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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.  

 Miklošičeva 1 

 3000 Celje 

 

Št.: JN 1/2013- RD 

Datum: 18.01.2013 

 

 

 

1. POVABILO K ODDAJI PONUDBE 

 

 

Predmet javnega naročila 

 

»Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«. 

 

Na Portalu javnih naročil, dne 01.02.2013, pod številko objave JN1165/2013, je bilo 

objavljeno obvestilo o naročilu (v nadaljevanju: javni razpis) po postopku oddaje javnega 

naročila po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi v skladu z 30. členom 

Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 34/2008, 19/2010 in 

18/2011; 43/2012, 90/2012 v nadaljevanju ZJN-2), s pogajanji.  
 

Vabimo Vas, da podate Vašo ponudbo na ta javni razpis v skladu z navodili za izdelavo 

ponudbe. 

 

Kontaktna oseba nosilca projekta je Janko Arnuš: 

 

 e-pošta: janko.arnus@celje.si;   nepremicnine@celje.si 

 

 

Ponudbe je treba oddati najkasneje do 14.02.2013 do 10,00 ure. 

 

Javno odpiranje ponudb bo dne 14.02.2013 ob 11,00 uri na sedežu naročnika. 

 

 

 

 

Odgovorna oseba naročnika 

Direktorica 

 

Danica Doberšek, univ. dipl. ekon. 

mailto:janko.arnus@celje.si;%20%20%20nepremicnine@celje.si
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.  

 Miklošičeva 1 

 3000 Celje 

 

Št.: JN 1/2013-RD 

Datum: 18.01.2013 

 

 

 

2. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

 

 

 

2.1. Splošna navodila 

 

I. točka 

 

Na Portalu javnih naročil, dne 01.02.2013, pod številko objave JN_1165/2013, je bil objavljen 

javni razpis po postopku oddaje javnega naročila po zbiranja ponudb po predhodni objavi. 

Predmet javnega razpisa: »Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«. 

 

Gradbena pogodba se sklene po klavzuli »ključ v roke
1
«. 

 

Izvedbena dela obsegajo:  

 

 na podlagi posnetka obstoječega stanja, strokovnih pogojev in projektne naloge 

mora izvajalec izvesti vse naloge opisane v točki 1.0 in 1.1 projektne naloge, 

 izvesti vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela predvidena v opisu 

predvidenih posegov v stanovanjih po projektni nalogi naročnika v točki 2.0 in 3.0 

projektne naloge,  

 

vse v skladu s to razpisno dokumentacijo ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. 

 

Projektna naloga – poglavje 4 je dosegljiva na spletni strani www.nepremicnine-celje.si .  

 

Predviden rok izvedbe del:  

 

 rok pričetka del: takoj po podpisu pogodbe oz. uvedbi v posel, 

 rok končanja del: 6 mesecev od uvedbe v delo. 

 

Okvirni terminski plan izvedbe je Priloga 1 k tem Navodilom. 

II. točka 

                                                 
1
 659. člen OZ-UPB1* 

(1) Če vsebuje gradbena pogodba določilo »ključ v roke« ali kakšno drugo podobno določilo, se izvajalec 

samostojno zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo nekega celotnega 

objekta.  

(2) V tem primeru vsebuje dogovorjena cena tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih del, izključuje pa 

vpliv manjkajočih del nanjo.  

(3) Če je pri pogodbi »ključ v roke« udeleženih kot pogodbena stranka več izvajalcev, je njihova odgovornost 

nasproti naročniku solidarna. 

http://www.nepremicnine-celje.si/
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Javni razpis za oddajo javnega naročila se izvaja na podlagi naslednjih predpisov: 

 Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/2011; 

43/2012 v nadaljevanju: ZJN-2); 

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

60/2011 v nadaljevanju ZPVPJN); 

 Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2011 in 2012 (Uradni list 

RS, št. 96/10, 4/11, 45/11, 22/12, 37/12); 

 Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,  
 Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/2007, 30/2010, 20/2011); 

 Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 126/07 ter spremembe in dopolnitve; v 

nadaljevanju ZGO-1B); 

 skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje javnih naročil, konkurence, 

varstva okolja in državnih pomoči; 

 skladno z ostalimi veljavnimi predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila. 

 

III. točka 

 

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. 

 

Ponudnik mora ponudbo pripraviti v slovenskem jeziku.  

 

IV. točka 

 

Za popolnost ponudbe mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo: 

 

 Ponudbo/obrazec ponudbe (OBR-3) / v primeru skupne ponudbe (OBR-3a);  

 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4), priložena tudi s strani vseh imenovanih 

podizvajalcev;  

 Potrdilo o izpolnjevanju davčnih obveznosti ali podpisana Vloga (OBR-4/1), priložena 

tudi s strani vseh imenovanih podizvajalcev; 

 Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5), priložena tudi s strani vseh imenovanih 

podizvajalcev; 

 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6), priložena tudi s 

strani vseh imenovanih podizvajalcev;  

 Obrazec S.BON-1/P 

 Izjavo o plačilnih pogojih (OBR-7); 

 Izjavo o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, 

odgovornih za vodenje projektov (OBR-8); 

 Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri 

izvedbi naročila; 

 Izjavo o referencah (OBR-9); 

 Potrdilo (OBR-9a); 

 Izjavo o referencah odgovornega vodje del (OBR-10); 

 Fotokopijo ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje; 

 V primeru, da odgovorni vodja del ni zaposlen pri ponudniku, ponudnik predloži 

fotokopijo dokazila o pogodbenem razmerju; 

 Potrdilo odgovornega vodje del (OBR-10a); 

 Izjavo o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-11); 
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 Izjavo o ravnanju z odpadki (OBR-12); 

 Pooblastilo (OBR-13), ( v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci); 

 Seznam podizvajalcev (OBR-14), ( v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci); 

 Podatki o podizvajalcu (OBR-15), ( v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci); 

 Garancijo za resnost ponudbe (OBR-16); 

 Izjavo o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-16a); 

 Izjavo o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 

(OBR-16b); 

 Parafiran vzorec pogodbe (OBR- 17); 

 

V postopku pogajanj bodo ponudniki priložili še Izjavo o dodatnem popustu in končni 

ponudbi (OBR-3/1), ki je sestavni del razpisne dokumentacije (Priloga 5). 

 

V. točka 

 

Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme ponudnik zahtevati preko Portala 

javnih naročil. 
 

Kontaktna oseba nosilca projekta bo odgovorila na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih bo 

dobila v roku iz VI. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe.  

 

Sestanek s ponudniki je možen po predhodnem dogovoru s kontaktno osebo naročnika. 

 

VI. točka 

 

Naročnik bo posredoval dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo šest dni pred 

rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da je bila zahteva za pojasnilo posredovana 

pravočasno. 

 

Pred potekom roka za oddajo ponudb lahko naročnik dopolni razpisno dokumentacijo. Vse 

spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje šest dni pred 

rokom za oddajo ponudb. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo 

posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za oddajo 

ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo 

ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično 

izhajajo iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. 

 

Po javnem odpiranju ponudb bo kontaktna oseba naročnika Zapisnik o javnem 

odpiranju ponudb, vsa obvestila, zahteve in dopolnitve formalno nepopolnih ponudb ter 

druge informacije o javnem naročilu, pošiljala po e-pošti kontaktni osebi ponudnika, 

navedeni v ponudbi. 

 

Naročnik bo vsa obvestila pošiljal le nosilcu posla. 

 

VII. točka 

 

Ponudbo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: 

 

 

Nepremičnine Celje d.o.o. 
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Miklošičeva 1 

3000 Celje 

 

Pošiljka mora biti označena z besedilom, ki je kot Priloga 3 priloženo k tem Navodilom. 

Besedilo je lahko izrezano in nalepljeno na ovojnico ali prepisano v enaki vsebini. 

 

Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo prispele v roku, navedenem v javnem razpisu in bodo 

pravilno označene. 

 

VIII. točka 

 

Ponudniki morajo ponuditi izvedbo razpisanih del v celoti. Naročnik bo vse ponudnike, 

ki ne bodo ponudili izvedbo vseh del v celoti, izločil iz ocenjevanja ponudb. 

 

 

2.2. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti 

 

IX. točka 

 

Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih 

pogojev: 

 

 

2.2.1. 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 ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

2. Ponudnik: 

- ni v stečajnem postopku;  
- njegov član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki 

ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil 

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; 
- 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; 
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- 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) in potrdilo pristojnega davčnega urada o 

izpolnjevanju davčnih obveznosti v postopkih javnega naročanja. Obrazec vloge za izdajo 

potrdila (OBR-4/1) je sestavni del razpisne dokumentacije. Potrdilo predložijo samo 

ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

 

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, mora pogoje iz drugega 

odstavka te točke izpolnjevati tudi podizvajalec, ki sodeluje pri izvedbi javnega naročila. Za 

podizvajalca se po zakonu ne šteje gospodarski subjekt, ki glede na razmerje z (izbranim) 

ponudnikom izpolnjuje kriterije za povezano družbo po zakonu, ki ureja gospodarske družbe. 

