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I POVABILO K ODDAJI PONUDBE Z OSNOVNIMI INFORMACIJAMI 

I.1 POVABILO K PRIPRAVI PONUDBE 

Na podlagi Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (v nadaljevanju ZJN-2) naročnik vabi 
ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu z 
objavljenim javnim razpisom ter razpisno dokumentacijo. 

I.2 NAROČNIK 

Nepremičnine Celje d.o.o. 
Miklošičeva ulica 1 
3000 Celje 

I.3 OPIS PREDMETA JAVNEGA NAROČILA 

Predmet javnega naročila je sklenitev okvirnega sporazuma za izvajanje gradbenih, 
obrtniških in inštalacijskih del za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na 
skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o.. 
 
Gre za vzdrževalna dela, predvidena v letnih poslovnih načrtih naročnika, za katera v 
skladu z določili ZGO-1 ni potrebno gradbeno dovoljenje: 

� demontaže, odstranitve in rušitve v praznih stanovanjih, 
� enostavne prenove praznih stanovanj, 
� zahtevnejše prenove praznih stanovanj, 
� prenove kopalnic v zasedenih stanovanjih, 
� zamenjave iztrošenih ali neustreznih plinskih grelnikov v zasedenih stanovanjih, 
� nadomestitve lokalnega ogrevanja s pečmi na trda goriva z etažnim 

ogrevanjem v zasedenih stanovanjih, 
� zamenjave PVC stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, balkonska 

vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih, 
� zamenjave lesenega stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, balkonska 

vrata) v praznih in zasedenih stanovanjih, 
� zamenjave vhodnih vrat v zasedenih in praznih stanovanjih, 
� odprava vzrokov in sanacija posledic povišane vlage v posameznih stanovanjih 

(toplotne izolacije z notranje strani, prezračevalne naprave idr.), 
� vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb ter v stavbi z bivalnimi 

enotami - slikarska in pleskarska dela, 
� vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb - zamenjava domofonov. 

I.4 LOKACIJE NAROČNIKA 

Na območju Mestne občine Celje in Občine Štore. 

I.5 PRAVNA PODLAGA, VRSTA IN OPIS POSTOPKA 

Javno naročilo se bo izvedlo v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnega 
naročanja ter področje predmeta javnega naročila. 
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To javno naročilo se izvede v skladu s 25. členom ZJN-2 po odprtem postopku s 
sklenitvijo okvirnega sporazuma v skladu z 32. členom ZJN-2 z več gospodarskimi 
subjekti, ki ne opredeljuje vseh pogodbenih pogojev. Pri oddaji posameznih naročil v 
okviru tega okvirnega sporazuma bo naročnik ponovno odpiral konkurenco.  
 
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil točno določeno vrsto 
in/ali količino del. Naročnik si pridržuje predčasno prekiniti okvirne sporazume pod 
pogoji, določenimi v okvirnih sporazumih. 
 
Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo v skladu s temi 
razpisnimi pogoji ponudili vsaj en sklop del, opredeljen v Razpisnem obrazcu 4 in bodo 
oddali popolno ponudbo. 
 
Ob oddaji posameznih naročil (ponovno odpiranje konkurence v skladu s 6. odstavkom 
32. člena ZJN-2) bo predmet povpraševanja samo posamezen sklop. 

I.6 TRAJANJE OKVIRNEGA SPORAZUMA 

Veljavnost trajanja okvirnega sporazuma je od oddaje JN do vključno 31.12.2016. 

I.7 PONUDNIKI 

Po tem javnem razpisu lahko oddajo ponudbo gospodarski subjekti, ki izpolnjujejo 
pogoje za priznanje sposobnosti, navedene v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 
 
V kolikor ponudnik nastopa s podizvajalci, mora tudi zanje izpolniti v nadaljevanju 
predpisane obrazce. Ponudnik v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo 
prejetega naročila ne glede na število podizvajalcev, ki jih bo navedel v svoji ponudbi. 
 
Dovoljena je tudi skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. Izdelana mora biti v 
skladu z navodili v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. Ponudniki do naročnika 
odgovarjajo neomejeno solidarno. 
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II NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE 

II.1 POJASNILA IN SPREMEMBE RAZPISNE DOKUMENTACIJE 

Razpisno dokumentacijo ponudniki dobijo na spletni strani naročnika 
»http://www.nepremicnine-celje.si«. 
 
Vsa pojasnila in morebitne spremembe razpisne dokumentacije bodo objavljene 
izključno na Portalu javnih naročil. Pojasnila bodo objavljena najpozneje šest dni pred 
iztekom roka za oddajo ponudb pod pogojem, da je bil zahtevek za pojasnilo prejet 
preko Portala javnih naročil najmanj dva delovna dneva prej. Naročnik si pridružuje 
pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na 
zahtevana pojasnila najkasneje šest dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. 
Pojasnila in morebitne spremembe so sestavni del razpisne dokumentacije in jih je 
upoštevati pri pripravi ponudbe. 
 
Po potrebi bo naročnik podaljšal rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom omogočil 
upoštevanje morebitnih sprememb v razpisni dokumentaciji. 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 prijav. 
 
Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred 
oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej 
razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali 
ponudnikove obveznosti. 

II.2 VARIANTE PONUDB 

Variantne ponudbe niso dovoljene. 

II.3 VELJAVNOST PONUDBE 

Ponudba mora veljati še najmanj 90 dni od dneva odpiranja ponudb. V primeru 
krajšega roka veljavnosti ponudbe, se ponudba izloči. 

II.4 JEZIK, VALUTA 

Ponudbe morajo biti napisane v slovenskem jeziku, vrednosti v njej pa izkazane v 
evrih. 

II.5 STROŠKI 

Ponudniki sami nosijo vse stroške povezane s predložitvijo ponudb po tem javnem 
razpisu. 

II.6 ZAUPNI PODATKI V PONUDBI 

Naročnik bo obravnaval kot zaupne tiste strani dokumentov v ponudbeni 
dokumentaciji, ki bodo imeli v desnem zgornjem kotu z velikimi črkami izpisano 
»ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«, pod tem napisom pa bo podpis 
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osebe, ki je podpisala ponudbo. Če naj bo zaupen samo določen podatek v 
dokumentu, mora biti zaupni del podčrtan z rdečo barvo, v isti vrstici ob desnem robu 
pa mora biti izpisano »ZAUPNO« oziroma »POSLOVNA SKRIVNOST«. 
Naročnik ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno 
zgoraj. Kot zaupni so lahko označeni samo podatki, ki niso javni skladno z zakonom, ki 
ureja podatke. 

II.7 OBLIKA PONUDB IN DRUGA NAVODILA K PRIPRAVI PONUDBENE 
DOKUMENTACIJE 

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v celotni 
razpisni dokumentaciji in obrazcih. Morebitne spremembe bodo razumljene kot 
nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izločena. 
 
Ponudbena dokumentacija mora vsebovati pravilno izpolnjene, žigosane in s strani 
pooblaščene osebe podpisane razpisne obrazce in priloge v naslednjem vrstnem redu: 
− naslovnica ponudbe (Razpisni obrazec 16), 
− razpisna dokumentacija, 
− razpisni obrazci od 1 do 14, 
− vzorec okvirnega sporazuma, 
− priloge. 
Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati: v razpisni dokumentaciji morajo 
biti izpolnjena vsa prazna mesta - natipkana ali čitljivo napisana s tiskanimi črkami z 
neizbrisljivo pisavo. Na mestih, kjer je to označeno, morajo biti dokumenti podpisani s 
strani pooblaščene osebe in žigosani z žigom ponudnika. Morebitne popravke mora 
ponudnik označiti z inicialkami osebe, ki podpisuje ponudbo, žigom in datumom 
popravka. 
 
Vse strani v ponudbi morajo biti s strani ponudnika podpisane, žigosane in oštevilčene, 
ponudniki pa morajo v Razpisni obrazec št. 5 navesti skupno število strani v ponudbi. 
Ponudbena dokumentacija mora biti preluknjana, prevezana z vrvico, katera mora biti 
zavezana in zapečatena - vse na tak način, da je mogoč njen pregled brez njenega 
razvezovanja ter tako, da posameznih delov dokumentacije ni možno naknadno vložiti, 
odstraniti ali zamenjati brez vidne poškodbe listov. Če ponudbena dokumentacija  
dokumentacija ne bo povezana na prej opisan način, si naročnik pridržuje pravico, da 
to pomanjkljivost odpravi na javnem odpiranju tako, da jo bo sam preluknjal in povezal 
z vrvico. 

II.8 OZNAČITEV PONUDB 

Ponudniki morajo svoje ponudbe oddati v zapečatenih ovojnicah z jasno oznako 
»PONUDBA - NE ODPIRAJ«, z navedbo številke objave tega javnega naročila 
(JN5374/2015) in z navedbo predmeta javnega naročila »Gradbena, obrtniška in 
inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih 
stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do 
vključno 31.12.2016«. Na vseh ovitkih mora biti navedena firma in točen naslov 
ponudnika. V kolikor vsak izvod ponudbe obsega več ovitkov, morajo biti le ti 
oštevilčeni. 
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V primeru, da ponudba ni označena, kot je to zahtevano v tej točki, naročnik ne 
odgovarja za predčasno odpiranje ponudbe ali za založitev ponudbe. Predčasno 
odprte ponudbe iz tega razloga naročnik ne bo upošteval in jo bo vrnil ponudniku. 

II.9 MESTO IN ROK ODDAJE PONUDB 

Upoštevane bodo samo tiste ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do 3.9.2015 do 
10:00 na naslov Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva 1, Celje, v tajništvu. 
 

II.10 UMIK, SPREMEMBA ALI DOPOLNITEV PONUDBE 

Ponudniki lahko umaknejo, spremenijo ali dopolnijo ponudbe s pisnim obvestilom, ki 
mora prispeti na naslov naročnika do zaključka roka za oddajo ponudb iz točke II.9 teh 
razpisnih pogojev. Na zapečateni(h) ovojnici(ah) z jasno oznako »PONUDBA - NE 
ODPIRAJ« z navedbo številke objave tega javnega naročila (JN5374/2015) in z 
navedbo predmeta javnega naročila mora biti zapisano »UMIK / SPREMEMBA / 
DOPOLNITEV«, glede na to, ali gre za umik, spremembo ali dopolnitev že oddane 
prijave. 

II.11 NAČIN, MESTO IN ČAS ODPIRANJA PONUDB 

Javno odpiranje ponudb bo potekalo 3.9.2015 ob 11.00 v prostorih naročnika na 
naslovu Miklošičeva ulica 1 v sejni sobi. 
 
Predstavniki ponudnikov, ki želijo sodelovati na javnem odpiranju ponudb, morajo pred 
pričetkom le-tega komisiji izročiti pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju. 
Pooblastila ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki so registrirani za zastopanje. 
Nepooblaščeni predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati dejanj, ki pomenijo 
zastopanje pravne osebe. 
 
Strokovna komisija bo najprej izločila vse nepravočasne in nepravilno opremljene 
ponudbe ter jih neodprte vrnila ponudnikom. Prav tako bo vrnila ponudbe, ki bodo 
predčasno odprte zaradi nepravilne označbe. 
 
