ____________________ 

Kraj in datum                                                                            Podpis odgovorne osebe  
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PRILOGA 8 – VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 
 
NAROČNIK: Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, ki ga zastopa direktor 
Primož Brvar, mag. posl. ved, MŠ 14,68952, ID za DDV SI36092215 

   

in 

 

IZVAJALEC _________________ 
  __________________ 
  ________________________ 

ki ga zastopa direktor _________________________ 
 
Matična št.:  ______________ 
Št. TRR:     __________________ 
Identifikacijska št.:  _____________________ 

 
skleneta naslednji 

 

OKVIRNI SPORAZUM ZA IZVEDBO CENITEV NEPREMIČNIN 
 

Splošni določbi 
1. člen 

Stranki okvirnega sporazuma ugotavljata, da je naročnik v skladu z razpisno dokumentacijo, št. 
________ z dne___________, izvedel odprti postopek oddaje javnega naročila za sklenitev 
okvirnih sporazumov  za izvedbo cenitev nepremičnin.  
 
Izvajalec je bil izbran kot eden izmed _______ najugodnejši ponudnikov na podlagi odločitve o 
sklenitvi okvirnega sporazuma, št. ______ z dne _________, ki je postala pravnomočna dne 
___________. 
 

Predmet okvirnega sporazuma 

2. člen 

Izvajalec se zavezuje, da bo za naročnika izvedel cenitev nepremičnin __________________, 
kot izhaja iz zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije  in iz ponudbene dokumentacije, št 
_______ z dne ________, ki je priloga in sestavni del tega okvirnega sporazuma. 

 

 

 

 

Način naročanja storitev 

3. člen 
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Naročnik bo, glede na potrebe po cenitvi posameznih vrst nepremičnin, posamezna naročila 
cenitev nepremičnin oddal s ponovnim odpiranjem konkurence med vsemi strankami okvirnega 
sporazuma.  

– za vsako posamezno naročilo, cenitev konkretnih nepremičnin, bo naročnik v pisni obliki 
pozval vse stranke okvirnega sporazuma k predložitvi ponudb, 

– naročnik bo določil rok za oddajo ponudb za vsako posamezno naročilo, 
– ponudnik bo moral predložiti ponudbo v pisni obliki na naslov naročnika: Nepremičnine 

Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje. Ponudba bo morala biti oddana v zaprti ovojnici, na 
sprednji strani v zgornjem levem kotu mora biti napis »NE ODPIRAJ – PONUDBA ZA 
CENITEV NEPREMIČNIN«, 

– naročnik bo oddal posamezno naročilo ponudniku, ki bo predložil najcenejšo ponudbo 
(skupno vrednost ponudbe), 

– naročnik bo pisno obvestil ponudnike, ki bodo oddali ponudbo, o svoji odločitvi o oddaji 
posameznega naročila, 

 
Naročnik bo pisne pozive in obvestila o odločitvi o oddaji posameznega naročila, ponudnikom 
praviloma poslal preko elektronske pošte. Naročnik pri posredovanju dokazuje samo oddajo, kar 
pomeni, da je elektronsko sporočilo zapustilo njegov informacijski sistem,  in ni odgovoren, ali je 
ponudnik dejansko prejel poslano. Morebitne spremembe elektronskega naslova  ponudnik pisno 
sporoči naročniku, z obvezno navedbo številke sklenjenega OS. 
 
 

Cena storitev in rok izvedbe 

 

5. člen 

 

Izvajalec bo izvajal storitve cenitve nepremičnin v skladu s ceno, ponujeno v posameznem 
konkretnem naročilu.  

 

Cene izvajalca, predložene v vsakem posameznem naročilo, morajo biti fiksne do izvedbe 
konkretnih cenitev in morajo zajemati vse stroške, tudi prevozne.  

 

Rok za izvedbo cenitve in izdelavo cenitvenega poročila je 2 tedna od oddaje naročila, v 
izjemnih primerih pa največ 4 tedne, in sicer na osnovi predhodne odobritve naročnika. 

 

Kakovost del 

6.  člen 

 

Izvajalec je dolžan dela opraviti po pravilih stroke in v dogovorjenem roku.  

 

 

 

Način plačila in plačilni pogoji 
7.  člen 
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Izvajalec se zavezuje, da bo najkasneje v 5-tih dneh od dneva opravljene storitve – 
posredovanega cenitvenega poročila naročniku, izstavil in poslal naročniku račun, opremljen z 
naročnikovo številko te neposredne pogodbe.  
 
Ob izdaji računa bo obvezno priložil s strani naročnika podpisan naročilni list. 
 
Račun mora biti poslan na naslov naročnika. 
 
Naročnik se zavezuje račun plačati 30. dan; rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem 
prejemu listine (računa) na naročnikov naslov, ki je podlaga za izplačil. Izvajalec mora 
naročniku pošiljati račune in spremljajoče dokumente izključno v elektronski obliki (e –račun).  
 