V tem primeru:  

- se za potrebe neposrednih plačil za podizvajalca šteje subjekt, ki je pravna ali fizična oseba 

in za osebo, povezano z (izbranim) ponudnikom, dejansko dobavlja blago ali izvaja 

storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila;  

- mora izbrani ponudnik s podizvajalcem iz prejšnje alineje skleniti pogodbo, s katero uredi 

obveznosti in pravice povezane s predmetom javnega naročanja. 

 

3. Proti ponudniku ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka 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 javnega 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-5) 

 

5. Ponudnik soglaša, da lahko naročnik za namene javnega razpisa pridobi podatke iz uradnih 

evidenc za osebe, ki so pooblaščene za zastopanje. 

Dokazilo: izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc. (OBR-6) 

Izjavo predložijo samo ponudniki, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. 

 

2.2.2. Poklicna sposobnost 

 

6. 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 ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 
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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.  

 

7. Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je 

predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona 

takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v 

kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.  

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

 

2.2.3. Ekonomske in finančne sposobnosti 

 

8. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja.  

Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev. (OBR-4) 

 

9. Ponudnik nima dospelih neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo 

obvestila o tem naročilu.  

Dokazilo: razvidno iz predloženega obrazca S.BON-1/P izdanega s strani AJPES-a. Potrdilo 

ne sme biti starejše od tridesetih (30) dni od roka za oddajo ponudb. 
 

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. 

 

10. Ponudnik mora nuditi 30 dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s 

strani pooblaščenih predstavnikov naročnika.  

Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih pogojih. (OBR-7) 

 

 

2.2.4. Tehnične in kadrovske sposobnosti 

 

11. Ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila. 

Dokazilo: izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, 

odgovornih za vodenje projektov in priloga: Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih 

organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila. (OBR-8) 

 

12. Ponudnik je v zadnjih petih letih sam ali s partnerji v skupni ponudbi že izvajal 

primerljive prenove na najmanj dveh objektih. Ponudnik predloži priporočilo o strokovni in 

kvalitetni izvedbi del. Vrednost primerljivih gradbenih del mora znašati v višini najmanj 

350.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za objekt.  

Dokazilo: izjava o referencah in priloga Potrdilo. (OBR-9) in (OBR-9a) 

 

13. Ponudnik mora imeti zaposlenega najmanj enega odgovornega vodjo del, ki ima ustrezne 

reference (vodenje vsaj enega objekta, kjer so se izvajala primerljiva dela prenove) v zadnjih 

treh letih v vrednosti najmanj 350.000,00 EUR (brez DDV) pogodbenih del za objekt in da 

izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1B (Zakon graditvi objektov). V 

primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku mora z navedeno osebo imeti sklenjeno 

pogodbeno razmerje, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del.  
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Dokazilo: izjava o referencah odgovornega vodje del, Potrdilo in fotokopija pogodbe v 

primeru pogodbene zaposlitve. (OBR-10) in (OBR-10a) 

 

14. Ponudnik mora dela izvesti v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s 

strani naročnika. 

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-11) 

 

15. Ponudnik mora imeti na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del. 

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov in priloga: 

Lastni seznam tehnične opreme. (OBR-11) 

 

16. Ponudnik bo dela opravljal z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa 

strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06). 

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-11) 

 

17. Ponudnik mora upoštevati 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. 43/2011- ZVZD1). 

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-11)  

 

18. Ponudnik mora, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene 

pogodbe skleniti pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1B. 

Dokazilo: izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. (OBR-11)  

 

19. Ponudnik mora gradbišče pred začetkom del označiti z gradbiščno tablo v skladu s 

Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008, 54/2009 popr.). 

Dokazilo: izjava ponudnika o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov. 

(OBR-11) 

 

20. Ponudnik mora gradbene odpadke hraniti ali začasno skladiščil na gradbišču tako, da ne 

onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem 

ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu 

gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). 

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-12) 

 

21. Ponudnik zagotovi, da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali 

neposredno po nastanku v zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob 

gradbišču in prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z 

določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08), če hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču.  

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-12) 

 

22. Ponudnik zagotovi, da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna 

vrsta gradbenih odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov 

gradbišča, na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08). 

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-12) 
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23. Ponudnik zagotavlja organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in 

pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano tako, 

da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna olja delovnih 

strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v predelavo. 

Dokazilo: izjava o ravnanju z odpadki. (OBR-12) 

 

24. Ponudnik zagotavlja, da gradbena dela ne bo opravljal v nočnem času ter ob nedeljah in 

praznikih. 

Dokazilo: izjava o izvajanju del. (OBR-13) 

 

25. Ponudnik pooblašča naročnika, da ta na podlagi potrjenega računa oziroma situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem. 

Dokazilo: Pooblastilo. (OBR-14) 

 

26. Ponudnik predloži seznam podizvajalcev s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera dela 

bodo izvajali podizvajalci. Ponudnik bo lahko podizvajalce zamenjal le v soglasju z 

naročnikom. 

Dokazilo: seznam podizvajalcev. (OBR-15)  

 

27. Ponudnik mora predložiti izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu« za vse podizvajalce 

s katerimi nastopa v ponudbi. Obrazec ponudnik kopira in priloži v tolikih izvodih, s kolikor 

podizvajalci nastopa. 

Dokazilo: podatki o podizvajalcu. (OBR-16) 

 

Ponudnik mora za vse imenovane podizvajalce v ponudbi predložiti tudi: 

 Izjavo o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),  

 Potrdilo o izpolnjevanju davčnih obveznosti ali podpisana Vloga (OBR-4/1),  

 Izjavo o posredovanju podatkov (OBR-5),  

 Izjavo za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6). 

 

 

Naročnik lahko zahteva predložitev ustreznih dokazil za dokazovanje dejstev navedenih 

v predloženih izjavah v ponudbi (kot npr. OBR. M-1 / M-2, pogodbe in podobno). 

 

Naročnik bo pred sprejetjem odločitve o oddaji naročila oziroma najpozneje pred 

sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov iz 

najugodnejše ponudbe oziroma drugih navedb iz ponudbe. Pri preverjanju sposobnosti 

ponudnika bo naročnik upošteval podatke iz uradnih evidenc, ki jih je pridobil oziroma 

jih je predložil ponudnik v drugih postopkih oddaje javnega naročila, če izpis iz uradne 

evidence ni starejši od štirih mesecev. 

 

 

X. točka 

 

Ponudniki morajo izjave in ponudbo predložiti na predpisanih obrazcih naročnika brez 

dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji ponudnika se ne upoštevajo.  

Vsi dokumenti so lahko predloženi kot fotokopija originala. 

 

XI. točka 

 



Stran 12 od 63 

 

Ponudnik, ki v ponudbi nastopa samostojno, predloži obrazec Ponudba (OBR-3), v katerem 

vpiše ponudbeno ceno/EM v EUR brez DDV, in ceno skupaj za celotno kvadraturo brez 

DDV. Posebej poda DDV in ponudbeno ceno skupaj za celotno kvadraturo v EUR z DDV . 

Nadalje ponudnik ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu. Ne prilaga 

obrazca Ponudbe (OBR-3a). 

 

V primeru skupne ponudbe, vodilni partner v skupni ponudbi predloži obrazec Ponudba 

(OBR-3a), v katerem vpiše ponudbeno ceno/EM v EUR brez DDV, in ceno skupaj za celotno 

kvadraturo brez DDV. Posebej poda DDV in ponudbeno ceno skupaj za celotno kvadraturo v 

EUR z DDV . Nadalje ponudnik ustrezno izpolni polja s podatki o gospodarskem subjektu 

(vodilnem partnerju) in navede polni naziv, področje dela in % udeležbe ostalih partnerjev v 

skupni ponudbi. Ne prilaga obrazca Ponudbe (OBR-3). 

 

XII. točka 

 

Naročnik bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in 

predložili ustrezna dokazila, zahtevana v IV. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. 

 

Tabela za ugotavljanje popolnosti ponudbe je Priloga 4 k tem Navodilom. 
 

 

2.3. Merilo za izbor 

 

XIII. točka 

 

Za izbor najugodnejšega ponudnika bo uporabljeno merilo »najnižja cena ponudbenega 

predračuna«.  

 

Po oddaji ponudb in izvedenem postopku javnega odpiranja ponudb bo naročnik izvedel s 

ponudniki  še en krog pogajanj. Pogajanja bo potekala 14.02.2013 ob 11,30 uri. 

 

XIV. točka 

 

Ponudnik mora navesti končno ceno v evrih in mora zajemati:. 