Strokovna komisija bo na javnem odpiranju ponudb objavila osnovne podatke iz vsake 
ponudbe. O tem bo sproti sestavila zapisnik. Po en izvod zapisnika takoj po odpiranju 
prejmejo navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov. Ostalim ponudnikom bo 
zapisnik o odpiranju poslan priporočeno po pošti najkasneje v 3 dneh po odpiranju 
ponudb. 

II.12 PREVERITEV PONUDB 

Komisija bo pri pregledu ponudb ugotovila, ali so ponudbe popolne, kot je to definirano 
v 2. členu ZJN-2. Naročnik bo v primeru, da bo ugotovil, da je ponudba formalno 
nepopolna, ponudnika pozval na dopolnitev ponudbe skladno in v okvirih določbe 78. 
člena ZJN-2. Če ponudnik v postavljenem roku ponudbe ne bo ustrezno dopolnil, bo 
naročnik tako ponudbo označil za nepopolno. V primeru, da ponudba ne bo popolna, jo 
bo naročnik izločil. 
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V kolikor bo naročnik ugotovil, da je posamezni ponudnik v ponudbi predložil 
neresnična in zavajajoča dokazila, bo ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka 
javnega naročanja in postopal v skladu s 77. In 77. a členom ZJN-2. 
 
Dopustne dopolnitve ponudb: naročnik bo ravnal v skladu z 78. členom ZJN-2. 
 
Neobičajno nizka ponudba: naročnik bo ravnal v skladu s 49. členom ZJN-2. 
 
Naročnik bo pri pregledu in ocenjevanju ponudb kot nepopolne izločil ponudbe: 
� če po opravljenem pregledu in morebitni dopolnitvi ponudbe v skladu z 78. členom 

ZJN-2 ne bodo popolna, 
� če ne izpolnjuje pogojev iz 41. do 47. člena ZJN-2, 
� če ni sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila, 
� če naročnik ugotovi, da je katerakoli od predloženih izjav neresnična, če ponudnik 

navaja neresnične, zavajajoče podatke, 
� če ponudnik ne izpolnjuje v celoti vseh pogojev in zahtev iz razpisne 

dokumentacije. 

II.13 USTAVITEV POSTOPKA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD 
IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA 

Po sprejemu odločitve o oddaji naročila lahko naročnik ustavi postopek, zavrne vse 
ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z določili 80. člena ZJN-2. 

II.14 PRAVNO VARSTVO 

Pravno varstvo ponudnikov v postopku javnega naročanja je zagotovljeno v skladu z 
Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (v nadaljnjem tekstu 
ZPVPJN). 
 
Zahtevek za revizijo lahko vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev 
javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, ter zagovornik 
javnega interesa. 
 
Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se, 
razen v primeru iz četrtega odstavka 25. člena ZPVPJN, vloži v osmih delovnih dneh 
od dneva objave obvestila o javnem naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, 
informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom 
spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz 
razpisne dokumentacije ali predhodno objavljenega obvestila o naročilu, vendar ne po 
roku za prejem ponudb. 
 
Po odločitvi o oddaji javnega naročila je rok za vložitev zahtevka za revizijo osem 
delovnih dni od prejema te odločitve. 
 
Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali 
priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati 
Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in 
koncesije. 
 
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti: 
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� ime in naslov vlagatelja zahtevka in kontaktno osebo, 
� ime naročnika, 
� oznako (številko) javnega naročila oziroma odločitve o oddaji oz. izidu 

javnega naročila, 
� predmet javnega naročila, 
� očitane kršitve, 
� dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo, 
� navedbo, ali gre v konkretnem postopku javnega naročila za sofinanciranje 

iz evropskih sredstev in iz katerega sklada. 

Vloga mora vsebovati naslednje priloge: 
� pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če 

vlagatelj nastopa s pooblaščencem in 
� potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN, na račun Ministrstva za finance 

št. SI56 0110 0100 0358 802. Na plačilnem nalogu je potrebno vpisati 
naslednje sklicevanje na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL 
(oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni 
označbo leta. V kolikor je št. objave javnega naročila krajših šestih znakov 
se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0). Višina takse je 7.000,00 EUR, če 
se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave ali razpisno 
dokumentacijo. 
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III MERILA ZA IZBIRO PONUDBE IN NAČIN ODDAJE POSAMEZNIH 

VZDRŽEVALNIH V ČASU TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

III.1 MERILA ZA IZBIRO PONUDBE 

Naročnik bo sklenil okvirne sporazume z vsemi ponudniki, ki bodo ponujali vsaj en 
sklop del, kot so navedeni v Razpisnem obrazcu št. 4 »Specifikacija s ponudbo« in 
bodo oddali popolno ponudbo. 

III.2 NAČIN ODDAJE POSAMEZNIH VZDRŽEVALNIH DEL V ČASU 
TRAJANJA OKVIRNEGA SPORAZUMA 

Naročnik bo vzdrževalna dela naročal sukcesivno ves čas trajanja okvirnega 
sporazuma, terminih in obsegih v skladu z lastnimi potrebami. 
 
Naročnik bo vzdrževalna dela naročal v obsegu ali fazah, ki predstavljajo zaključene 
celote. Najugodnejšega ponudnika za vsako posamezno zaključeno celoto bo naročnik 
izbral z odpiranjem konkurence med ponudniki, s katerimi bo imel sklenjen okvirni 
sporazum za tovrstna vzdrževalna dela. Način je podrobneje opisan v Vzorcu 
okvirnega sporazuma v nadaljevanju te razpisne dokumentacije. 
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IV POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI IN NAVODILA O NAČINU 

DOKAZOVANJA SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

IV.1 SPLOŠNO 

Naročnik bo ocenjeval samo ponudbe tistih ponudnikov, katerim bo priznal izpolnitev 
vseh zahtevanih pogojev iz tega poglavja. 
 
Da bo ponudba formalno popolna, morajo ponudniki ponudbi priložiti vse dokumente in 
priloge, navedene v tem poglavju. Vrstni red vse dokumentacije ob oddaji ponudbe je 
določen v poglavju II.7 teh razpisnih pogojev. 
 
V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi ali s podizvajalci, mora pogoje za 
priznanje sposobnosti, kjer je to v tej razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi 
vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe oz. vsak od podizvajalcev, ki jih 
ponudnik v ponudbi navede. 
 
Predložene listine morajo odražati aktualno stanje razen, kjer je izrecno zahtevana 
listina za določeno obdobje oz. listina določene starosti. 
 
Naročnik bo v primeru dvoma v podano izjavo sam pridobil potrdila o podatkih, ki se 
nanašajo na priznanje sposobnosti in se vodijo v uradnih evidencah državnih organov, 
organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil oziroma bo pozval ponudnika, 
da v postavljenem roku izroči ustrezna potrdila, ki se nanašajo na podatke o priznanju 
sposobnosti in se ne vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih 
skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil. 
 
Izbrani ponudniki bodo morali na poziv naročnika v postopku javnega naročila ali v 
času izvajanja javnega naročila v roku osmih dni od prejema poziva Naročniku 
posredovati podatke o: 
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, 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 njimi povezane družbe. 

IV.2 POGOJI ZA PRIZNANJE SPOSOBNOSTI PONUDNIKA 

 

POGOJ ZAHTEVANA DOKAZILA O 
IZPOLNJEVANJU POGOJEV 

Minimalni pogoji za ponudnike po ZJN-2 
(pogoji so izrecno našteti v v razpisnem 
obrazcu 6) 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 6 

Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 
mesecih pred oddajo ponudbe ni imel 
blokiranega nobenega od svojih 
transakcijskih računov . 

Potrdilo poslovne banke, ki vodi račun 
ponudnika 
 
− v primeru skupnega nastopa dokazilo 

dostavijo vsi partnerji, 
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− če imajo ponudnik ali partnerji v 
skupnem nastopu več računov, mora(jo) 
predložiti potrdila za vsakega od njih, 

− predložen(i) mora(jo) biti izvirnik(i) 

Ponudnik oz. poslovodeči v primeru 
skupnega nastopa ima v celoti 
poravnane vse svoje zapadle obveznosti 
do podizvajalcev oz. do partnerjev v 
skupnem nastopu iz predhodnih 
postopkov javnega naročanja. 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 6 

Ponudnik oz. poslovodeči v primeru 
skupnega nastopa je v zadnjih treh letih 
kvalitetno izpolnjeval svoje obveznosti do 
naročnikov. 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 6 

Ponudnik je tehnično in kadrovsko 
sposoben izvesti javno naročilo 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 6 

Dokazila o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje dejavnosti v skladu s 6. 
členom Obrtnega zakona za sklope, za 
katere je vložena ponudba 

Obrtno dovoljenje 
 
− v primeru samostojnega nastopa 

ponudnika brez podizvajalcev mora 
obrtno dovoljenje zajemati spodaj 
naštete dejavnosti za ponujene sklope, 
kjer je to zahtevano, 

− v primeru nastopa ponudnika s 
podizvajalci morajo vsa dovoljenja skupaj 
zajemati spodaj naštete dejavnosti za 
ponujene sklope, kjer je to zahtevano,  

− v primeru skupnega nastopa s partnerji 
morajo vsa dovoljenja skupaj zajemati 
spodaj naštete dejavnosti za ponujene 
sklope, kjer je to zahtevano 

 
Sklopi 1, 7, 8, 9 in 11: ni potrebno 
Sklop 2, 3, 4, 5 in 6: 
− ali samo za šifro dejavnosti  41.200, 
− ali za obe šifri: 43.210, 43.220 
Sklop 10: 
− ali samo za šifro dejavnosti  41.200, 
− ali za obe šifri: 43.210, 43.290 
Sklop 12: 
− ali za šifro dejavnosti  41.200, 
− ali za šifro dejavnosti  43.210 

Ponudnik ima zadostne reference iz 
preteklih petih letih za ponujene sklope 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 9 
 
− ponudnik ali partnerji v primeru skupnega 

nastopa morajo za vsakega od ponujenih 
sklopov navesti referenčna dela za 
najmanj tri različne naročnike, 
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− na razpisnem obrazcu 9 je za vse sklope 
navedeno, katera istovrstna dela bodo 
priznana, 

− obrazec se po potrebi fotokopira. 
 
Izpolnjeni, podpisani in žigosani razpisni 
obrazci 10 
 
− predložen mora biti za vsako od referenc, 

navedenih na razpisnem obrazcu 9. 
 
 
Dodatni pogoji: 
− za sklope 5, 6 in 9: za vsako našteto 

vrsto dela za vsakega posameznega 
naročnika mora vrednost presegati 
750,00 EUR brez DDV,  

− za sklope 1, 2, 4, 7, 8 in 12: za vsako 
našteto vrsto dela za vsakega 
posameznega naročnika mora vrednost 
presegati 2.000,00 EUR brez DDV, 

− za sklope 3, 10 in 11: za vsako našteto 
vrsto dela za vsakega posameznega 
naročnika mora vrednost presegati 
10.000,00 EUR brez DDV. 