V primeru reklamacije se račun zavrne. Po prejemu novega računa, ki se izda po odpravi 
reklamacije, se plačilo izvede v roku 30 dni. Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem 
prejemu listine (računa) na naročnikov naslov, ki je podlaga za izplačilo 
 
V kolikor naročnik ne poravna računa v dogovorjenem roku, ima izvajalec pravico zahtevati 
zakonite zamudne obresti. 
 

 

8.  člen 

 

Podizvajalci (velja samo, če izvajalec ne bo nastopal podizvajalci) 
 
 

9. člen 

 
Izvajalec se zavezuje, da bo storitev, ki je predmet tega okvirnega sporazuma izvedel sam, v 
primeru sklenitve pogodbe s podizvajalcem, bo o tem pridobil pisno soglasje naročnika. Če 
naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi 
od okvirnega sporazuma. 
 
Izvajalec ne more zamenjati ali dodati novega podizvajalca, če ima novi podizvajalec na dan, ko 
je naročnik prejel obvestilo o spremembi, v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali 
predpisi države naročnika zapadle, neplačane obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 evrov ali več. 
 
 
 
 

 

Odstop od okvirnega sporazuma 

10. člen 

Naročnik ima pravico od okvirnega sporazuma odstopiti in zahtevati povrnitev morebitno nastale 
škode, če izvajalec: 

- postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni 
poravnavi ali stečaju, če je kot pravna oseba sprejela sklep o prenehanju gospodarske 
družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je 
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imenovan stečajni upravitelj na katerikoli del njegovega podjetja oziroma sredstev ali če se 
proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, 

- ne izpolnjuje obveznosti iz okvirnega sporazuma na način, predviden v tem okvirnem 
sporazumu. 

 

Pogodbena kazen  

11. člen 

Izvajalec je dolžan v primeru zamude za posamezno naročilo cenitev naročniku plačati 
pogodbeno kazen v višini 5‰ (pet promilov) naročene vrednosti storitev za vsak dan zamude, 
največ pa 10% (deset odstotkov) naročene vrednosti storitev. 

 

Če je škoda, ki jo je naročnik utrpel večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati 
razliko do popolne odškodnine. 

 

 

Višja sila 

12. člen 

Za višjo silo se šteje dogodek, ki ga stranka ob sklenitvi okvirnega sporazuma ni mogla 
predvideti, se mu izogniti, oziroma ga odvrniti, čeprav je ravnala s skrbnostjo dobrega 
gospodarja, pod pogojem, da dogodek  izhaja iz zunanje sfere njenega poslovanja in z njim ni 
bila dolžna računati. 

Stranki okvirnega sporazuma se bosta v primeru nastanka dogodka višje sile dogovorili o 
prekinitvi ali nadaljevanju posla v skladu z določili Obligacijskega zakonika. 

 
Skrbnik okvirnega sporazuma 

13. člen 
 

Skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika je Andrej Urankar, s strani izvajalca pa 
________________________. 
 

Končne določbe 

      14. člen 

Ta okvirni sporazum je sklenjen za obdobje enega leta, šteto do dneva sklenitve okvirnega 
sporazuma in po preteku tega časa preneha. 
 
 

       15. člen 

V primeru, če med realizacijo tega okvirnega sporazuma nastanejo spremembe v statusu 
izvajalca, se obveznosti iz tega okvirnega sporazuma prenesejo na njegove pravne naslednike. 
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       16. člen 

Vsaka stranka okvirnega sporazuma lahko predlaga spremembe in dopolnitve k temu 
okvirnemu sporazumu, ki so veljavne, le če so sklenjene v pisni obliki, kot aneks k temu 
okvirnemu sporazumu. V primeru sprememb skrbnikov okvirnega sporazuma zadostuje pisno 
obvestilo ene stranke drugi stranki. 

        17. člen 

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da se za vsa določila, ki niso dogovorjena z 
okvirnim sporazumom, uporabljajo določila Obligacijskega zakonika. 

 

      18. člen 

Stranki okvirnega sporazuma bosta morebitne spore, ki bi nastali pri izvrševanju tega okvirnega 
sporazuma, reševali sporazumno. V primeru, da spora ne bi mogli rešiti sporazumno, bo o 
sporu odločalo stvarno pristojno sodišče v Celju. 

 

        19. člen 

Okvirni sporazum je sestavljena v 2 (dveh) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka 
okvirnega sporazuma po 1 (en) izvod. 

Okvirni sporazum je sklenjen in veljaven z dnem podpisa obeh pogodbenih strank.  
 

Številka: ________________________ 

V Celju, dne _____________ 

 

NAROČNIK  IZVAJALEC 
Nepremičnine Celje d.o.o.   

 
 
 
 
 

  

Priloge kot sestavni del tega okvirnega sporazuma so: 

 

- ponudba št. _____  

 

 

  