 

 stroške pripravljalnih del, organizacijem, vodenja, ureditve in varovanja gradbišča; 

 stroške nabave in vgradnje celotnega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in 

montažo; 

 stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na 

gradbišču; 

 stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške 

vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; 

 stroške zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v 

času izvajanja del, od začetka del do predaje stanovanj. Zavarovanje mora biti izvršeno 

pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora kopijo police za vrednost pogodbenih 

del dostaviti naročniku; 

 stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter 

drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec 

ali njegov podizvajalec; 
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 stroške čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in 

primopredajo stanovanj; 

 stroške električne energije, vode, TK priključkov in morebitne ostale stroške v času 

gradnje; 

 stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora 

izvajalec obvezno upoštevati; 

 stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, 

dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca; 

 stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale, vgrajene v 

objekt, stroške nostrifikacije in meritev pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno 

primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in 

nostrificirani od pooblaščene institucije v RS; 

 stroške v zvezi z odvozom odvečnega materiala skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki 

(Ur. list RS, št. 34/2008 ); 

 stroške v zvezi s hrupom in motenjem stanovanjskega in  naselja skladno z Odlokom  o 

maksimalno dovoljenih ravneh hrupa za posamezna območja naravnega bivanja okolja 

ter za bivalne prostore (Ur. list SRS št. 29/80, RS št. 45/95 in 14/99) in Zakonom o 

varstvu okolja (Uradno prečiščeno besedilo Ur.l. RS št. 39/2006 s kasnejšimi 

spremembami); 

 stroške eventualno potrebnih cestnih zapor;   

 morebitni neopredeljeni ostali stroški. 

 

V ponudbeni ceni morajo biti zajeti vsi stroški, popusti in rabati. 

 

Ponudbena cena mora biti določena po klavzuli »ključ v roke«. 

 

Naročnik bo javno prebral in upošteval ponudbeno ceno, ki bo vpisana v naročnikov obrazec 

Ponudba (OBR-3) ali (OBR-3a). 

 

Naknadno naročnik ne bo priznaval nobenih stroškov, ki niso zajeti v ponudbeno ceno. 

 

2.4. Finančna zavarovanja 

 

XV. točka 

 

Ponudnik mora predložiti: 

1. Garancijo za resnost ponudbe brez zadržkov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje 

pri zavarovalnici) v višini 5.000 EUR. (OBR-17) 

 

Naročnik bo unovčil garancijo za resnost ponudbe v naslednjih primerih: 

 če ponudnik umakne 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. 

 

Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu ter veljati do vključno 120 dni od roka za 

oddajo ponudb, to je do 14.06.2013. Garancija mora biti vsebinsko in pomensko enaka 

priloženemu vzorcu garancije (OBR-17), ki je sestavni del te razpisne dokumentacije. 
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V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti garancije ne pride do podpisa 

pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti garancije, 

vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem garancij morajo biti 

v pisni obliki. 

 

Finančno zavarovanje mora veljati za čas veljavnosti ponudbe. 

 

2. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15 % pogodbene vrednosti z DDV in jo 

predložil, če bo izbran kot izvajalec. (OBR-17a) 

 

Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti vsebinsko in 

pomensko enaka priloženemu vzorcu (OBR-17a) iz razpisne dokumentacije. 

 

3. Originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo ponudnik dobil garancijo brez zadržkov za 

odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi v višini 15 % pogodbene vrednosti z 

DDV in jo predložil, če bo izbran kot izvajalec. (OBR-17b) 

 

Izjava o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi mora biti 

vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu (OBR-17b) iz razpisne dokumentacije. 

 

 

2.5. Splošni in posebni pogoji 

 

XVI. točka 

 

Variantne ponudbe ne bodo upoštevane. 

 

 

XVII. točka 

 

Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni akt 

(sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi javnega naročila v primeru, da bodo izbrani na 

javnem razpisu. 

 

Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti 

posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni akt o skupni izvedbi 

javnega naročila mora tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v 

primeru, da je tej javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika in bo 

podpisnik pogodbe. Akt mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za 

vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti. 

 

Zgoraj navedeni pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo skupina gospodarskih subjektov 

izbrana kot najugodnejši ponudnik. 

 

V primeru, da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik 

izpolnjevanje pogojev iz IX. točke teh navodil za osnovno, poklicno in ekonomsko finančno 

sposobnost, ugotavljal za vsakega ponudnika posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse 

gospodarske subjekte skupaj. 
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XVIII. točka 

 

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. 

 

Če ponudnik oddaja vezano ponudbo, mora biti Izjava za pridobitev osebnih podatkov 

(OBR-6) v ponudbo vložena ločeno (torej nevezano), da lahko naročnik pred izbiro 

najugodnejšega ponudnika pri pristojnih organih preveri resničnost navedb iz ponudbe. 

 

Ponudniki mora izpolniti vse priložene obrazce navedene v IV. točki Navodil ponudnikom za 

izdelavo ponudbe. 

 

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb in dodatkov, ki niso v skladu z razpisno 

dokumentacijo ali potrebni zaradi odprave napak ponudnika. Popravljene napake morajo biti 

označene z inicialkami osebe, ki podpiše ponudbo. 

 

XIX. točka 

 

Naročnik bo izločil iz postopka izbire ponudnika v primeru, da obstaja utemeljen sum, da je 

ponudnik ali kdo drug v njegovem imenu, delavcu naročnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva 

na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal 

kakršnokoli korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev naročnika 

glede ponudbe pred, med ali po izbiri ponudnika. 

 

 

XX. točka 

 

Ponudba mora veljati minimalno do dne 14.06.2013, to je 120 dni od roka določenega za 

oddajo ponudb. 

 

Izbran ponudnik bo moral po pozivu naročnika pogodbo podpisati v 8-ih dneh. 

 

V kolikor zaradi objektivnih okoliščin v roku veljavnosti ponudbe ne pride do podpisa 

pogodbe, lahko naročnik zahteva od ponudnikov podaljšanje roka veljavnosti ponudbe, 

vendar ne več kot za 60 dni. Zahteve in odgovori v zvezi s podaljšanjem ponudb morajo biti v 

pisni obliki. 

XXI. točka 

 

Ponudnik mora priložen vzorec pogodbe na zadnji strani žigosati in parafirati. S tem potrjuje, 

da se strinja z vsebino osnutka pogodbe. 

 

Obvezna sestavina pogodbe so: 

- vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec,  

- podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in 

transakcijski račun), 

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe teh del. 

 

Neposredna plačila podizvajalcem so v skladu z predmetno zakonodajo obvezna. 
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Če pride do statusne spremembe stranke predmetne pogodbe, pridobi status stranke novi 

subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne 

poravnave.  

 

2.6.Sprememba in umiki ponudb 

 

XXII. točka 

 

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. 

 

XXIII. točka 

 

Vsako spremembo ali umik je potrebno napisati, zapečatiti in dostaviti v skladu z določili VII. 

točke Navodil. V primeru, da ponudnik umakne ponudbo po preteku roka za oddajo ponudb 

in veljavnosti ponudbe, bo naročnik unovčil bančno garancijo za resnost ponudbe. 

 

XXIV. točka 

 

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. 

 

 

 

 

Odgovorna oseba naročnika 

Direktorica 

 

Danica Doberšek, univ. dipl. ekon. 
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.  

 Miklošičeva 1 

 3000 Celje 

 

Št.: JN 1/2011-RD 

 

Datum: 16.08.2011 

 

 

 

2.7. Priloge k Navodilom ponudnikom za izdelavo ponudbe 

 

 

PRILOGA 1 

 

OKVIRNI TERMINSKI PLAN IZVEDBE 

 

 

 

 

 Leto 

 2013 2013 

AKTIVNOSTI J F M A M J J A S O N D 

Objava razpisa na Portalu  X           

Predložitev ponudb  X           

Pregled ponudb in izbira izvajalca/-ev  X           

Obvestilo o izbiri najugodnejšega ponudnika  X           

Podpis pogodbe (po 10 dneh)  X           

Prenova   X X X X X X     

Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti   X X X X X X X X   
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PRILOGA 2    

 

OKVIRNI FINANČNI PLAN IZVEDBE  

 

2
0
1
3
 

MAREC  

APRIL 45.000 

MAJ 45.000 

JUNIJ 45.000 

JULIJ 45.000 

AVGUST 45.000 

SEPTEMBER  45.400  

OKTOBER  

NOVEMBER  

Skupaj leto 2013 270.400 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Mesečni zneski so ne zavezujoči in okvirni. 

 

 

 



 

Stran 19 od 63 
 

PRILOGA 3 

 

 

POŠILJATELJ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nepremičnine Celje d.o.o. 

Miklošičeva 1 

 

3000               Celje 
 

Označi: 

Ponudba 

Sprememba 

Umik 

Oznaka javnega razpisa: 

»NE ODPIRAJ – PONUDBA« 

Za javni razpis za:  

»Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, 

Celje« 

(izpolni naročnik) 

 

Datum in ura prispetja: 

 

Način prispetja: 

 

Podpis prevzemnika: 
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PRILOGA 4 

 

 

TABELA ZA UGOTAVLJANJE POPOLNOSTI PONUDBE  

 

Osnovna, poklicna, ekonomska in finančna sposobnost ponudnika in / ali partner(-jev) v skupni ponudbi 

 

  Ustreza / ne ustreza 

Zap. 