Izjava ponudnika ali poslovodečega v 
primeru skupnega nastopa o 
upoštevanju Uredbe o zelenem javnem 
naročanju 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 14 

Navedba osnovnih in kontaktnih 
podatkov o ponudniku oz. o ponudnikih v 
primeru skupnega nastopa 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 1 
 
− v primeru skupne ponudbe se obrazec 

fotokopira za vsakega od partnerjev v 
skupnem nastopu 

Navedba osnovnih in kontaktnih 
podatkov o podizvajalcih 
 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 2 
 
− obrazec se izpolni le v primeru nastopa s 

podizvajalci 

Potrditev krovne izjave ponudnika oz. 
poslovodečega v primeru skupnega 
nastopa 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 3 

Predložena ponudba mora biti veljavna 
še vsaj 90 dni od dneva odpiranja 
ponudb 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 4 

Predmet ponudbe mora biti najmanj en 
sklop od naštetih v Razpisnem obrazcu 4 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 4 
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Ponudnik oz. poslovodeči v primeru 
skupnega nastopa je seznanjen z 
razpisno dokumentacijo in z njo soglaša 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 5 

Izpolnjena izjava ponudnika oz. 
poslovodečega v primeru skupnega 
nastopa o posredovanju podatkov 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 7 

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz 
kazenske evidence 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 8 
 
− izpolnjen in podpisan mora biti za vse 

zakonite zastopnike ponudnika, 
ponudnikov v skupnem nastopu in za 
podizvajalce, 

− obrazec se po potrebi fotokopira 

Potrditev, da ponudnik oz. vsi partnerji v 
primeru skupnega nastopa na nastopajo 
s podizvajalci 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 11 
 
− obrazec se izpolni samo v primeru, da 

ponudnik oz. partnerji v primeru 
skupnega nastopa ne nastopajo s 
podizvajalci 

Soglasje podizvajalca(ev) za neposredna 
plačila Naročnika 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 12 
 
− obrazec se izpolni samo v primeru, da 

ponudnik oz. partnerji v primeru 
skupnega nastopa nastopajo s 
podizvajalci, 

− obrazec se po potrebi fotokopira, 
− obrazec mora izpolniti, podpisati in 

žigosati vsak od podizvajalcev s 
seznama (Razpisni obrazec 2) 

Potrditev podizvajalca(ev) o seznanitvi in 
strinjanju s temi navodili, razpisnimi 
pogoji in merili za dodelitev tega naročila 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 12 
 
− obrazec se izpolni samo v primeru, da 

ponudnik oz. partnerji v primeru 
skupnega nastopa nastopajo s 
podizvajalci, 

− obrazec se po potrebi fotokopira, 
− obrazec mora izpolniti, podpisati in 

žigosati vsak od podizvajalcev s 
seznama (Razpisni obrazec 2) 

Soglasje podizvajalca(ev) k ponudbenim 
cenam in plačilnim pogojem 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 12 
 
− obrazec se izpolni samo v primeru, da 

ponudnik oz. partnerji v primeru 
skupnega nastopa nastopajo s 
podizvajalci, 
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− obrazec se po potrebi fotokopira, 
− obrazec mora izpolniti, podpisati in 

žigosati vsak od podizvajalcev s 
seznama (Razpisni obrazec 2) 

Ponudnikovo pooblastilo Naročniku za 
neposredna plačila podizvajalcem 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 13 
 
− obrazec se izpolni samo v primeru, da 

ponudnik oz. partnerji v primeru 
skupnega nastopa nastopajo s 
podizvajalci 

Potrditev ponudnika, da bo pred vsako 
morebitno menjavo podizvajalca ali 
uvedbo novega podizvajalca pridobil 
pisno soglasje Naročnika 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 13 
 
− obrazec se izpolni samo v primeru, da 

ponudnik oz. partnerji v primeru 
skupnega nastopa nastopajo s 
podizvajalci 

Izpolnjeni vsi manjkajoči podatki v vzorcu 
okvirnega sporazuma. 

Izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec 
okvirnega sporazuma 

Izpolnjena naslovna stran ponudbe 

Izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni 
obrazec 16 
 
− pripisi, ki bi kakorkoli spreminjali ali 

omejevali pogoje iz te razpisne 
dokumentacije, niso dovoljeni, 

− dodatnih ali drugačnih naslovnic 
Naročnik ne bo upošteval kot 
sestavni del ponudbe. 

 

IV.3 PODPIS OKVIRNEGA SPORAZUMA 

Izbrani ponudniki bodo pozvani k podpisu okvirnega sporazuma. 
 
Če se ponudnik v roku 8 dni od prejema pisnega poziva ne vrne podpisanega 
okvirnega sporazuma, se šteje, da je odstopil od ponudbe. 
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V RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI 
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V.1 RAZPISNI OBRAZEC 1 

Podatki o ponudniku ali o poslovodečem ponudniku in izvajalcih v primeru 
skupnega nastopa 
 
Navodilo: obrazec fotokopirajte za vsakega od partnerjev v skupnem nastopu. 
 
Ponudnik 
oz. poslovodeči v  primeru 
skupnega nastopa 

 

Naziv ponudnika  

Naslov in sedež ponudnika  

Odgovorna oseba 
(podpisnik pogodbe) 

 

Kontaktna oseba  

Telefon kontaktne osebe  

Telefax kontaktne osebe  

E-mail (elektronska pošta) 
kontaktne osebe 

 

Transakcijski račun podjetja  

Matična številka podjetja  

Identifikacijska št.za DDV ali 
davčna številka 

 

 
Pri izvedbi javnega naročila bodo v skupnem nastopu sodelovali izvajalci: 
 
Izvajalec v skupnem nastopu 
(naziv in sedež) 

Vrste del, ki jih bodo izvajali Zakoniti zastopnik 
ali oseba 
pooblaščena za 
zastopanje 

   

   

   

   

   

 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.2 RAZPISNI OBRAZEC 2 

Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih 
 
Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. 
V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
 

Podizvajalec 
(firma in sedež) 

Zakoniti 
zastopnik ali 
pooblaščena 
oseba za 
zastopanje 

Telefon, 
telefaks, E-mail 
(elektronska 
pošta) 

Transakcijski 
račun družbe ali 
samostojnega 
podjetnika 

Matična 
številka/EMŠO 
 
Identifikacijska 
št. za DDV 

Opis del, ki jih 
bodo izvajali 

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.3 RAZPISNI OBRAZEC 3 

Krovna izjava ponudnika oz. poslovodečega v primeru skupnega nastopa 
 
 
S polno odgovornostjo izjavljamo: 
 
1. Da vse kopije dokumentov, ki so priložene ponudbi, ustrezajo originalom; 
 
2. Da vse navedbe, ki smo jih podali v ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju, 
naročniku pa dajemo pravico, da jih preveri pri sodelujočih v ponudbi ali pristojnih 
ustanovah oz. inštitucijah; 
 
3. Da v primeru tega javnega naročila nismo, skupaj s podizvajalci, izdelali oz. 
sodelovali z izdelovalci pri izdelavi razpisne dokumentacije ali njenih delov, prav tako 
izdelovalci razpisne dokumentacije niso sodelovali z nami pri pripravi ponudbe; 
 
4. Da nam zakon ne prepoveduje skleniti pogodbe za izvedbo javnega naročila; 
 
5. Da bomo glede na že sklenjene pogodbe, v primeru, da bomo izbrani, sposobni 
kvalitetno izvajati dela razpisanega javnega naročila in da razpolagamo z zadostnimi 
tehničnimi zmogljivostmi; 
 
6. Da bodo strokovnjaki, ki jih navajamo v ponudbi, tudi izvajali projekt, ki je predmet 
tega javnega naročila; 
 
7. Da naše podjetje izpolnjuje vse zakonsko predpisane pogoje za opravljanje 
dejavnosti, za katero se prijavljamo po predmetnem razpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 

   

 
  



 
 

21 / 53 

V.4 RAZPISNI OBRAZEC 4 

Specifikacija s ponudbo 
 
Ponudba št..: _______________________ 
 
Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________ 
 
Ponudba je veljavna do: ______________________________ 
 
 
Navodilo: ponudnik obkroži en ali več sklopov, na katere se njegova ponudba nanaša 
 
 
Sklop 1.: demontaže, odstranitve in rušitve v praznih stanovanjih 
Namen: 
Pred temeljitimi prenovami stanovanj, praviloma v starejših zgradbah, naročnik želi 
stanovanja najprej izprazniti ter iz njih odstraniti vse tiste dele, ki so potrebni 
zamenjave, da bi lahko celovito in čim bolje pripravil dokumentacijo za prenovo. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaže za ponovno uporabo ali odstranitve vgrajenih elementov, sanitarne 

opreme, notranjega stavbnega pohištva ipd., 
� odstranitve finalnih tlakov ali celotnih sestav tlakov, rušenje ometov, stropnih in 

stenskih oblog ipd., 
� odstranitve ali rušitve nenosilnih pregradnih sten, 
� prenosi odpadkov in ruševin na začasne gradbiščne deponije, sortiranje le-teh ter 

odvoz na stalno deponijo, 
� grobo čiščenje znotraj stanovanja, vzpostavitev prvotnega stanja in/ali fino čiščenje 

skupnih delov stavbe in dostopov. 
 
Sklop 2.: enostavne prenove praznih stanovanj 
 
Namen: 
Po izselitvi najemnikov iz stanovanj ali ob prevzemu stanovanja v last ali upravljanje so 
potrebna manjša vzdrževalna dela pred vselitvijo novih najemnikov. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� manjše ali posamezne demontaže ali zamenjave vgrajenih elementov (notranje 

stavbo pohištvo, sanitarna oprema, grelna telesa, stikala, vtičnice,...), 
� razna popravila (stavbno pohištvo, manjša popravila ali zamenjave oblog iz ploščic, 

lakiranje parketa, manjša lokalna popravila talnih oblog ali delne zamenjave talnih 
oblog, 

� manjša popravila instalacij, zamenjave posameznih elementov,  
� slikarska in pleskarska dela, 
� meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo, 
� priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje ključev, čiščenje ipd.) 
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Sklop 3.: zahtevnejše prenove praznih stanovanj 
 
Namen: 
Po izselitvi najemnikov iz stanovanj ali ob prevzemu stanovanja v last ali upravljanje so 
potrebna obsežnejša vzdrževalna dela pred vselitvijo novih najemnikov. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaže vgrajenih elementov (notranje stavbo pohištvo, sanitarna oprema, 

grelna telesa, stikala, vtičnice,...), odstranitve tlakov, stenskih in stropnih oblog ter 
ometov, 

� novi ometi, tlaki in suhomontažne obloge ali stene, 
� zaščita pred širjenjem vlage v mokrih prostorih, 
� dodatna toplotna izolacija z notranje strani, 
� razna popravila ali zamenjave (stavbno pohištvo, talne in stenske obloge,…), 
� različno obsežna popravila ali kompletna zamenjava vseh vrst ali samo 

posameznih instalacij, 
� slikarska in pleskarska dela, 
� meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo, 
� priprava stanovanja za oddajo (kompletiranje ključev, čiščenje ipd.) 
 