št. 
Obrazec 

Samostojni ponudnik / Vodilni 

partner v skupni ponudbi 
Partner(-ji) v skupni ponudbi 

DA NE DA NE 

1 
Obrazec Ponudba (OBR-3) / Obrazec Skupna ponudba 

(OBR-3a) /  

    

2 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4) 
    

3 
Potrdilo o izpolnjevanju davčnih obveznosti ali 

podpisana Vloga 

    

4 Izjava o posredovanju podatkov (OBR-5) 
    

5 Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-6) 
    

6 
Predložen obrazec S.BON-1P, izdan s strani AJPES-a / 

Potrdilo za ponudnike, ki nimajo sedeža v RS 

    

7 Izjava o plačilnih pogojih (OBR-7) 
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Tehnične in kadrovske sposobnosti 

 

Zap. 

št. 
Obrazec 

Ustreza / ne ustreza 

DA NE 

8 
Izjava o povprečnem letnem obsegu razpoložljive delovne sile in številu oseb, 

odgovornih za vodenje projektov (OBR-8)  

  

9 
Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali pri 

izvedbi naročila 

  

10 Izjava o referencah (OBR-9)    

11 Potrdilo (OBR-9a)   

12 Izjava o referencah odgovornega vodje del (OBR-10)   

13 Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje    

14 
V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik predloži fotokopijo 

dokazila o pogodbenem razmerju  

  

15 Potrdilo (OBR-10a)   

16 Izjava o strokovnosti, prostih kapacitetah in upoštevanju predpisov (OBR-11)    

17 Izjava o ravnanju z odpadki (OBR-12)   

18 Izjava o izvajanju del (OBR-13)   

19 Pooblastilo (OBR-14)   

20 Seznam podizvajalcev (OBR-15)   

21 Garancija za resnost ponudbe (OBR-17)   

22 Izjava o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (OBR-17a)   

23 
Izjavo o izdaji garancije za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi 

(OBR-17b) 

  

24 Parafiran vzorec pogodbe (OBR-18)   
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Izjave, obrazci in dokazila, ki jih mora ponudnik predložiti za vse imenovane podizvajalce v ponudbi 

 

Zap. 

št. 
Obrazec 

Ustreza / ne ustreza 

DA NE 

25 Podatki o podizvajalcu (OBR-16)   

26 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4)   

27 Potrdilo o izpolnjevanju davčnih obveznosti ali podpisana Vloga (OBR-4/1)   

28 Izjava o posredovanju podatkov (OBR-5)   

29 Izjava za pridobitev osebnih podatkov (OBR-6)   
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PRILOGA 5 

 
 

Ponudnik:  

____________________________          OBR-3/1   

 

 ____________________________   

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 
 

IZJAVA O DODATNEM POPUSTU  

 

IN  

 

KONČNA PONUDBA 
 

 

Izjavljamo, 

 

 

da na ponujeno ceno iz ponudbe, št. ___________________, z dne _____________________,  

 

dajemo še dodatni popust v višini _________________ %, tako, da nova vrednost ponudbe v  

 

nominalnem znesku znaša _____________________________ EUR. 

 

 

KONČNA PONUDBA V EUR Z DDV: 

 

 

 

______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:        Žig in podpis ponudnika 
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Miklošičeva 1 

Celje 

 
 

 

 

 

 

3. OBRAZCI ZA PRIPRAVO PONUDBE 

 

 

 

 

 

za javni razpis 
 

 

»Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje« 

OBR-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponudnik:                      OBR-3 

 



 

Stran 25 od 63 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

P O N U D B A, št. ______________ 

 

 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 01.02.2013, pod 

številko objave JN_1165_/2013, predmet »Rekonstrukcija stanovanj v objektu  

Cankarjeva 13, Celje« , se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno 

dokumentacijo v skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

 

 

 EM Količina 
Cene/EM v EUR 

brez DDV 

Cena skupaj v EUR brez 

DDV 

Rekonstrukcija stanovanj 

v objektu Cankarjeva 13  

Celje 

m
2
 772,65 

 

 

_______________ 

 

 

_____________________ 

DDV 

 

 

_____________________ 

Ponudbena cena skupaj  

v EUR z DDV 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

Skupna ponudbena cena je določena po načelu »ključ v roke«, cene so fiksne do predaje 

stanovanj naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podatki o gospodarskem subjektu 
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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 

 

 

 

 

Ponudba velja do ____________________________. 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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Vodilni partner v skupni ponudbi:                OBR-3a 

 

___________________________ 

 

___________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

P O N U D B A, št. ______________ 

 

 

Na podlagi javnega razpisa, objavljenega na Portalu javnih naročil, dne 01.02.2013, pod 

številko objave JN1165/2013, predmet »Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 

13, Celje«, se prijavljamo na vaš javni razpis in prilagamo našo ponudbeno dokumentacijo v 

skladu z navodili za izdelavo ponudbe. 

 

 

 EM Količina 
Cene/EM v EUR 

brez DDV 

Cena skupaj v EUR brez 

DDV 

Rekonstrukcija stanovanj 

v objektu Cankarjeva 13, 

Celje 

m
2
 772,65 

 

 

_______________ 

 

 

_____________________ 

DDV 

 

 

_____________________ 

Ponudbena cena skupaj  

v EUR z DDV 

 

 

_____________________ 

 

 

 

 

Skupna ponudbena cena je določena po načelu »ključ v roke«, cene so fiksne do predaje 

stanovanj naročniku, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.  

 
 

 

 

 

 

 

Podatki o vodilnem partnerju v skupni ponudbi 
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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 
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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 

   

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-4 

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

IZJAVA 

 
ponudnika o izpolnjevanju pogojev iz IX. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe in 

sprejemu pogojev iz razpisne dokumentacije. 

 

 

Izjavljamo, da izpolnjujemo naslednje pogoje: 

 

1. Da nismo bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v 

Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 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: 

- nismo v stečajnem postopku;  
- naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki ureja 

finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni bil 

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; 
- 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. 
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3. Da proti nam ni bil podan predlog za začetek likvidacije ali stečajnega postopka 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. 

 

4. 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. 

 

5. Da izpolnjujemo obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s  

    tem plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, kjer imamo sedež. 

 

6. Da imamo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih  

    javnega naročanja. 

 

Ustrezno izpolnite in obkrožite: 

 

A. Dejavnost lahko opravljamo na podlagi vpisa v Sodni register, pod vložno 

številko_______________, oz. na osnovi vpisa pri Davčnem uradu RS Enota 

v______________štev. __________________. 

 

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 pri Davčnem 

uradu. 

 

če ste izpolnili točko B., v tem primeru točke C. ne izpolnjujete; če niste izpolnili točke B, 

obkrožite točko C.) 

 

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki točni 

in resnični. 

 

 

Priloga za ponudnike, ki potrebujejo posebno dovoljenje oziroma morajo biti član posebne 

organizacije: 

 

 potrdilo o tem dovoljenju ali članstvu 

ali  
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 lastno izjavo, da posebnega dovoljenja za opravljanje storitve, ki je predmet 

javnega naročila, ne potrebujejo.  

 

Naročnik bo za ponudnike, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, za preverjanje 

izpolnjevanja pogojev iz 1. točke te izjave za sodelovanje zaprosil pristojne organe v državi, v 

kateri ima ponudnik svoj sedež. Informacije, ki jih morajo pridobiti naročniki, se morajo 

nanašati na pravne oziroma fizične osebe in vse druge osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, 

odločanje ali nadzor nad kandidatom ali ponudnikom. 

 

S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 

 

 da se v celoti strinjamo in sprejemamo razpisne pogoje naročnika za izvedbo javnega 

naročila vključno s predlaganim terminskim in finančnim plano naročnika. 

 da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v 

zadnjih treh letih; 

 da imamo plačane vse nesporne zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih 

postopkih javnega naročanja. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

* Priloga: 

- Vloga za izdajo potrdila o izpolnjevanju davčnih obveznosti pri DURS-u (OBR-

4/1) na naslednji strani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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REPUBLIKA SLOVENIJA 

Prejeto dne: _____._____.20_____ 

MINISTRSTVO ZA FINANCE 

Številka: _____________________ 

Izpolni uradna oseba 

DAVČNI URAD___________________                                                                                                 
(navedite davčni urad) 

 

VLOGA ZA PRIDOBITEV PODATKOV 

O IZPOLNJEVANJU DAVČNIH OBVEZNOSTI 

KANDIDATA ALI PONUDNIKA V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA 

 

PODATKI O VLOŽNIKU 

□ Naročnik 

□ Kandidat oziroma ponudnik 

(ustrezno označite) 

 

naziv sedež davčna številka 

   

 

PODATKI O KANDIDATU OZIROMA PONUDNIKU 

 

zap. 

št. 

naziv sedež davčna številka 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Za namene izvedbe postopka javnega naročanja, prosimo davčni organ, da nam na podlagi 

tretjega odstavka 19. člena Zakona o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 

117/06 s sprem.), posreduje podatke o izpolnjevanju davčnih obveznosti kandidata ali 

ponudnika, in sicer o višini: 

- zapadlih neplačanih davčnih obveznosti; 

- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je odložen začetek davčne izvršbe oziroma je začeta 

davčna izvršba zadržana; 

- davčnih obveznosti, v zvezi s katerimi je dovoljen odlog oziroma obročno plačilo davka 

oziroma še ni potekel rok za prostovoljno izpolnitev obveznosti. 