Sklop 4.: prenove kopalnic v zasedenih stanovanjih 
 
Namen: 
Iz različnih razlogov je potrebna prenova kopalnic v zasedenih stanovanjih. V času 
prenove najemniki praviloma bivajo v stanovanjih. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaže vgrajenih elementov v kopalnici (sanitarna oprema in galanterija, grelna 

telesa, stikala, vtičnice, grelniki vode...)ter delne ali kompletne odstranitve tlakov in 
stenskih oblog ter ometov, 

� novi hitrosušeči in hitrovezoči estrih in zidarska izravnava sten, 
� zaščita pred širjenjem vlage, 
� nove talne in stenske keramične obloge, 
� nova vodovodna in odtočna instalacija, nova sanitarna oprema in montaža 

obstoječe galanterije, po potrebi zamenjava grelnikov vode, 
� popravilo ali predelava ali delno nove električne napeljave v kopalnici ter po potrebi 

zamenjava razdelilca, 
� slikarska in pleskarska dela, 
� meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo, 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
Sklop 5.: zamenjave iztrošenih ali neustreznih plinskih grelnikov v zasedenih 
stanovanjih 
 
Namen: 
Zaradi dotrajanosti, neustreznosti ipd. je potrebna zamenjava plinskih grelnikov 
različnih izvedb. V času prenove zamenjave najemniki bivajo v stanovanjih. 
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Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaže obstoječih grelnikov, 
� potrebne predelave priključne instalacije (elektrika, topla in hladna voda, plin, 

odvod kondenzata), 
� dobava in vgradnja novega plinskega grelnika, 
� potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik, 
� zagon s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve, 
� pregled in vpis v evidenco s strani pooblaščenih dimnikarjev, 
� minimalna potrebna slikarska ali pleskarska dela, 
� predaja dokumentacije, 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
Sklop 6.: nadomestitve lokalnega ogrevanja s pečmi na trda goriva z etažnim 
ogrevanjem v zasedenih stanovanjih 
 
Namen: 
Praviloma zaradi varnosti najemnikov in drugih stanovalcev v stavbi je potrebna 
ukinitev ogrevanja s pečmi na trda goriva ter instalacija novega sistema etažnega 
ogrevanja. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� ukinitev obstoječega načina gretja: po potrebi rušenje ali zazidava, pregled 

ustreznosti s strani pooblaščenega dimnikarja ter izbris iz evidence, 
� potrebne predelave in/ali izdelava priključne instalacije (elektrika, topla in hladna 

voda, plin, odvod kondenzata), 
� ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode) s plinskimi grelniki v stanovanju: 

o dobava in vgradnja novega plinskega grelnika, 
o potrebne predelave odvoda dimnih plinov ali nov dimnik, 
o zagon s strani pooblaščenega serviserja, nastavitve, 
o pregled in vpis v evidenco s strani pooblaščenih dimnikarjev, 

� daljinsko ogrevanje (lahko tudi priprava tople vode) ali skupna kotlovnica: 
o vsa potrebna usklajevanja z dobaviteljem toplote, pridobitev soglasij 

ipd., 
o izvedba priključnega in merilnega mesta, 
o zagon in preizkusi, 
o novi delilniki, 

� minimalna potrebna zidarska, slikarska ali pleskarska dela, 
� meritve, predaja dokumentacije, 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
Sklop 7.: zamenjave PVC stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, balkonska 
vrata)  v praznih in zasedenih stanovanjih 
 
Namen: 
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V primeru dotrajanosti stavbnega pohištva na fasadi v stavbah, ki niso varovane kot 
kulturna dediščina, je potrebna zamenjava z novim PVC stavbnim pohištvom. 
Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaže obstoječega stavbnega pohištva, 
� priprava odprtin za montažo novega stavbnega pohištva, 
� dobava in vgradnja novega stavbnega pohištva z notranjimi ali zunanjimi senčili ter 

policami, 
� zagotovitev naravnega prezračevanja ali pa dovoda zraka (odvisno od načina 

ogrevanja stanovanja) z različnimi izvedbami prezračevalnikov praviloma v sklopu 
stavbnega pohištva, 

� potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela, 
� meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo, 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
Sklop 8.: zamenjave lesenega stavbnega pohištva na fasadnem obodu (okna, 
balkonska vrata)  v praznih in zasedenih stanovanjih 
 
Namen: 
V primeru dotrajanosti stavbnega pohištva na fasadi v stavbah, ki so varovane kot 
kulturna dediščina, je potrebna zamenjava z novim lesenim stavbnim pohištvom. 
Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaže obstoječega stavbnega pohištva, 
� priprava odprtin za montažo novega stavbnega pohištva, 
� dobava in vgradnja novega stavbnega pohištva z notranjimi ali zunanjimi senčili ter 

policami, 
� zagotovitev naravnega prezračevanja ali pa dovoda zraka (odvisno od načina 

ogrevanja stanovanja) z različnimi izvedbami prezračevalnikov praviloma v sklopu 
stavbnega pohištva, 

� potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela, 
� meritve, preizkusi in pregledi, vključno z dokumentacijo, 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
Sklop 9.: zamenjave vhodnih vrat v praznih in zasedenih stanovanjih 
 
Namen: 
Zamenjave v primeru dotrajanosti ali poškodb v primerih, kjer popravila niso več možna 
ali smotrna. Najemniki praviloma bivajo v stanovanjih. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaže obstoječih vhodnih vrat, 
� priprava odprtin za montažo novih vrat, 
� dobava in vgradnja novih vhodnih vrat (vratni podboj in krilo), po potrebi s pragom, 
� potrebna spremljajoča zidarska, slikarska in pleskarska dela, 
� sprotno in končno čiščenje. 
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Sklop 10.: odprava vzrokov in sanacija posledic povišane vlage v posameznih 
stanovanjih (toplotne izolacije z notranje strani, prezračevalne naprave idr.) 
 
Namen: 
Za posamezna stanovanja s težavo s povišano vlago je naročnik že pridobil strokovno 
mnenje ter usmeritve za odpravo vzrokov in sanacijo posledic, za večino od njih je ali 
bo naročil projektno dokumentacijo za sanacijo. Kjer bo to fizično mogoče, bodo 
najemniki v času sanacije bivali v stanovanjih.  
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� odstranitev z vlago poškodovanih in/ali s plesnijo kontaminiranih elementov, oblog, 

obdelav ...., 
� razna dela v skladu s pridobljenimi usmeritvami ali projektno dokumentacijo: 

o toplotna izolacija z notranje strani brez parne zapore (zidarska 
vgradnja), 

o toplotna izolacija z notranje strni s parno zaporo ali oviro 
(suhomontaža), 

o uporaba specialnih materialov in/ali obdelav, 
o vgradnja lokalnih prezračevalnih sistemov (pasivnih ali aktivnih z ali brez 

rekuperacije toplote), 
o popravila nestrokovno vgrajenega ali izdelanega obstoječega stavbnega 

pohištva, 
� potrebna dela (predelave instalacij, zidarska in slikarska dela) 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
Sklop 11.: vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb ter v stavbi z bivalnimi 
enotami - slikarska in pleskarska dela 
 
Namen: 
Naročnik upravlja ali ima v 100% lasti več večstanovanjskih stavb (Pod gabri od 5 do 
33, Novi trg 2 do 5 - vse v Celju) ter stavbo z bivalnimi enotami, namenjenimi 
začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb. V večini teh 
stavb bodo potrebna slikarska in pleskarska obnovitvena dela na skupnih delih. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� priprava površin in elementov za slikanje in pleskanje, 
� slikanje sten in stropov stopnišč, vetrolovov, hodnikov ter drugih skupnih površin, 
� pleskanje lesenega stavbnega pohištva v skupnih delih stavb (zastekljene stene 

vetrolovov in vhodov v stavbe, posamezna notranja in zunanja vrata, stopniščna in 
kletna okna), 

� razna manjša spremljajoča dela, 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
Sklop 12.: vzdrževalna dela na skupnih delih in napravah stavb - zamenjava 
domofonov 
 
Namen: 
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Naročnik upravlja ali ima v 100% lasti več večstanovanjskih stavb (Pod gabri od 5 do 
33, Novi trg 2 do 5 - vse v Celju) V več od teh stavb bodo potrebna zamenjava 
domofonskih tablojev ter ključavnic na vhodih v stavbe. 
Opis del: 
� ukrepi za zagotovitev varnosti in zaščito premoženja, 
� demontaža in odklop obstoječega domofonskega sistema 
� dobava in vgradnja novega domofonskega pozivnega tabloja z vsemi 

spremljajočimi napravami, po potrebi tudi zamenjava notranjih enot, 
� dobava, montaža in priklop nove ključavnice, 
� preizkus delovanja, 
� razna manjša spremljajoča dela, 
� namestitev novih napisov priimkov stanovalcev, 
� sprotno in končno čiščenje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.5 RAZPISNI OBRAZEC 5 

Izjava ponudnika, da sprejema pogoje razpisne dokumentacije 
 
 
Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv 
 
___________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
 
 
Ob oddaji naše ponudbe št. _________________________, z dne _______________  
 
 
s skupnim številom __________ strani 
 
 
i z j a v l j a m o ,  
 
 
da smo seznanjeni z vsebino celotne razpisne dokumentacijo za dodelitev javnega 
naročila, s splošnimi in posebnimi pogoji, in da z njo oz. njimi brez kakršnihkoli 
zadržkov v celoti soglašamo in jo/jih izpolnjujemo oz. jih bomo izpolnjevali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.6 RAZPISNI OBRAZEC 6 

Izjava o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po Zakonu o javnem 
naročanju ZJN-2 
 
Navodilo: V tabeli ob vsakem od pogojev z »DA« ali »NE« ponudnik navede, če ga izpolnjuje 
oz. ga ne izpolnjuje. 
 
Podpisani: _______________________________________ 
kot zakoniti zastopnik oz. pooblaščena oseba ponudnika oz. poslovodeči v primeru 
skupnega nastopa 
 
________________________________________________ 
 
podajam v skladu z določili ZJN-2 naslednjo: 
 
i z j a v o  o  i z p o l n j e v a n j u  m i n i m a l n i h  p o g o j e v  z a  
p o n u d n i k e  p o  Z a k o n u  o  j a v n e m  n a r o č a n j u  Z J N - 2  
 
V zvezi z našo ponudbo št..:________________ _______ z dne ______________, 
za izvedbo naročila »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana 
vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016« pod 
kazensko odgovornostjo izjavljamo, da kot ponudnik izpolnjujemo naslednje pogoje: 
 
 
 Seznam pogojev: pogoj 

izpolnjujemo 
 

(da / ne) 
1. 
 

Ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je 
predmet javnega naročila. 

 

2. 
 

Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno 
osebo, nista bila pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj 
določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2. 

 

3. 
 

Ponudnik na dan, ko se izteče rok za oddajo ponudb, ni bil 
uvrščen v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami iz 77.a 
člena Zakona o javnem naročanju ZJN-2, 81.a člena Zakona o 
javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem 
področju in področju poštnih storitev ZJNVETPS oziroma 73. 
člena Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in 
varnosti ZJNPOV. 

 

4. 
 

Ponudnik na dan, ko je bila oddana ponudba, v skladu s predpisi 
države, v kateri imam sedež, ali predpisi države naročnika, nima 
zapadlih neplačanih obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za 
socialno varnost ali v zvezi s plačili davkov v vrednosti 50 eurov 
ali več. 

 

5. 
 

Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave ali zanj ni bil podan 
predlog za začetek postopka prisilne poravnave in sodišče o tem 
predlogu še ni odločilo. 
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6. 
 

Ponudnik ni v stečajnem postopku ali zanj ni bil podan predlog za 
začetek stečajnega postopka in sodišče o tem predlogu še ni 
odločilo. 

 

7. 
 

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

 

8. 
 

Ponudnik ni bil v katerikoli državi pravnomočno obsojen za 
dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem. 

 

9. 
 

Ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 
41. do 49. člena ZJN-2 v tem ali predhodnih postopkih javnega 
naročanja ni namerno podal zavajajoče razlage teh informacij ali 
jih ni zagotovil. 

 

 
S podpisom te izjave tudi potrjujemo: 
− da smo korektno izpolnjevali pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih 

v zadnjih treh letih; 
− da naročniki zoper nas niso vlagali upravičenih reklamacij glede kakovosti del in 

nespoštovanja drugih določil pogodbe. Naročnik nas lahko izloči iz predmetnega 
postopka, če razpolaga z dokazili o nespoštovanju pogodbenih obveznosti; 

− da nismo uvrščeni v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti 
in preprečevanju korupcije; 

− da smo tehnično in kadrovsko sposobni izvesti javno naročilo. 

Obenem izjavljamo, da v primeru, da za zgornje navedbe ne prilagamo dokazil: 
− naročnik lahko sam pridobi potrdila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno iz uradnih 

evidenc, ki jih vodijo državni organi, organi lokalne skupnosti ali nosilci javnih 
pooblastil, 

− bomo, v kolikor bo naročnik zahteval, v postavljenem roku, naročniku izročili 
ustrezna potrdila oziroma dokazila, ki se nanašajo na zgoraj navedeno in se ne 
vodijo v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti ali 
nosilcev javnih pooblastil. 

Da imamo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države 
članice, v kateri je registrirana naša dejavnost, o vpisu v register poklicev ali trgovski 
center. 
 
Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da so zgoraj navedeni podatki 
točni in resnični. 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.7 RAZPISNI OBRAZEC 7 

Izjava o posredovanju podatkov 
 
 
Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv) 
 
____________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
 
i z j a v l j a m o ,  
 
 
da v kolikor bomo izbrani ponudnik v postopku javnega naročila z oznako JN5374/2015 
»Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v 
stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje 
d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, na poziv naročnika v 
postopku javnega naročila ali pri izvajanju naročila, v roku osmih dni od dneva prejema 
poziva, naročniku posredovali podatke o: 
 
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležnih navedenih oseb; 
− gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja 

gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.8 RAZPISNI OBRAZEC 8 

Pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence za fizične osebe 
 
Navodilo: 
> Obrazec je izpolniti za vse zakonite zastopnike za vse udeležence v ponudbi (t.j. ponudnik, 
podizvajalci in morebitni izvajalci v skupnem poslu). 
> Vsak od zakonitih zastopnikov se mora tudi lastnoročno podpisati. 
> V kolikor je zakonitih zastopnikov več kot dva, ponudnik obrazec kopira. 
 
 
Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv) 
 
____________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
 
i z j a v l j a m o ,  
 
 
da soglašamo, da lahko naročnik Nepremičnine Celje d.o.o. za namene javnega 
razpisa z oznako JN5374/2015 »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za 
načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe 
družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, 
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: 
 
 
Ime in priimek zakonitega 
zastopnika 

 

EMŠO  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Občina rojstva  

Država rojstva  

Naslov stalnega prebivališča  

Državljanstvo  

Moje prejšnje osebno ime se je 
glasilo 

 

Funkcija pri ponudniku  
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Namen dovoljenja 
 

Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku 
oddaje javnega naročila »Gradbena, obrtniška 
in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna 
dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, 
vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje 
d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 
31.12.2016« z oznako JN5374/2015. 

Podpis  

  

Ime in priimek zakonitega 
zastopnika 

 

EMŠO  

Datum rojstva  

Kraj rojstva  

Občina rojstva  

Država rojstva  

Naslov stalnega prebivališča  

Državljanstvo  

Moje prejšnje osebno ime se je 
glasilo 

 

Funkcija pri ponudniku  

Namen dovoljenja Preverjanje izpolnjevanja pogojev v postopku 
oddaje javnega naročila »Gradbena, obrtniška in 
inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna 
dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, 
vse za potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. 
za obdobje od oddaje JN do vključno 
31.12.2016« z oznako JN5374/2015. 

Podpis  

 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.9 RAZPISNI OBRAZEC 9 

Seznam opravljenih istovrstnih del pri različnih naročnikih 
 
Navodila: 
> Obrazec po potrebi fotokopirajte. 
> V zadnjem stolpcu obvezno navedite številko sklopa ali sklopov iz razpisnega obrazca 4, na 
katerega se opravljeno delo s seznama nanaša. 
> Za vsak ponujen sklop iz razpisnega obrazca 4 mora ponudnik navesti istovrstna dela za vsaj 
tri različne naročnike. 
 
 
Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv) 
 
____________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
 
Seznam opravljenih istovrstnih del pri različnih naročnikih v zadnjih petih letih 
 

Točen naziv naročnika 
 

Vrsta del 
 

Leto 
dokončanja 

 

Številka sklopa iz 
razpisnega obrazca 4, 

na katero se 
opravljeno delo s 
seznama nanaša 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
Kot istovrstna dela se štejejo: 
� (za vse sklope) vzdrževalna dela, ki so po namenu ali opisu v bistvenih značilnostih 

enaka ali podobna sklopom, naštetim v razpisnem obrazcu 3 »Specifikacija s 
ponudbo«, 

� (za vse sklope) dela na rekonstrukcijah objektov na podlagi gradbenega dovoljenja, 
ki so po namenu ali opisu v bistvenih značilnostih enaka ali podobna sklopom, 
naštetim v razpisnem obrazcu 3 »Specifikacija s ponudbo«, 
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� (za sklop 1) dela na odstranitvah objektov na podlagi gradbenega dovoljenja, ki so 
po namenu ali opisu v bistvenih značilnostih enaka ali podobna sklopom, naštetim 
v razpisnem obrazcu 3 »Specifikacija s ponudbo, 

� (za sklop 5 in sklop 6) katerakoli dobava, vgradnja in zagon plinskega grelnika in/ali 
sistema etažnega ogrevanja. 

Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov (razpisni obrazec št. 10) in sicer za 
vsako vrsto del, ki jo ponudnik v obrazcu navaja, sicer reference ne bodo priznane. 
 
Za dela, katere investitor je bil naročnik po tem javnem razpisu, potrdil ni potrebno 
predložiti. 
 
 
Pogoj: 
Ponudnik je v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedel vsaj tri 
istovrstna dela za vsak ponujen sklop pri treh različnih naročnikih.  
Dodatni pogoj za sklop 5, sklop 6 in sklop 9: 
Za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost 
presegati 750,00 EUR brez DDV. 
Dodatni pogoj za sklop 1, sklop 2, sklop 4, sklop 7, sklop 8 in sklop 12: 
Za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost 
presegati 2.000,00 EUR brez DDV. 
Dodatni pogoj za sklop 3, sklop 10 in sklop 11: 
Za vsako našteto vrsto dela za vsakega posameznega naročnika mora vrednost 
presegati 10.000,00 EUR brez DDV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.10 RAZPISNI OBRAZEC 10 

Potrdilo naročnika 
 
Navodila: 
> Obrazec po potrebi fotokopirajte. 
> Upoštevana bodo samo žigosana in s strani odgovorne osebe naročnika podpisana potrdila. 
> Potrdila podpisana s strani nepooblaščenih oseb ne bodo upoštevana.  
 
Podpisani izdajatelj potrdila: 
 
________________________________  ________________________________ 
(naziv)      (naslov) 
 
kot naročnik pri izvedbi projekta 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv projekta, kraj) 
 
p o t r j u j e m o ,  
 
da je dobavitelj 
 
________________________________  ________________________________ 
(naziv)      (naslov) 
 
za nas opravil naslednje vrste del: ________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
v vrednosti ______________________________________________v EUR brez DDV 
 
v obdobju od ____________________ do ______________________. 

(mesec.leto)    (mesec.leto) 

 
 
Zgoraj našteta dela so bila opravljena pravilno in pravočasno, v dogovorjeni količini, 
pričakovani kvaliteti ter v skladu s pravili stroke. 
 
Potrdilo izdajamo na zahtevo izvajalca za prijavo na javni razpis. 
 
Kontaktni podatki za dodatne informacije: _________________________________ 
      (ime, priimek, telefonska številka)  
 
 
Datum: Žig izdajatelja potrdila: Ime, priimek, položaj in 

podpis odgovorne osebe 
izdajatelja potrdila: 
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V.11 RAZPISNI OBRAZEC 11 

Izjava ponudnika, da ne ne nastopa s podizvajalci 
 
Navodilo: Izjava se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu ne 
nastopa/jo s podizvajalci. 
 
 
Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv) 
 
____________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
 
 
V zvezi z javnim naročilom za »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana 
vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016« po 
odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015 pod številko 
objave JN5374/2015. 
 
 
i z j a v l j a m o ,  
 
 
da ne nastopamo s podizvajalci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.12 RAZPISNI OBRAZEC 12 

Izjava podizvajalca 
 
Navodilo:  
> Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu nastopa(jo) s 
podizvajalci. 
> V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec fotokopira. 
 
Spodaj podpisani podizvajalec 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv) 
 
____________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
za javno naročilo za »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana 
vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, 
objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015 pod številko objave JN5374/2015. 
 
 
i z j a v l j a m o ,  d a :  
 
− naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije 

namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela 
izvedena na predmetu javnega naročila; 

− smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev 
javnega naročila in da z njimi v celoti soglašamo; 

− soglašamo s ponudbenimi cenami za naša dela, ki jih je v ponudbi podal ponudnik 
oz. glavni izvajalec; 

− smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije. 

 
 
 
 
Datum: Žig podizvajalca: Ime, priimek, položaj in 

podpis odgovorne osebe 
podizvajalca: 
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V.13 RAZPISNI OBRAZEC 13 

Izjava ponudnika 
 
Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik oz. ponudniki v skupnem nastopu 
nastopa(jo) s podizvajalci. 
 
Spodaj podpisani ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv) 
 
____________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
za javno naročilo za »Gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana 
vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe 
Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016«, 
objavljeno na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015 pod številko objave JN5374/2015. 
 
i z j a v l j a m o :  
 
− da pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije, ki ju 

potrdi strokovni nadzor za izvedeno delo s strani podizvajalcev, neposredno plača 
našim podizvajalcem; 

− da bomo naročniku ob izstavitvi svojega računa ali situacije priložili tudi račune oz. 
situacije svojih podizvajalcev, ki jih bomo predhodno potrdili; 

− da bomo pred vsakokratno morebitno zamenjavo ali uvedbo novega podizvajalca v 
delo (za tiste podizvajalce, ki niso bili navedeni v ponudbi), pridobili pisno soglasje 
naročnika. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.14 RAZPISNI OBRAZEC 14 

Izjava ponudnika 
 
 
Spodaj podpisani ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv) 
 
____________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
 
 
ob oddaji naše ponudbe št. __________________, z dne __________________ 
 
 
 
 
i z j a v l j a m o ,  
 
 
da bomo upoštevali Uredbo o zelenem javnem naročanju. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis: 
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V.15 VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA 

 
Nepremičnine Celje d.o.o., Miklošičeva ulica 1, 3000 Celje 
ki ga zastopa direktor Primož Brvar 
ID za DDV: SI 36092215 
Matična številka: 1468952 
(v nadaljnjem tekstu Naročnik) 
 
in 
 

[naziv] ______________________________________________________________ 

[naslov] _____________________________________________________________ 

ki ga zastopa: ____________________________________________ 

ID za DDV ali davčna številka: ______________________ 

Matična številka: _________________ 

Številka TRR: ___________________________ 
(v nadaljnjem tekstu Izvajalec) 
 
 
skleneta  
 
 

OKVIRNI SPORAZUM št. …............… 
za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela za načrtovana vzdrževalna dela v 
stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za potrebe družbe Nepremičnine 

Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 31.12.2016 
 
 
 
I. PODLAGA 
1. člen 
 
Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, 
objavljenega na Portalu javnih naročil dne 6.8.2015, pod številko objave JN5374/2015, 
z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za gradbena, obrtniška in inštalacijska dela 
za načrtovana vzdrževalna dela v stanovanjih ter na skupnih delih stavb, vse za 
potrebe družbe Nepremičnine Celje d.o.o. za obdobje od oddaje JN do vključno 
31.12.2016. 
 