 

V/Na: ____________________, dne ____.____.20____ 

 

   __________________________ 

Podpis zakonitega zastopnika/pooblaščenca vložnika 
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OBR-5 

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

IZJAVA O POSREDOVANJU PODATKOV 
 

 

Izjavljamo, da  

 

 naš član poslovodstva ali nadzornega organa ali zastopnik, kot ga določa zakon, ki 

ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju, ni 

bil 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. 

 

 

S podpisom te izjave se zavezujemo, da bomo v primeru, če bomo izbrani kot najugodnejši 

ponudnik ali v času izvajanja javnega naročila, v osmih (8) dneh od prejema poziva 

naročnika, le temu posredovali podatke o:  

 

- naših 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 nami povezane družbe. 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-6 

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

Polni naziv podjetja: ______________________________________________ 

 

Sedež in njegova občina: ________________________ 

 

Št. vpisa v sodni register: ________________________ 

 

Št. vložka: __________________ 

 

Matična številka podjetja: _________________ 

 

 
 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

IZJAVA ZA PRIDOBITEV OSEBNIH PODATKOV 
 

 

Izjavljamo, da soglašamo, da lahko naročnik Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, 

za namene javnega razpisa Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«,   

objavljenega na Portalu javnih naročil, 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 _____________________________________________________________. 
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c) Ime in priimek: ________________________________ podpis _____________________ 

 

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče _____________________________________________________________. 

 

 

 

d) Ime in priimek: ________________________________ podpis _____________________ 

 

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče _____________________________________________________________. 

 

 

 

e) Ime in priimek: ________________________________ podpis _____________________ 

 

EMŠO ______________________, datum in kraj rojstva ____________________________,  

 

stalno bivališče _____________________________________________________________. 

 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-7 

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

 

IZJAVO O PLAČILNIH POGOJIH 
 

 

Izjavljamo,  

 

 da nudimo 30 dnevni plačilni rok po predložitvi in potrditvi mesečne situacije s strani 

pooblaščenih predstavnikov naročnika.  

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«,  objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-8 

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

 

IZJAVO O  

POVPREČNEM LETNEM OBSEGU RAZPOLOŽLJIVE DELOVNE 

SILE IN ŠTEVILU OSEB, ODGOVORNIH ZA VODENJE PROJEKTOV 

 
 

 

Izjavljamo,  

 

 da imamo na razpolago naslednje število oseb, odgovornih za vodenje projektov  

 

______________. 

 

 

V delovnem razmerju smo imeli na dan 31.12.2012 naslednje število delavcev __________. 

 

 

*Priloga:  Lastni seznam tehničnega osebja ali strokovnih organov, ki bodo sodelovali 

pri izvedbi naročila. 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-9 

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO O REFERENCAH 
 

 

Izjavljamo, da smo v zadnjih petih letih sami ali s partnerji že izvajali primerljiva dela 

(prenove, rekonstrukcije), vrednosti najmanj 350.000 EUR brez DDV, na najmanj dveh 

objektih: 

 

SEZNAM NAJVAŽNEJŠIH DEL V LETIH: ___________________________________ 

 

Zap. 

št. 
Pogodbeni partner Predmet pogodbe 

Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe v EUR 

brez DDV 

1.  

 

 

   

2.  

 

 

   

3.  

 

 

   

 

 

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo. (OBR-9a) 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-9a 

 

 

 

POTRDILO 
 

Podpisani izdajatelj potrdila  

 

(naziv)     ______________________________________________ 

 

 

(naslov)    ______________________________________________ 

 

 

kot naročnik, potrjujemo, da je izvajalec 

 

 

(naziv)      ______________________________________________ 

 

 

(naslov)    ______________________________________________ 

 

 

za nas izvajal naslednje gradnje ____________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

kraj opravljanja gradenj ___________________________________________________ 

 

v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV 

 

v obdobju od _______________ do _________________ .  

  (dan.mesec.leto)   (dan.mesec.leto) 

 

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 

korektnega izvajalca. Izvajalec je vse prenove oz. rekonstrukcije izvedel v skladu s 

pogodbenimi določili. 

 

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu 

z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. 

 

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 

 

 

 

 

 

Datum:__________________     Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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OBR-10  

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

 

IZJAVO O REFERENCAH ODGOVORNEGA VODJE DEL 
 

 

Odgovorni vodja del bo _______________________________________________________,  

      (ime in priimek) 

 

ki ima naslednjo izobrazbo _____________________________________________________ 

ter izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del po ZGO-1. 

 

Odgovorni vodja del je v zadnjih treh letih vodil izgradnjo naslednjih objektov:  

 

Zap. 

št. 
Pogodbeni partner 

Predmet pogodbe in 

vrsta objekta 

Leto 

realizacije 

Vrednost 

pogodbe EUR 

brez DDV 

1.  

 

 

 

 

  

2.   

 

 

  

3.   

 

 

  

 

* Ponudnik priloži za izpolnitev pogoja najmanj eno potrdilo. (OBR-10a) 

 

** Priloga: Fotokopija ustreznega potrdila o izobrazbi odgovornega vodje. 

V primeru, da oseba ni zaposlena pri ponudniku, ponudnik predloži fotokopijo 

dokazila o pogodbenem razmerju. 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«,  objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-10a 

 

 

 

POTRDILO 
 

Podpisani izdajatelj potrdila  

 

(naziv)     ______________________________________________ 

 

 

(naslov)    ______________________________________________ 

 

 

kot naročnik, potrjujemo, da je odgovorni vodja del 

 

 

(ime in priimek)    ______________________________________________ 

 

 

(naziv)    ______________________________________________ 

 

 

za nas izvajal naslednja dela _______________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

kraj opravljanja del ______________________________________________________ 

 

v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV 

 

v obdobju od _______________ do _________________ .  

  (dan.mesec.leto)   (dan.mesec.leto) 

 

V obdobju našega sodelovanja se je izvajalec izkazal za kvalitetnega, strokovnega in 

korektnega sodelavca. Vse dela je izvedel v skladu s pogodbenimi določili. 

 

Dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini in kvaliteti ter v skladu 

z dogovorjenimi postopki in standardi po predpisih stroke. 

 

Priporočilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 

 

 

 

 

 

 

Datum:__________________     Žig in podpis izdajatelja potrdila 
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OBR-11  

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO O STROKOVNOSTI, PROSTIH KAPACITETAH IN 

UPOŠTEVANJU PREDPISOV 
 

Izjavljamo,  

 

 da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s 

strani naročnika; 

 da imamo na razpolago zadostne proste kapacitete za izvedbo del; 

 da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa 

strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11); 

 da upoštevamo 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,  ZVZD-1 št. 43/11, 64/11) in Uredbo o zagotavljanju 

varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 

3/02, 57/03, 83/05); 

 da bomo, če bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, pred podpisom gradbene 

pogodbe sklenili pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO-1B; 

 da bomo gradbišče pred začetkom del označili z gradbiščno tablo v skladu s 

Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. RS št. 55/2008). 

 da gradbena dela ne bomo opravljali v nočnem času ter ob nedeljah in praznikih; 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-12  

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

Kot ponudnik, dajemo naslednjo 

 

IZJAVO O RAVNANJU Z ODPADKI 
 

Izjavljamo,  

 

 da bomo gradbene odpadke hranili ali začasno skladiščili na gradbišču tako, da ne 

onesnažujejo okolja in je zbiralcu gradbenih odpadkov omogočen dostop za njihov 

prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov za njihovo odpremo predelovalcu ali 

odstranjevalcu gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki 

nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08); 

 da bodo izvajalci gradbenih del gradbene odpadke odlagali neposredno po nastanku v 

zabojnike. Zabojniki morajo biti nameščeni na gradbišču ali ob gradbišču in prirejeni 

za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja skladno z določili Uredbe o 

ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008), če 

hramba ali začasno/skladiščenje gradbenih odpadkov ni možna na gradbišču; 

 da bo iz dokazil o naročilu prevzema gradbenih odpadkov razvidna vrsta gradbenih 

odpadkov, predvidena količina nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z 

navedbo pripadajočega gradbenega dovoljenja, na katerega se nanaša prevzem 

gradbenih odpadkov skladno z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/2008); 

 da zagotavljamo organizacijo skladiščenja naftnih derivatov v skladu s predpisi in 

pogoji, ki jih določijo ustrezni inšpekcijski organi. Skladiščenje mora biti organizirano 

tako, da se preprečijo morebitna razlitja in s tem onesnaževanje podtalnice. Odpadna 

olja delovnih strojev, ki so angažirani na gradnji, je treba zbirati in odvažati v 

predelavo. 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«,  objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-14  

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

 

P O O B L A S T I L O 
 

 

 

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno 

plačuje podizvajalcem, ki smo jih kot ponudnik navedli v obrazcu (OBR-15) »Seznam 

podizvajalcev« in zanje priložili podatke (OBR-16). 