2. člen 
 
Navedena dela se Izvajalec zaveže izvesti v skladu: 
− s ponudbo izvajalca št._____________ z dne ___________, 
− z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami, 
− z razpisnimi pogoji, 
− z vsakokratnimi pogoji in po specifikaciji ob oddaji posameznih naročil (ob 

ponovnem odpiranju konkurence). 
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II. PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA 
3. člen 
 
Predmet okvirnega sporazuma so različna gradbena, obrtniška in instalacijska dela po 
»Specifikaciji s ponudbo« iz Razpisnega obrazca 4. 
 
Naročnik in Izvajalec skleneta okvirni sporazum za naslednje sklope iz »Specifikacije s 
ponudbo«: 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 

 sklop __: _________________________________________ 
 
Opis predmeta (vrsta, količina lastnosti, kakovost) se opredeli v vsakokratnem povabilu 
k oddaji ponudbe ob ponovnem odpiranju konkurence (druga pogodbena faza).  
 
III. VELJAVNOST 
4. člen 
 
Okvirni sporazum je sklenjen z dnem podpisa obeh strank okvirnega sporazuma, 
uporablja pa se do vključno 31.12.2016, z možnostjo podaljšanja do izvedbe novega 
postopka oddaje javnega naročila za predmet tega javnega naročila, vendar ne dlje kot 
do 31.12.2017. 
 
IV. CENA 
5. člen 
 
Ponudbena cena mora biti fiksna in nespremenljiva, v njej morajo biti zajeti vsi stroški. 
 
V. PREDČASNA ODPOVED 
6. člen 
 
Naročnik lahko okvirni sporazum predčasno odpove iz sledečih razlogov: 
− Izvajalec ne predloži Naročniku dokazila o zavarovanju v rokih, navedenih v 

nadaljevanju tega sporazuma ali pa zavarovanje ne krije vseh odgovornosti, 
navedenih v nadaljevanju tega sporazuma, 

− zamenjava podizvajalca v nasprotju z določili tega okvirnega sporazuma, 
− neaktivnosti Izvajalca ob posameznih povpraševanjih (če se Izvajalec zaporedoma 

vsaj trikrat ne odzove na povpraševanje Naročnika za posamezen sklop, za 
katerega je sklenjen ta Okvirni sporazum); 
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− neutemeljene zavrnitve naročila v drugi pogodbeni fazi s strani Izvajalca; 
− odstopanja od naročenega načina izvedbe ali nekvalitetno oz. nepravilno 

opravljenih storitev; 
− dvakratna neupravičena Izvajalčeva zamuda zahtevanega roka izvedbe v drugi 

pogodbeni fazi; 
− v primeru neupravičene zamude Izvajalca zahtevanega roka izvedbe v drugi 

pogodbeni fazi za več kot 30 dni; 
− ravnanje Izvajalca, ki pomeni ogrožanje varnosti svojih zaposlenih, uporabnikov 

stanovanj ali mimoidočih, 
− posegi Izvajalca v nosilne konstrukcije stavb brez predhodno pridobljenega 

gradbenega dovoljenja (kadar je le-to potrebno) ali v nasprotju z njim, 
− opustitev izvedbe posameznega elementa ali sklopa, specificiranega v drugi fazi 

naročila, brez predhodne pisne odobritve predstavnika Naročnika, 
− če preneha katerikoli minimalni pogoj za ponudnike po ZJN-2 (navedeni so v 

Razpisnem obrazcu 6), 
− če Naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, 

pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javni 
razpis, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoč za naročnika; 

− Naročnik v posameznem proračunskem letu v ta namen nima zagotovljenih 
sredstev. 

 
V primerih kršitev s strani Izvajalca, kjer še niso nastale nepopravljive posledice, mora 
Naročnik pred odpovedjo pisno pozvati Izvajalca k odpravi kršitve tega sporazuma. V 
kolikor Izvajalec kršitve ne odpravi v pozivu določenem primernem roku, lahko 
Naročnik predčasno odpove ta sporazum. V primeru ponovitve kršitev lahko Naročnik 
sporazum odpove brez predhodnega poziva Izvajalcu. 
 
V ostalih primerih kršitev s strani Izvajalca lahko Naročnik odpove ta sporazum brez 
predhodnega poziva.  
 
Odpovedni rok znaša 30 dni od prejema pisne odpovedi. 
 
Razdrtje okvirnega sporazuma ne vpliva na že oddane posle na podlagi tega okvirnega 
sporazuma, v kolikor niso le-ti razlog za razdrtje okvirnega sporazuma. 
 
VI. NAČIN IZBIRANJA IN NAROČANJA PRI NAKNADNEM ODPIRANJU 
KONKURENCE (PRI IZVEDBI DRUGIH POGODBENIH FAZ) 
7. člen 
 
Naročnik se zavezuje, da bo za posamezne sklope iz »Specifikacije s ponudbo« v 
primeru potrebe pozval k predložitvi ponudb vse Izvajalce, s katerimi ima sklenjen 
okvirni sporazum za tak posamezen sklop. 
 
Izvajalec se zavezuje aktivno sodelovati z oddajo ponudb na posamezna 
povpraševanja za sklope, za katere je sklenil ta okvirni sporazum. 
 
V povpraševanjih za posamezna naročila bo Naročnik na elektronski naslov Izvajalcev 
poslal: 
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− kratek naziv posameznega naročila ter njegovo evidenčno oznako, 
− št. in naziv sklopa, za katerega gre pri posameznem naročilu, 
− točno specifikacijo posameznega naročila v obliki popisa del s predizmerami, 
− po potrebi dodatne pisne informacije, skice, risbe ali projektna dokumentacija, 
− navedbo skrajnega roka in kraja predložitve ponudb ter načina označitve ponudb, 
− navedbo roka, v katerem mora izbrani Izvajalec dokončati izvedbo naročila, 
− navedbo elektronskega naslova, na katerega je pošiljati zahteve po dodatnih 

pojasnilih ali/in za oglede, 
− informacijo o ogledih na terenu. 
Naročnik za potrebe izvajanja tega okvirnega sporazuma uporablja elektronsko 
komunikacijo (elektronska pošta). Pri oddaji povpraševanja dokazuje zgolj, da je 
sporočilo zapustilo njegov elektronski naslov in ne odgovarja za to, da bo Izvajalec 
dejansko prejel elektronsko sporočilo 
 
Ogledi na terenu: 
− v zasedenih stanovanjih ogledi v času priprave ponudb niso mogoči (Naročnik bo 

potrebi podal dodatna pojasnila, predložil fotografije ipd.), 
− v posameznih primerih bo Naročnik vnaprej določil samo en termin ogleda, ki bo 

skupen za vse zainteresirane Izvajalce, 
− v ostalih primerih bo Naročnik omogočil, da Izvajalci sami opravijo ogled. 
 
Na posamezno povpraševanje Izvajalci odgovorijo praviloma s predložitvijo 
zavezujočih ponudb, v katerih k posameznim postavkam specifikacije pripišejo cene za 
enoto opisanih vzdrževalnih del in na podlagi vnaprej določenih količin izračunajo 
skupno ceno za to povpraševanje. 
 
Naročnik bo nato izvedbo lahko naročil tistemu, ki bo oddal popolno in pravočasno 
ponudbo v skladu z vsakokratnimi zahtevami in bo glede na merila, navedena v 
nadaljevanju, najugodnejši. 
 
Zavrnitev naročila s strani vsakokrat izbranega najugodnejšega Izvajalca pomeni 
kršitev tega sporazuma. V takšnem primeru Naročnik naroči izvedbo naslednjemu 
najugodnejšemu Izvajalcu, s tem, ki je naročilo zavrnil, pa razdre okvirni sporazum, 
uveljavi zavarovanja za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter v 
primeru nastanka škode od njega zahteva odškodnino. 
 
Če Naročnik za posamezno povpraševanje ne prejme nobene ponudbe ali nobene 
popolne ponudbe, je dolžan skrbno preveriti, če je razlog za to na njegovi strani (npr. 
nemogoč rok dokončanja, izvedba razpisanih del ni možna, prekratek rok za oddajo 
ponudbe ipd.), Izvajalci po tem okvirnem sporazumu pa so ga dolžni na to opozoriti. 
 
Po skrbnem preverjanju v primeru, da ne prejme nobene ponudbe ali ne prejme 
nobene popolne ponudbe, Naročnik lahko: 
− odpravi razlog za neuspelo povpraševanje, če je le.ta na njegovi strani, ter ponovi 

povpraševanje pod spremenjenimi pogoji, kar se šteje za novo povpraševanje, 
− ponovi povpraševanje, 
− odda naročilo na trgu pod enakimi pogoji v skladu z ZJN-2, kot v zadnjem 

povpraševanju po tem okvirnem sporazumu, 
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− odstopi od izvedbe tega naročila. 
 
Naročnik si v primeru, da najugodnejša ponujena cena vrednostno presega načrtovana 
sredstva naročnika ali iz drugih objektivnih razlogov (npr. nesoglasja v zvezi s 
ponujenimi materiali, ipd.), pridržuje pravico do oddaje naročila s pogajanji s tistimi 
Izvajalci, ki so za posamezno povpraševanje predložili ponudbo.. 
 
Naročnik lahko v času pred izbiro najugodnejšega Izvajalca prekliče razpisni postopek 
ali pa zavrne vse ponudbe in brez obveznosti, da najugodnejšega ali druge Izvajalce 
obvesti o razlogih za takšno dejanje. V tem primeru Izvajalci po tem okvirnem 
sporazumu izrecno odpovedujejo pravici do odškodnine. 
 
Po izbiri najugodnejšega Izvajalca bo Naročnik le temu izdal pisno naročilo, ki bo 
vsebovalo osnovne podatke o samem naročilu. Za sestavni del tega naročila se šteje 
povpraševanje z vsemi naštetimi pogoji in specifikacijo predmeta naročila kot tudi 
sprejeta ponudba Izvajalca. S sprejemom naročila  
 
8. člen 
 
Pooblaščena oseba Naročnika za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: 
Marko Lukač, 051 33 55 48, marko.lukac@celje.si 
 
Pooblaščena oseba Izvajalca za izvajanje tega okvirnega sporazuma je: 
 
________________________________________________ 
 
VII. MERILO ZA DODELITEV POSAMEZNEGA POVPRAŠEVANJA 
9. člen 
 
V kolikor ni ob posameznem povpraševanju drugače določeno, je merilo najnižja 
ponudbena cena. V primeru, da sta dve ali je več ponudbenih cen enakih, se kot 
najugodnejšo med temi izbere ponudbo, ki je prva prispela na Naročnikov naslov. 
 
VIII. ZAVAROVANJE 
10. člen 
 
Izvajalec je Naročniku in tretjim osebam odgovoren za vso morebitno povzročeno 
škodo, ki pri izvajanju tega sporazuma nastane po njegovi krivdi. 
 
Izvajalec mora imeti v skladu s 33. členom Zakona o graditvi objektov ZGO-1 
zavarovano svojo odgovornost za škodo pri izvedbi del, ki bi utegnila nastati naročniku 
in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti. Zavarovana mora biti 
splošna odgovornost Izvajalca ter odgovornost proti škodam na obstoječem objektu. 
 
Obdobje jamčenja mora biti ves čas veljavnosti tega okvirnega sporazuma. Izvajalec 
mora dokazilo o zavarovanju predložiti Naročniku v roku 14 dni od podpisa tega 
sporazuma. 
 
V kolikor ima Izvajalec sklenjeno zavarovanje samo za obdobje posameznega 
koledarskega leta, po podpisu tega sporazuma predloži samo dokazilo o veljavnem 
zavarovanju za aktualno koledarsko leto, za naslednja koledarska leta v času 
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veljavnosti tega sporazuma pa mora Izvajalec dokazilo o zavarovanju Naročniku 
predložiti najkasneje do 31.1. za koledarsko leto, na katerega se zavarovanje nanaša. 
 
IX. RAVNANJE Z ODPADKI 
11. člen 
 
Izvajalec mora ves čas trajanja tega sporazuma za vsako posamezno naročilo z 
odpadki in odpadno emabalažo ravnati v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. 
 
V skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih za 
vzdrževalna dela po tem sporazumu ni potrebno izdelati Načrta gospodarjenja z 
odpadki. 
 
X. NAROČILO ZA PREVZEM GRADBENIH ODPADKOV 
12. člen 
 
Naročnik kot investitor in povzročitelj gradbenih odpadkov za vsa posamezna naročila 
po tem okvirnem sporazumu pooblašča Izvajalca, da v njegovem imenu oddaja 
gradbene odpadke zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov in ob oddaji vsake 
pošiljke izpolni evidenčni list v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Na evidenčnih listih o ravnanju z odpadki mora biti vedno kot pošiljatelj vnesen 
Naročnik po tem sporazumu. 
 
Ob zaključku vsakega posameznega naročila mora Izvajalec predati Naročniku vse 
evidenčne liste, pridobljene v času realizacije tega naročila. 
 
 
XI. ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI IN ZDRAVJA NA DELOVIŠČIH 
13. člen 
 
Izvajalec mora opremiti in zavarovati delovišče ter izvajati vse potrebne ukrepe za 
zagotovitev varnosti in zdravja v skladu z veljavnimi predpisi. 
 
Za vzdrževalna dela po tem sporazumu praviloma ni potrebno izdelati varnostnega 
načrte in imenovati koordinatorja za varnost in zdravje. V primerih, ko je to potrebno 
zaradi narave ali obsega prevzetega dela, bo za to poskrbel Naročnik, razen če ni ob 
posameznem naročilu izrecno drugače določeno. 
 
XII. ZAVAROVANJE DOBRE IZVEDBE POGODBENIH OBVEZNOSTI 
14. člen 
 
Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju zahteva predložitev finančnega 
zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 
Vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja bo Naročnik opredelil v konkretnem 
povpraševanju. 
 
XIII. ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI 
15. člen 
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Naročnik lahko ob posameznem povpraševanju zahteva predložitev finančnega 
zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi. 
 
Vrsto, višino in veljavnost finančnega zavarovanja bo naročnik opredelil v konkretnem 
povpraševanju. 
 
XIV. POSLOVNA SKRIVNOST IN ZAUPNI PODATKI 
16. člen 
 
Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bi prišli z izvedbo te 
pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke 
skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe. 
 
V kolikor bo ponudnik nastopal s podizvajalci, se dodajo naslednji členi: 
XV. NASTOPANJE S PODIZVAJALCI 
16.a člen 
 
Izvajalec bo posamezna naročila po tem okvirnem sporazumu izvajal s podizvajalci, ki 
jih je navedel v razpisni dokumentaciji. 
 
Če Izvajalec med izvajanjem tega sporazuma zamenja podizvajalca ali če sklene za 
izvajanje tega sporazuma pogodbo z novim podizvajalcem, mora Izvajalec v petih dneh 
po nastanku take spremembe Naročniku predložiti svojo izjavo, da je poravnal vse 
nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, pooblastilo za plačilo opravljenih in 
prevzetih delo neposredno novemu podizvajalcu in soglasje novega podizvajalca k 
neposrednemu plačilu. V primeru, da je Izvajalec z referencami prvotnega podizvajalca 
zadostil pogojem za sklenitev tega okvirnega sporazuma, lahko pogodbo z novim 
podizvajalcem sklene samo pod pogojem, da ima le-ta najmanj enakovredne 
reference. Dokazila o referencah na obrazcu iz razpisne dokumentacije mora predložiti 
Naročniku. 
 
16.b.člen 
 
Glede neposrednih plačil podizvajalcem se uporabijo določila Uredbe o neposrednih 
plačilih podizvajalcu pri nastopanju ponudnika s podizvajalcem pri javnem naročanju. 
 
16.c. člen 
 
Izvajalec mora na zahtevo Naročnika v roku 8 dni na naslov Naročnika dostaviti kopije 
vseh do takrat prejetih in potrjenih računov podizvajalcev v zvezi z deli po tem 
okvirnem sporazumu ter kopije vseh do takrat prejetih spornih ali zavrnjenih računov 
skupaj z obrazložitvami. 
 
DOLOČILA SPORAZUMA ZA REALIZACIJO DRUGIH POGODBENIH FAZ 
 
I. VELJAVNOST 
17. člen 
 
Pričetek veljavnosti posameznega naročila je dan izdaje »obvestila o izbiri izvajalca«. 
 
Izbrani Izvajalec mora sprejeti naročilo najkasneje v treh delovnih dneh po prejemu 
Obvestila o izbiri izvajalca«. Če izbrani Izvajalec ne more sprejeti naročila iz razlogov 
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na strani Naročnika, ga mora o tem nemudoma pisno obvestiti, rok za sprejem naročila 
pa prične po odpravi razloga za to. 
 
Za sprejem naročila se šteje, ko je opravljena Uvedba izvajalca v delo. 
 
II. PREDČASNA ODPOVED 
18. člen 
 
Naročnik lahko predčasno odpove/razdre naročilo iz sledečih razlogov: 
− če Izvajalec ne sprejme naročila v roku iz te pogodbe niti v naknadnem roku, ki mu 

ga določi Naročnik, 
− zamuda Izvajalca, daljši od 30 dni, 
− izvaja dela v nasprotju s pravili stroke, 
− ne dosega predpisane kvalitete in je ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga 

določi Naročnik; 
− vgrajuje gradbene proizvode, ki ne izpolnjujejo predpisanih zahtev in jih ne zamenja 

niti v naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik, 
− na skupnih delih stavb ali lastnini ostalih etažnih lastnikov povzroči škodo ali jim z 

svojim ravnanjem povzroči stroške, ter tega ne odpravi ali odplača niti v 
naknadnem roku, ki mu ga določi Naročnik. 

 
Izvajalec je dolžan v vseh zgoraj navedenih primerih na svoje stroške umakniti z 
gradbišča svoje delavce, opremo in delovna sredstva, odstraniti začasne objekte ter 
očistiti skupne dele ter delovišče v času do izteka odpovednega roka. 
 
Odpovedni rok znaša 10 dni od prejema pisne odpovedi. 
 
Ne glede na to katera od pogodbenih strank razdira pogodbo, 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. 
 
III. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK 
19. člen 
 
V posamezni drugi fazi se Izvajalec zaveže opraviti naročena dela, Naročnik pa se 
zaveže, da mu bo za to plačal dogovorjeno ceno. 
 
20. člen 
 
Naročnik se obvezuje, da bo: 
− Izvajalca uvedel v delo v roku iz 10. člena tega sporazuma, 
− Izvajalca seznanil z imenovanimi udeleženci, kjer so le-ti določeni (nadzornik, 

koordinator iz varnosti in zdravja pri delu), 
− Izvajalcu v okviru svojih zmožnosti in pristojnosti zagotovil čim manj ovirano 

izvedbo del; 
− sodeloval z Izvajalcem z namenom, da bo realiziral naročilo v skladu s zahtevami 

Naročnika; 
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− obveščal Izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko 
vplivale na realizacijo posameznega naročila; 

− plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s tem 
okvirnim sporazumom. 

 
21. člen 
 
Izvajalec se obvezuje: 
− izvajati dela gospodarno in v korist Naročnika, v skladu z veljavnimi predpisi, po 

pravilih stroke ter v skladu s specifikacijami Naročnika; 
− da bo med izvedbo del omogočil nadzor s strani osebja ali pooblaščencev 

Naročnika, 
− pravočasno najaviti ter uskladiti svoje ravnanje in nameravane posege z najemniki 

stanovanj (pri delih v zasedenih stanovanjih), upravnikom in prizadetimi etažnimi 
lastniki v stavbah, kjer se dela izvajajo, 

− sproti (dnevno) voditi dnevnik o izvajanju del in ter vsaj mesečno izdelati knjigo 
obračunskih izmer; 

− pred pričetkom del naročnika opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti v 
specifikaciji Naročnika ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila; 

− med izvedbo brez odlašanja obvestiti Naročnika o vseh okoliščinah, ki vplivajo na 
izpolnitev naročila, 

− po potrebi (glej določila v nadaljevanju tega sporazuma) pred začetkom del izdelati 
predati naročniku varnostni načrt gradbišča in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v 
skladu z njim; 

− ravnati v skladu s predpisi o varnosti zdravju pri delu ter o tem voditi predpisano 
dokumentacijo, 

− na izrecno zahtevo po uvedbi v delo izročiti naročniku časovni načrt in 
organizacijsko shemo delovišča; 

− naročniku pred nabavo in vgradnjo predložiti vsa zahtevana dokazila o gradbenih in 
drugih proizvodih, 

− dobaviti in vgraditi samo takšne proizvode, ki izpolnjujejo zahteve iz Uredbe o 
zelenem javnem naročanju, 

− ravnati v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki in odpadno embalažo ter o tem 
voditi predpisano dokumentacijo; 

− med izvajanjem del dnevno skrbeti za čistočo skupnih delov stavb, v katerih se dela 
izvajajo; 

− po dokončanju del in pred primopredajo v neposredni okolici (skupni deli stavb, 
dostopi,...) vzpostaviti prvotno stanje ter odpraviti ali poravnati vso morebitno 
povzročeno škodo na okolici, lastnini uporabnikov stavbe in mimoidočih, 

− pri primopredaji Naročniku predati vsakokrat zahtevano dokumentacijo o vgrajenih 
proizvodih in opravljenih delih. 