 

 

To pooblastilo je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis 

»Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih 

naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________ 
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OBR-15  

Ponudnik: ______________________________ 

 

 ______________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

SEZNAM PODIZVAJALCEV 
 

 

V zvezi z javnim naročilom za »Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«,  

izjavljamo, da nastopamo s podizvajalcem, in sicer v nadaljevanju navajamo vrednostno 

udeležbo le-tega: 

 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša 

________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 

 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša 

________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša 

________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 
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V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša 

________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 

 

 

V ponudbi je podizvajalec ______________________________________________________  

(naziv)  

v skupni vrednosti ponudbe udeležen v vrednosti _______________ EUR, kar znaša 

________ % ponudbene vrednosti, in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal 

__________________________________________________________________________ .  

(navesti del izvedbe) 

 

 

Izjavljamo, da bomo z vsemi podizvajalci, s katerimi bomo izvajali predmetno naročilo, 

sklenili pogodbe, in sicer do sklenitve pogodbe z naročnikom ali v času izvajanja pogodbe za 

predmetno naročilo. 

 

Obvezujemo se, da bomo v primeru morebitne spremembe oddaje izvedbe naročila 

podizvajalcem, pred spremembo o tem pridobili pisno soglasje naročnika. 

 

Opombi:  

- Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem. 

- V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 

 

 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis ponudnika: ______________
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OBR-16  

Podizvajalec: ______________________________ 

 

  ______________________________ 
 

 

Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o. 

  Miklošičeva 1 

  3000 Celje 

 

 

PODATKI O PODIZVAJALCU 
 

 

Naziv podizvajalca 

 

 

Sedež 

 

 

Matična številka 

 

 

Zakoniti zastopnik 

 

 

ID za DDV 

 

 

Številka TRR 

 

 

Telefonska številka in številka faksa 

 

 

Kontaktna oseba podizvajalca in št. mobilnega telefona kontaktne osebe podizvajalca 

 

 

Elektronski naslov kontaktne osebe podizvajalca 

 

 

Dela, ki jih prevzema podizvajalec 
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Vrednost del, ki jih prevzema podizvajalec 

________________________ EUR brez DDV 

________________________ EUR DDV-ja 

________________________ EUR z DDV 

 

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

 

 

Kot podizvajalec v ponudbi ponudnika  

 

___________________________________________________________________________ 

 

izjavljamo, da so vse obveznosti ponudnika do nas poravnane. 

 

 

 

SOGLASJE PODIZVAJALCA: 

 

 

Podizvajalec ________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________, 

(naziv in naslov podizvajalca) 

 

soglašam, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot 

podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi naročila, plačuje neposredno 

na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih situacij, ki jih bo predhodno potrdil 

izvajalec in bodo priloga situacijam, ki jo bo naročniku izstavil izvajalec. 

 

 

Priloge: 

 Izjava o izpolnjevanju pogojev (OBR-4),  

 Potrdilo o izpolnjevanju davčnih obveznosti ali podpisana Vloga (OBR-4/1),  

 Izjava o posredovanju podatkov (OBR-5),  

 Izjava za pridobitev osebnih podatkov iz uradnih evidenc (OBR-6). 

 

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe, s katero se prijavljamo na razpis »Rekonstrukcija 

stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil. 

 

 

 

 

Datum: ________________  Žig   Podpis podizvajalca: ______________ 
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OBR-17 

 
VZOREC 

 
GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE 

 

Naziv banke: _________________________ 

Kraj in datum: ________________________ 

Upravičenec: _________________________ 

Garancija št.: _________________________ 

 

V skladu z javnim razpisom, predmet »Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, 

Celje«, objavljenim na Portalu javnih naročil, za potrebe naročnika Nepremičnine Celje d.o.o., je 

ponudnik dolžan za resnost svoje  ponudbe na javnem razpisu, priskrbeti upravičencu bančno 

garancijo v višini 5.000  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 Republiki Sloveniji. 

 

         Banka 

              (žig in podpis) 
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OBR-17a 

 

 

PONUDNIK 

 
_________________ 

 

_________________ 

 

 

 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA DOBRO IN PRAVOČASNO 

IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI 
 

 

 

 

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 

se namerava prijaviti na javni razpis »Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, 

Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil, 

 

IZJAVLJAMO 
 

 

da bo naročnik garancije v naši __________________________________________________ 

dobil garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti brez zadržkov, 

plačljivo na prvi poziv, v višini 15 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil, če bo 

izbran kot izvajalec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:_______________       Žig in podpis banke 
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OBR-17b 

 

 

PONUDNIK 

 

_________________ 

 

_________________ 

 

 

 

IZJAVA O IZDAJI GARANCIJE ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI 

IN NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 

 
 

 

 

Na podlagi vloge ponudnika (v nadaljevanju: naročnik garancije), s katero nas je seznanil, da 

se namerava prijaviti na javni razpis »Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, 

Celje«, objavljen na Portalu javnih naročil, 

 

 

IZJAVLJAMO 
 

 

 

da bo naročnik garancije v naši __________________________________________________ 

dobil garancijo za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijski dobi brez zadržkov, 

plačljivo na prvi poziv, v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in jo bo predložil, če bo 

izbran kot izvajalec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum:_______________       Žig in podpis banke 
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NEPREMIČNINE CELJE d.o.o. 

Miklošičeva 1                   OBR-18 

3000 Celje 

Vzorec 

ki ga zastopa direktorica Danica Doberšek, univ. dipl. ekon. 

(v nadaljevanju: naročnik)                  

matična številka: 1468952 

identifikacijska številka za DDV: SI36092215       

          

 

in 

 

[POLNI NAZIV IZVAJALCA, polni naslov] 

 

ki jo/ga zastopa [ime in priimek zakonitega zastopnika] 

(v nadaljevanju: izvajalec) 

matična številka: [številka] 

identifikacijska številka za DDV: SI[številka] 

bančni račun številka: [številka], odprt pri [naziv banke]  

 

 

sta dogovorila in sklenila naslednjo 

 

 

GRADBENO POGODBO št. [številka] 
 

 

1. PREDMET POGODBE IN OBSEG POGODBENIH DEL 

  

 Predmet pogodbe je »Rekonstrukcija stanovanj v objektu Cankarjeva 13, Celje«,  

objavljeno na Portalu javnih naročil dne 1. 2. .2013, pod številko objave JN1165/2013. 

  

 Pogodbeno dogovorjena dela obsegajo vsa dela po ponudbi, številka [številka].  

 

Ta pogodba velja do zaključka del. 

  

1.1. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, 

predvidenih s predano dokumentacijo, pa tudi dela, ki s predano dokumentacijo niso 

predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so 

potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti stanovanj in objekta. 

Izvajalec se izrecno odpoveduje pravici do povečanja cen po 659. členu OZ (Uradni 

list Republike Slovenije, št. 978/2008 UPB-1). Predmetna pogodbena cena določena  

» na ključ « vsebuje vse potrebne elemente za izvedbo vseh potrebnih del na 

predmetnih stanovanjih v objektu do funkcionalne dovršitve vseh del. 

  

1.2. V pogodbeni ceni so prav tako zajeti stroški za izdelavo kompletne tehnične 

dokumentacije (v 3 izvodih), (PZI, PID za gradbena, elektro in strojno instalacijska 

dela ) in izdelava načrta evakuacije s požarnim redom ter dokazila o zanesljivosti 

stanovanj oz. objekta. 
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1.3. Izvajalec izrecno potrjuje, da  mu je znano obstoječe stanje stanovanj v objektu, kot 

tudi dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu 

zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne 

dokumentacije ter se zavezuje, do bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na 

lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi 

tega trpel rok gradnje, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost 

posameznih delov ali objekta kot celote. 

  

1.4. Določilo » na ključ « razumeta pogodbeni stranki tako, da se pogodbena vrednost v 

nobenem primeru ne bo spremenila. 

  

1.5. Pogodbeno dogovorjena cena vsebuje tudi vrednost vseh nepredvidenih in presežnih 

del, izključuje pa vpliv manjkajočih del nanjo.  

  

2. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 

  

2.1. Izvajalec se zavezuje za naročnika opraviti dela iz I. točke te pogodbe in ob tem vsa 

dela izvršiti s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka po pravilih gradbene 

stroke. 

  

2.2. Naročnik se zavezuje izvajalcu pred pričetkom del predložiti in predati: 

 - projektno nalogo, 

- opis predvidenih posegov v stanovanjih s tlorisi obstoječega stanja in predlog 

idejne zasnove prenovljenih stanovanj. 

  

 Izvajalec je dolžan pred pričetkom del prejeto IDP dokumentacijo podrobno proučiti in 

naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega 

zahtevati pisna navodila ter izdelati projekte za izvedbo PZI. 

 

 Izvajalec bo pogodbena dela izvajal s strokovno usposobljenimi delavci in 

podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Seznam podizvajalcev je sestavni del 

pogodbe. V primeru morebitne zamenjave podizvajalcev mora izvajalec predložiti 

naročniku v potrditev nov seznam, vključno z vso z javnim naročilom zahtevano 

dokumentacijo, ki potrjuje usposobljenost novega podizvajalca. Če naročnik ugotovi, 

da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi, ima pravico 

odpovedati to pogodbo. Naročnik si pridržuje pravico, da na objektu, kjer se dela 

izvajajo, kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci 

so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. 

  

2.3. Izvajalec je dolžan odpadni gradbeni material deponirati na ustrezni deponiji.  

Po kočanih delih bo moral izvajalec naročniku predložiti dokazilo o deponiranju 

odpadnega gradbenega materiala. 

  

2.4. Izvajalec je dolžan pravočasno predložiti nadzorniku vsa dokazila, ateste, izjave o 

skladnosti in certifikate o kvaliteti materialov za vgradnjo, ter ostale podatke v skladu 

s postopkom za zagotovitev kontrole kvalitete materialov in izvedbe gradbenih in 

obrtniških ter instalacijskih del in jih arhivirati pri vodji gradbišča. 

  

 Pri izvedbi projekta je izvajalec dolžan naročniku zagotoviti možnost sprotnega 

nadzora nad izvajanjem projekta, vključno s periodičnim poročanjem in možnostjo 
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pridobitve poročil na zahtevo, možnost sprotnega vpogleda v vso dokumentacijo ter v 

samo izvajanje projekta, ter v dokumentacijo o zagotavljanju kakovosti in izvajanju 

sistema zagotavljanja kakovosti, pregled nad financiranjem s strani drugih financerjev, 

vračilo sredstev, odpravo nepravilnosti in revizijsko sled. 

  

2.5. Izvajalec je dolžan v najkrajšem možnem času popraviti poškodbe, ki jih je povzročil 

objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih 

vodih in priključkih ter ostalih napravah in oškodovanemu plačati v roku 60 dni 

morebitno odškodnino.  

  

2.6. Zagotoviti si mora priključke in pogoje za uporabo elektrike, vode, telekomunikacij in 

kanalizacije ter morebitno potrebnih drugih energentov. 

  

2.7. Po končani gradnji kanalizacije se izvede preizkus vodotesnosti revizijskih 

kanalizacijskih jaškov in tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi 

po veljavnem standardu EN1610. 

  

2.8. Izvajalec projekta se zaveže, da bo pri izvedbi projekta upošteval pravila o javnem 

naročanju, poročanju ter izvedbi v skladu s predpisi, ki urejajo javno financiranje. 

  

2.9. Sestavni del te pogodbe so tudi razpisna dokumentacija in ponudbena dokumentacija 

ponudnika. 

  

 Terminski in finančni plan ter plan organizacije gradbišča mora izvajalec predložiti v 

roku 8 dni po podpisu pogodbe ter voditi gradbeni dnevnik z dnem začetka prvih 

aktivnosti na objektu. 

  

3. ROKI IZVEDBE DEL 

  

3.1. Izvajalec bo pogodbeno dogovorjena dela izvedel v naslednjih rokih: 

Predvideni rok pričetka del je [datum pričetka del]. 

Predvideni rok končanja je [datum končanja del]. 

  

3.2. Za začetek del po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v posel. To 

mora naročnik storiti najkasneje v roku [15] dni od dneva podpisa pogodbe. Izvajalec 

je uveden v posel z dnem, ko mu je predložena in predana vsa dokumentacija in 

izpolnjene zahteve iz točke 2.2. te pogodbe. 

  

3.3. Pogodbeno dogovorjeni roki se lahko podaljšajo:  

- zaradi spremembe investicije – tehnične dokumentacije, 

- zaradi dodatnih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika ali nadzornega 

organa, 

- zaradi ravnanja tretjih oseb, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica 

krivdnega ravnanja pogodbenih strank. 

- zaradi izrednih okoliščin, ki onemogočajo izvajanje del 
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4. MATERIAL IN DELOVNA SILA 

  

 Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije 

neposredno plačuje podizvajalcem. Vsak posamezni podizvajalec mora naročniku 

predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik del namesto glavnemu izvajalcu 

poravnal podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.  

 

Za izvajalca bodo pogodbena dela po tej pogodbi izvajali naslednji podizvajalci  

 

1. [naziv in polni naslov], 

Matična številka: [številka], 

Davčna številka: [številka], 

TRR: [številka], 

Predmet del: [opis], 

Kraj in rok izvedbe: [kraj in datum], 

Količina del: v vrednosti [znesek] EUR (z DDV), kar znaša [vrednost] % od 

celotne ponudbe. 

 

2. [naziv in polni naslov] 

Itd. 

 

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi 

pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. 

Podizvajalec bo naročniku posredoval kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim 

naročnikom (izvajalcem), v petih dneh od sklenitve te pogodbe. Naročnik bo po 

prejemu kopije pogodbe preveril, ali ima izvajalčevo pooblastilo in podizvajalčevo 

soglasje. Če pooblastila ali soglasja nima, bo izvajalca ali podizvajalca nemudoma 

pozval, da mu ta dokument predloži v roku petih dni od prejema poziva. Če izvajalec 

ali podizvajalec pooblastila ali soglasje naročniku ne predloži v tem roku, bo naročnik 

Državni revizijski komisiji predlagal, da uvede postopek o prekršku iz  108 člena 

Zakona o javnem naročanju. 

  

5. CENA DEL 

  

 Cena pogodbenih del, ki so predmet te pogodbe, znaša po ponudbi, številka [številka] 

z dne [dan.mesec].2013, [ponudbena vrednost z DDV] EUR z DDV. 

  

 Pogodbena cena po tej pogodbi je fiksna in nesprejemljiva do končanja vseh del 

oz. podpisa prevzemnega zapisnika po določilu »ključ v roke«. 
  

 V primeru, da naročnik zahteva spremembo ali dodatna dela v fazi izgradnje, ki so 

večjega obsega in niso v skladu z dokumentacijo, oziroma niso potrebna za 

funkcionalno obratovanje, mora to opredeliti v pisni obliki in skleniti z izvajalcem 

aneks k tej pogodbi.   

Obračun teh del se izvede po cenah iz ponudbe. 

V ceno po tej pogodbi, so vključeni vsi stroški izvajalca, potrebni za izvedbo naročila 

in tudi celotni stroški za organizacijo gradbišča vključno s stroški elektrike in vode kot 

tudi vsi vzporedni stroški izvedbe tega javnega naročila, skladno z razpisno 

dokumentacijo. 
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 Naročnik bo izvedena dela plačeval iz konta 2100, 30. dan po prejemu potrjene 

začasne situacije s strani nadzornega organa. Naročnik bo posamezne situacije plačal v 

višini 90 % nesporne vrednosti situacije, preostanek pa po zaključku del, predaji 

stanovanj oz. objekta in odpravi pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri  

kvalitetnem pregledu. 
  

6. OBRAČUN IZVEDENIH DEL 

  

 Izvajalec bo izvedene količine del obračunaval z začasnimi mesečnimi situacijami in 

končno situacijo na podlagi končnega obračuna v skladu s terminskim planom. 

Izstavljeno začasno situacijo je izvajalec dolžan potrditi pri nadzornem organu in jo 

predložiti v potrditev naročniku. 

 

 Situacije se izstavljajo do petega dne v mesecu za pretekli mesec v potrditev 

nadzornemu organu. Če izvajalec ne izstavi mesečne situacije do 8. dne v mesecu za 

pretekli mesec, se situacija obravnava šele v naslednjem mesecu.  

 

 Naročnik je dolžan v nadaljnjih osmih dneh od dneva prejema potrjene situacije s 

strani nadzornega organa situacijo pregledati, nesporni del situacije potrditi, morebitni 

sporni del situacije pa v okviru tega roka pisno prerekati, sicer se šteje, da je situacija 

potrjena. 

  

7. OBRAČUN IN PLAČILO ZAMUDNIH OBRESTI 

  

 V primeru zamude s plačilom začasnih in končne situacije je naročnik dolžan izvajalcu 

na njegovo zahtevo plačati zakonite oziroma zamudne obresti. Izvajalec lahko zahteva 

plačilo do dneva poplačila. 

  

8. SPREMEMBA CENE DEL 

  

8.1. Pogodbeni stranki sta soglasni, da spremenjene okoliščine ne vplivajo na spremembo 

pogodbene vrednosti del, razen v primeru nepredvidenih dodatnih pogodbenih del, za 

katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni vedel in mogel vedeti, da jih je potrebno 

izvršiti. 

  

8.2. V kolikor naročnik z vpisom v gradbeni dnevnik zahteva od izvajalca izvedbo del, ki s 

pogodbo niso predvidena in dogovorjena, skleneta pogodbeni stranki aneks k tej 

pogodbi, s katerim natančno opredelita dodatna dela po vrsti in količini ob upoštevanju 

cen iz predhodno izdelane ponudbe izvajalca. 

  

9. POGODBENA KAZEN 

  

 Kadar se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži s to pogodbo dogovorjenih 

rokov izvedbe del, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene 

kazni v višin 5 ‰ te vrednosti. Znesek pogodbene kazni lahko znaša skupaj največ 10 

% (deset odstotkov) od pogodbene vrednosti del. 

  

 Naročnik mora pravico pogodbene kazni uveljavljati najkasneje pri končnem obračunu 

del in sme končno situacijo zmanjšati za pogodbeno kazen. 
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10. ŠKODA 

  

 Če naročniku zaradi zamude izvajalca z izvedbo del nastane škoda, ki presega 

vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom 

pogodbene kazni. 