 
IV. CENA, OBRAČUN, PLAČILA 
22. člen 
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Če ni ob posameznem povpraševanju izrecno drugače navedeno, je za vsa 
posamezna naročila pogodbena cena fiksna in nespremenljiva za čas trajanja 
naročila/pogodbe. Dela se obračunajo po sistemu »ključ v roke«. 
 
Kljub določilu »ključ v roke« si Naročnik pridržuje pravico, Izvajalec pa jo priznava, da 
še pred izvedbo odpove ali spremeni posamezne elemente iz specifikacije, Izvajalec 
pa teh odpovedanih del ne zaračuna. 
 
Izvajalec se obvezuje izvesti tudi morebitna nepredvidena in/ali poznejša dela in sicer 
po enotnih cenah na enakih kalkulativnih osnovah kot cene iz ponudbenega 
predračuna Izvajalca ob upoštevanju vseh danih popustov. 
 
23. člen 
 
Izvajalec bo opravljena dela zaračunaval na podlagi začasnih in končnih zbirnih 
(kumulativnih) računov/situacij v sorazmerju z obsegom izvršenih del in vgrajenega 
materiala. 
 
Začasne račune/situacije mora Izvajalec dostaviti na naslov Naročnika najkasneje do 
5. v prihodnem mesecu glede na obračunski mesec. 
 
Končni račun/situacijo lahko Izvajalec izstavi šele po opravljenem »sprejemu in 
izročitvi« in »končnem obračunu«, na Naročnikov naslov pa jo mora dostaviti 
najkasneje v 8 dneh po dnevu »končnega obračuna«. 
 
Na vsakem računu/situaciji mora biti naveden sklic na oznako tega okvirnega 
sporazuma, sklic na posamezno naročilo ter naslov in številka stanovanja, kjer so bila 
dela opravljena (oz. samo naslov, če so bila opravljena na skupnih delih stavbe). 
 
Naročnik nesporni zaračunan znesek plača na transakcijski račun Izvajalca št. 
_______________________ najkasneje v 30 dneh od dneva opravljene storitve (zadnji 
dan obračunskega meseca za začasne račune/situacije; dan končnega obračuna za 
končne račune/situacije). 
 
V primeru, da Naročnik začasne ali končni račun/situacijo prejme kasneje, kot je 
določeno v tem členu sporazuma, je dolžan nesporni zaračunan znesek plačati 
najkasneje v 30 dneh od dneva prejema računa/situacije. 
 
V. ROKI IZVEDBE IN POGODBENE KAZNI 
24. člen 
 
Za posamezna naročila je Izvajalec je dolžan pričeti takoj po uvedbi v delo (t.j. ob 
sprejemu naročila), dokončati pa v roku, ki ga Naročnik določi ob vsakem 
posameznem povpraševanju posebej.  
 
Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov v naslednjih primerih: 
− dogodki kot posledica višje sile ali ukrepov upravnih organov, 
− v primeru ovir s strani najemnikov, upravnikov ali etažnih lastnikov v stavbah, če 

temu ni razlog ravnanje Izvajalca, 
− če ni bilo vnaprej poznano, da Izvajalec nima dostopa do električne energije in/ali, 

vode in zaradi tega ni možna izvedba del, 
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− če je dejanski obseg del zaradi nepredvidenih in poznejših del večji za več kot 5% 
od prvotno predvidenega obsega. 

 
Izvajalec mora zahtevati podaljšanje roka v pisni obliki (z utemeljeno obrazložitvijo) 
najkasneje v treh dneh, ko izve ali bi moral izvedeti za vzrok, zaradi katerega se rok 
lahko podaljša. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni 
obliki. 
 
25. člen 
 
Naročnik in Izvajalec soglašata, da ima Naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen 
ob vsaki neupravičeni prekoračitvi roka za izvedbo posameznega naročila in da ta 
pravica ni pogojena z nastankom škode Naročniku. Povračilo morebitne nastale škode 
bo Naročnik uveljavil po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. 
 
Za vsak zamujeni dan roka za izvedbo posameznega naročila znaša pogodbena kazen 
5‰ (pet promilov) od končne obračunske vrednosti naročila brez DDV, vendar ne več 
kot 5% (pet odstotkov) od končne obračunske vrednosti naročila brez DDV. 
 
Če Izvajalec ne dokonča izvedbe posameznega naročila po lastni krivdi iz razlogov, 
navedenih v tem okvirnem sporazumu kot razlog za prekinitev sporazuma, znaša 
pogodbena kazen 5% (pet odstotkov) od vrednosti naročila brez DDV. 
 
Izvajalec s podpisom tega sporazuma vnaprej dovoljuje Naročniku, da morebitne 
zaračunane pogodbene kazni in povračila povzročene škode Naročnik pobota s 
katerimikoli svojimi obveznostmi do Izvajalca. 
 
VI. SPREJEM IN IZROČITEV (PREVZEM) OPRAVLJENIH DEL TER KONČNI 
OBRAČUN 
26. člen 
 
Po tem, ko: 
− so dokončana vsa dela po posameznem naročilu, 
− Izvajalec vzpostavi prvotno stanje in očisti neposredno okolico lokacije opravljanja 

del ter odpravi ali plača morebitno povzročeno škodo na skupnih delih stavbe, 
lastnini uporabnikov objekta in mimoidočih, 

Izvajalec pisno pozove Naročnika na pregled izvršenih del, ki sta ga dolžna opraviti v 
roku 3 delovnih dni od prejema poziva na pregled. Na tem pregledu se zapisniško 
ugotovi kakovost izvedenih del, stanje skupnih delov stavbe ter dostopov, stanje 
dokumentacije ter morebitne pomanjkljivosti ali drugo, pomembno za izpolnitev 
Izvajalčeve obveznosti po posameznem naročilu. 
 
Šele po odpravi vseh morebitno ugotovljenih pomanjkljivosti in dostavi kompletne 
dokumentacije se po pooblaščencih opravi sprejem in izročitev, o čemer se vodi 
zapisnik. 
 
Sočasno s sprejemom in izročitvijo Izvajalec in Naročnik opravita končni obračun, v 
katerem dokončno razrešita vse medsebojne obveznosti v zvezi s posameznim 
naročilom. 
 
VII. GARANCIJSKE IZJAVE, GARANCIJSKI ROK, ODPRAVA NAPAK 
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27. člen 
 
Izvajalec jamči za izvedena dela, za vgrajene proizvode, opremo in naprave še 3 leta 
od dneva sprejema in izročitve vsakega posameznega naročila. 
 
V primeru predložitve pravilnih in veljavnih garancijskih listin za vgrajeno opremo in 
naprave jamči v skladu s pogoji in v rokih, kot so navedeni na garancijskih izjavah za to 
opremo in naprave. V primerih, ko : 
− Izvajalec ob sprejemu in izročitvi ne izroči pravilno izpolnjenih in overjenih garancij 

z vsemi morebitno potrebnimi prilogami za uveljavljanje le-teh, 
− da teh teh garancij ne bo možno uveljaviti zaradi napak, nepravilnosti ali 

pomanjkljivosti na samih listinah ali prilogah, 
− je datum pričetka garancije starejši od dneva sprejema posameznega naročila, 
se šteje, da za to opremo velja garancijska doba iz prvega odstavka tega člena. 
 
Za popravila posameznih izdelkov, opreme ali naprav se gornja določila smiselno 
uporabijo samo v primeru, če je to izrecno dogovorjeno ob vsakem posameznem 
naročilu. V ostalih primerih Izvajalec ne jamči za popravljane stvari. 
 
28. člen 
 
Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse pomanjkljivosti, za katere jamči in ki 
se pokažejo med garancijskim rokom. 
 
V kolikor pomanjkljivosti ali napak v času trajanja garancijske dobe ne odpravi v 
primernem roku, ki mu ga vsakokrat posebej določi Naročnik ali se le-te ponavljajo, ima 
Naročnik pravico zahtevati zamenjavo proizvodov, sklopov, opreme ali naprav na 
stroške izvajalca. 
 
Posebne zahteve glede rokov, v katerih morajo biti napake ali pomanjkljivosti 
odpravljene: 
− v primeru kakršnekoli nevarnosti zaradi napake (npr. na električni ali plinski 

napeljavi ipd.), mora Izvajalec nevarnost odpraviti nemudoma in brez odlašanja 
takoj po telefonskem ali pisnem obvestilu, 

− v primeru puščanja katerekoli napeljave (voda, odtoki, sistem ogrevanja ipd.) mora 
Izvajalec k odpravi pristopiti brez odlašanja, puščanje in nadaljnje nastajanje škode 
pa mora preprečiti najkasneje v 24 urah od telefonskega ali pisnega obvestila, 

− napake, zaradi katerih ni elektrike, ne deluje ogrevanje ali hlajenje ali ni tople ali 
hladne vode, morajo biti odpravljene najkasneje v 24 urah od telefonskega ali 
pisnega obvestila. 

 
29. člen 
 
Če Izvajalec napake ali pomanjkljivosti, za katere jamči, ne odpravi ali jih ne odpravi 
pravočasno glede na določila te pogodbe, lahko Naročnik odpravo teh napak naroči 
drugemu, za stroške v zvezi s tem z 10% pribitkom pa bremeni Izvajalca. 
 
KONČNE ODLOČBE 
30. člen 
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Če je v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali 
na račun druge pogodbene stranke predstavniku Naročnika 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 Naročniku povzročena škoda ali je 

omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku Naročnika, drugi pogodbeni 
stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, 

je ta okvirni sporazum ničen. 
 
31. člen 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo na poziv Naročnika v roku osmih dni od prejema poziva, 
posredoval podatke o: 
− svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, 

komandistih 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. 
 
Izvajalec zagotavlja, da je izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb pri lastništvu 
ponudnika, ki je sestavni del tega okvirnega sporazuma, resnična in izkazuje resnične 
podatke. V kolikor se ugotovi, da je lažna ali da vsebuje neresnične podatke, je ta 
okvirni sporazum ničen. 
 
32. člen 
 
Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta morebitne spore iz tega okvirnega 
sporazuma reševali sporazumno. 
 
V kolikor se pogodbeni stranki v sporu ne moreta sporazumeti, je za reševanje spora 
pristojno sodišče v Celju. 
 
33. člen 
 
Okvirni sporazum je sestavljen v treh izvodih, od katerih Naročnik prejme dva izvoda, 
Izvajalec pa en izvod. 
 
Izvajalec:  Naročnik: 

  Nepremičnine Celje d.o.o. 

ki ga zastopa 
  

ki ga zastopa direktor 
Primož Brvar 

   

V _____________, dne _____________  V Celju, dne ____________ 
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V.16 RAZPISNI OBRAZEC 16 

Naslovna stran ponudbe 
 
 
Javno naročilo številka JN5374/2015 
 
 
Ponudba številka _______________________ 
 
 
 
 
Vrsta ponudbe (označi ustrezno): 

� samostojna ponudba 
� ponudba s podizvajalci 
� skupni nastop 

 
 
 
Ponudnik oz. poslovodeči v primeru skupnega nastopa: 
 
 
____________________________________________________________________ 
(naziv 
 
 
___________________________________________________________________ 
(naslov) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum: Žig Podpis odgovorne osebe 

ponudnika oz. 
poslovodečega v primeru 
skupne ponudbe: 

   

 
 
 
 
 