  

11. IZVRŠITEV IN PREVZEM DEL, KONČNI OBRAČUN 

  

11.1. Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika 

takoj pozvati na prevzem del. Naročnik se zavezuje dokončana dela prevzeti 

najkasneje v roku 15 dni po prejemu izvajalčevega obvestila iz predhodnega odstavka. 

  

11.2. O dokončanju del in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih 

strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: 

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim 

predpisom in pravilom stroke, 

- ali so izvedena dela skladna s PZI  in PID projektno dokumentacijo 

- datume začetka in končanja del in datum prevzema del, 

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo izvedenih 

del, 

- opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali 

popraviti, 

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja 

tehnične narave, ugotovitev s sprejemom atestov in morebitnih garancijskih 

listov. 

  

11.3. Če se naročnik v roku iz točke 11.1. ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, 

sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. Z dnem izročitve zapisnika 

naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in sprejemom del. 

  

11.4. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec 

določena dela dokončati, popraviti ali jih ponovno izvesti, pa tega ne stori v 

dogovorjenem roku, sme naročnik angažirati drugega izvajalca, ki jih izvede na 

izvajalčev račun. 

  

11.5. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po predaji in sprejemu del začneta z 

izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata najkasneje v roku 30 dni od dneva 

kvalitetnega prevzema. 

  

11.6. Izvajalec mora naročniku predati vso dokumentacijo in mora izvesti dela tako, da 

lahko naročnik opravi kvaliteten prevzem. Če izvajalec ne opravi del kvalitetno, lahko 

naročnik naroči odpravo pomanjkljivosti po drugem izvajalcu na stroške izvajalca. 

Naročnik v tem primeru zadrži tudi izplačilo neizplačanih zneskov po začasnih 

situacijah. 
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12. ODPRAVA NAPAK 

  

12.1. Pomanjkljivosti in napake na delih in/ali opremi, ki je predmet te pogodbe, in ki se 

pokažejo v garancijskem roku, bo izvajalec odpravil na lastne stroške. 

  

12.2. Napake v zvezi z gradbenimi in inštalacijskimi deli bo izvajalec odpravil v roku, 15 

dni od prijave napake, razen, če se pogodbeni stranki dogovorita drugače. V kolikor 

napaka ni odpravljena v tem roku, je izvajalec dolžan zamenjati tak del opreme s 

funkcionalno enakovrednim delom opreme.  

  

12.3. Če je napaka interventne narave, da običajna uporaba stanovanja ali opreme ni 

mogoča, je izvajalec dolžan napako odpraviti oz. vzpostaviti začasno delujoče stanje v 

roku enega dneva od prijave napake. Če se enaka ali podobna napaka na istem 

elementu stanovanja ali opreme ponovi trikrat zaporedoma, je potrebno element 

zamenjati. 

  

12.4. Naročnik ali predstavnik/pooblaščenec naročnika je izvajalca dolžan obvestiti o napaki 

pisno, po elektronski pošti ali telefaksu vsak delovni dan od 8. do 16. ure. Telefonsko 

javljeno napako mora naročnik potrditi s pisnim obvestilom, v katerem navede datum 

in uro telefonske reklamacije in opiše napako, ter ime in priimek osebe, ki je sporočilo 

sprejela.  

  

12.5. Izvajalec se zavezuje, da bo po preteku garancijskega roka še pet let zagotavljal 

nadomestne dele in zagotavljal vzdrževanje opreme, ki je predmet te pogodbe.  

  

13. RAZDRTJE POGODBE  

  

13.1. 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. 

  

13.2. Izvajalec sme razdreti pogodbo: 

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil z zvezi z 

njegovimi vprašanji, pa so te bistvene za izvedbo del, 

- če izvajalec pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne 

more nadaljevati.  

  

13.3. Pogodbo morata pogodbeni stranki razdreti pisno z navedbo razloga ali  razlogov, 

zaradi katerih pogodbo razdirata. 

  

13.4. 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. 

  

13.5. Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z 
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gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter 

očistiti objekt in gradbišče v roku 15 dni po razdrtju pogodbe. 

  

14. GARANCIJA  

  

14.1. Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku ustrezno obliko finančnega zavarovanja za 

dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15 % pogodbene vrednosti. Izvajalec 

mora zavarovanje izročiti najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.  

  

14.2. Trajanje garancije je še 60 (šestdeset) dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih 

del oz. predaje stanovanj in odpravi vseh napak ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu. 

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del na 

osnovi aneksa k pogodbi, mora izvajalec predložiti v roku 10 (deset dni) od podpisa 

aneksa k tej pogodbi novo garancijo za dobro izvedbo del z novim rokom trajanja le-

te, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo garancijo s 

spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti. 

 

V kolikor v roku 60 dni ne bodo odpravljene vse napake ugotovljene pri kvalitetnem 

pregledu bo naročnik zahteval podaljšanje roka garancije za dobro izvedbo 

pogodbenih obveznosti z veljavnostjo do predaje. 

 

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži bančne garancije za dobro 

izvedbo pogodbenih obveznosti, ima naročnik pravico unovčiti garancijo za resnost 

ponudbe. 

  

14.3. Po predaji stanovanj in odpravi vseh napak ugotovljenih pri kvalitetnem pregledu in 

prevzemu, se izvajalec zavezuje predložiti ustrezno obliko finančnega zavarovanja za 

odpravo napak v garancijskem roku v višini 15 % od pogodbene vrednosti z 

veljavnostjo do sedem dni po poteku 5 letne garancijske dobe. 

  

 Izvajalec je odgovoren za kvaliteto izvršenih del 5 let po predaji stanovanj in 10 let za 

solidnost in stabilnost objekta. 

  

14.4. Za vgrajeni material veljajo garancijski roki proizvajalcev, in sicer: [garancijski roki 

proizvajalcev]. Ti garancijski roki začnejo teči z dnem nakupa oziroma prodaje 

materiala. (Izvajalec lahko v prilogi k ponudbenem pismu navede tudi daljše roke za 

jamstva za kvaliteto del). 

  

15.  VARSTVO PRI DELU 

  

 Izvajalec je dolžan v času prenove na celotnem gradbišču upoštevati vse zakonske in 

druge predpise in določbe o varstvu in zdravju pri delu in zagotoviti ukrepe o varstvu 

in zdravju pri delu na gradbišču. 

  

 Izvajalec mora imeti sklenjeno pogodbo o zavarovanju odgovornosti po 33. členu 

Zakona o graditvi objektov ZGO – 1B. Pogodba o zavarovanju je priloga k tej pogodbi 

  

16. POOBLAŠČENCI STRANK 

  

 Odgovorni vodja del izvajalca po tej pogodbi je [ime in priimek, izobrazba]. 
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Nadzorni organ s pristojnostmi po zakonu o graditvi objektov je [naziv organa]. 

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je [Janko Arnuš univ. dipl.inž. gradb.]. 

  

17. KONČNA DOLOČILA 

  

17.1. Protikorupcijska klavzula  

  

 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; 

je nična. 

  

17.2. Vse spore iz te pogodbe bosta stranki reševali prvenstveno sporazumno, sicer je za 

njihovo reševanje pristojno sodišče na sedežu naročnika.  

  

17.3. Določila te pogodbe se presojajo z uporabo določb OZ (Uradni list Republike 

Slovenije, št. 97/2007-UPB1). 

  

17.4. Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec 

izroči naročniku bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in 

pogodbo o zavarovanju odgovornosti. 

 

Pogodba je sestavljena v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme vsak pogodbena 

stranka po 2 (dva) izvoda. 

  

 

[Kraj], [datum]    [Kraj], [datum] 

 

NAROČNIK:     IZVAJALEC: 

 

_______________________   _______________________ 

[žig in podpis]     [žig in podpis] 

 

Priloge ( po podpisu pogodbe):  

Pogodba o zavarovanju odgovornosti po 33. členu ZGO - 1B; 

Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; 

Terminski plan, Finančni plan; 

Idejna zasnova za izvedbo najmanj 12 novo nastalih stanovanjskih enot iz obstoječih 7, ki 

morajo biti projektirane v skladu z veljavnimi tehničnimi pogoji za izvedbo stanovanjskih 

enot; 

Ponudbena dokumentacija.  
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.  

 Miklošičeva 1 

 3000 Celje 

 

Št.: JN 1/2013- RD 

 

Datum: ____________ 

 
 

 

 

 

4.  PROJEKTNA NALOGA  

 

 

 

 

Dosegljiva na spletni strani  www.nepremicnine-celje.si  

 

 

 

http://www.nepremicnine-celje.si/
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Naročnik: Nepremičnine Celje d.o.o.  

 Miklošičeva 1 

 3000 Celje 

 

Št.: JN 1/2013-RD 

 

Datum: ____________ 

 
 

 

 

 

5.  TEHNIČNA SPECIFIKACIJA  

 

 

 

 

Tehnična specifikacija je ponudnikom dosegljiva na spletni strani  

www.nepremicnine-celje.si  

http://www.nepremicnine-celje.si/

